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الفصل األّول - المبادئ المعرفية للنظام التربوي

المقّدمة
البنية المعرفية غير التوحيدية )اإللحادية( للروضة1 الموجودة في العالم

إّن عملية التعليم املتعارف عليها يف العامل مّهدت ظروفاً ورشوطا مع التأكيد عىل التعليم الرصف، وهو نيل املتخرجني 

فائدة العلم والثقافة العامة والحصول عىل االستعداد املُعتّد به للحصول عىل الشهادة العلمية، وهذه العملية أحدی، 

بحيث يغدو التالميذ عقب تنفيذها، مستعدين لالستقطاب من قبل الدول O.E.C.D ومؤسسة التنمية االقتصادية 

Organisation for Economic Co-operation and Development البتكار التكنولوجيا الفريدة يك 

العامل  بلدان  من  الُنَخب  عدد هجرة  زيادة  إىل  اإلحصائيات  تشري  لألعضاء.  العسكري  االقتصادي-النظام  التفوق  توفّر 

الثالث اىل البلدان النامية وبالتايل تستقطب الدول الشاملية وبعبارة أخرى الغربية، نخب الدول الجنوبية بهدف تطوير 

وتنمية ذاتها دون تحمل عبء التكاليف الباهظة للتعليم والرتبية وعمليّاً تقوم الدول الجنوبية رغم تكبدها التكاليف 

الباهظة للتعليم والرتبية، بتقديم مثرة سعيهم الرتبوي اىل الدول الغربية دون إرادة. بالتايل إّن نتيجة تنفيذ هذه العملية، 

هو تجهيز االستعدادات الذاتية العليا من أجل استفادة الغرب وبعبارة أخرى النظام السلطوي وما يعقبه من مناهضة 

ال ميكن  التي  الذاتية  االستعدادات  منو  دون  الحيلولة  العملية  لهذه  األخرى  التبعات  من  كذلك  النامية.  البالد  لتطور 

استخدامها من قبل نظام السلطة. ]1[

املنافع  اىل  للوصول  البلدان  يف  فاعل  دور  تأدية  بإمكانهم  مثقفني  اىل  النامية،  الدول  لتطوير  التمهيد  يتطّلب  لذلك 

والتطلعات الوطنية املرتبطة. يجب االنتباه اىل أّن هذا التطلع ميكن أن يحدث رشيطة أن تتجه البلدان النامية نحو 

التطور والتمدن وخلق متدنها الخاص املنبثق عن الحاجات الذاتية وتطلعاتها الوطنية عىل سبيل املثال يف مجال الرتبية 

إْذ  الحضارة، محببة ملصالح وتطلعات متدنهم  لهذه  التعليمية  املنتجات  تكون  بحيث  بأسلوب  العمل  والتعليم يجب 

الجهة  تلك  إىل  التالميذ  توّجه ورغبات  الطبيعي سيكون  الغريب فمن  التمدن  نظام  مبادئ  الرتبية عىل  بُنيت هذه  لو 

وال يجدون بّداً من الهجرة ليحظوا ببيئة مشرتكة معهم يف الرغبات وطريقة العيش واالستقرار يف بيئة ليست مألوفة 

لرغباتهم. طبعاً هناك من تم الرتحيب به يف الدول الغربية وتم منحه الجنسية بسبب امتالكه استعدادات كافية والبعض 

تم رفضه ومع ذلك مل يتأقلم عىل العيش يف بيئته فالتجأ اىل تلك البالد وبعد مررو وقت طويل عىل كونه مواطناً من 

الدرجة الثانية ويف النهاية يكون عبداً رخيصاً يف الغرب.

لذلك يجب معرفة آراء ونظريات الغرب الرتبوية من أجل بناء النظام الرتبوي مستقل وملواجهته وتدوين نظام قائم عىل 

األهداف والتطلعات الوطنية واستنهاض الهمم من أجل تدوين وتنفيذ أنظمة تربوية وتعلمية مستقلة ووطنية بالطبع 

يحتاج اىل عزمية وطنية من أجل إنشاء هذا التحّول. 

1 - الروضه بمعنی المرحله ماقبل المدرسه 
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تصميم استراتيجية نظام التربية الفطری خالل السنوات السبعة األولى 

تم  أولوياتها،  ضمن  املندرجة  والحرية  باالستقالل  املنادية  شعاراتها  اىل  ونظراً  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  ويف 

عطف سري تحول الثورة باتجاه التمدن والحضارة وتقرر ضمن الخطة الخمسينية االنكباب واالتجاه نحو التمدن 

اإلسالمي الحديث ومن البديهي يحتاج تشييد التمدن وإقامة الحضارة اىل تدرّب املؤسسني له عىل نطاق واسع حتى 

تتكّون يف املستقبل حركة شمولية للتمدن اإلسالمي الحديث. بناء عىل الدراسات فإّن فرتة السنوات الثالثة التي تسبق 

املدرسة من أهم وأكرث الفرتات تأثرياً يف بناء شخصية اإلنسان وكام يقول أحد علامء النفس: إذا أردت معرفة الـ 25 

سنة من حياة فرد ما، عليك مبشاهدة حالته يف السنوات الخمسة األوىل من حياته. لذلك قام الغرب بإنفاق الكثري 

من األموال يف سبيل إنشاء أنظمة تعليمية قبل املدرسة حيث يتم تطبيقها يف الدول النامية بأوقاتها بظواهر جميلة 

ومن الواضح أّن شخصية الطفل وإراداته تتكّون يف هذه الفرتة، وتغيريها فيام بعد بالغ يف الصعوبة ويعقبه مقاومة 

ورفض من ناحية الطفل. ]2[ 

بإمكانهم يف  الذين  املرتبني  اىل  املبادئ اإلسالمية واالنتباه  أمني1 عىل  السيّدة مجتهدة  إعداد نظام روضة  تم  لذلك 

املستقبل تأدية دورهم يف بناء الحضارة اإللهية ومن أجل الحصول عىل هذا الهدف واملرام يجب العناية بالحكمة 

والفلسفة اإلسالمية يف الرتبية مع التعرّف إىل الرتبية الغربية واالبتعاد عن مواقفها. ومن الطبيعي أنّه باإلمكان يف 

هذه الحالة، تشييد أطر النظام الرتبوي عىل املبادئ اإلسالمية واستخدام التجارب الغربية وانتقاء األمور التي تبعث 

عىل تعزيز وتقوية النظام والتي تحتاج اىل دراسة وتحقيقات أساسية ويجب التطرّق واالنكباب عىل تدوين النظام 

بدقة فائقة. 

ومن الرضوريات اقناع األولياء الذين يريدون إيكال أبناءهم اىل هذا النظام ونقد نظام الغرب الرتبوي ومن أجل 

الحصول عىل هذا الهدف يجب التطرّق اىل أسس وجذور فلسفته واطالعهم عىل اتجاهاته مبا يكفي. بالتايل يجب 

مطالعة ودراسة ُمثُل أطر)بارادایم( الفلسفة الغربية التي هي مادية بحتة وليست إلهية.

ويف النهاية تم دراسة عّدة مناذج تربوية خالل فرتة الروضة وقام الجهد الحثيث من أجل نقد مبادئ املعرفة السائدة 

عىل األنظمة التعلمية وتوضيح نواقصها التي تربز عند مقارنتها مع مؤرش التمدن الوطني، عن طريق تبيني االتجاه غري 

التوحيدي )اإللحادي( للرتبية واملثل أطر)بارادایم( غري التوحيدية والبنية املعرفية ومعرفة اإلنسان والرتبية السائدة 

عليه عن طريق مقارنتها باملثل التوحيدية.

1 -   الروضه بمعنی المرحله ماقبل المدرسه لالاطفال من ثالثه عمرها حتی نهایه خمسه سنوات
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الفصل األّول - المبادئ المعرفية للنظام التربوي

 االتجاه )النظرة( غير التوحيدية )اإللحادية( فيما يخص تربية البنات في السنوات السبعة األولى

كلمة  استخدام  ويتم  العامل  الرتبوية يف  املواضيع  اىل جانب  الدينة  الرتبية  اىل  االلتفات  يتم  الراهن  العرص  يف 

»Religious education« يف األنظمة الرتبوية التي تؤدي ذات املعنى. أي يتم تعيني نطاق محدد يفصله عن 

املجاالت األخرى. ال سيّام يف البلدان العلامنية1 يتم طرح الرتبية الدينية بنطاق أقل ومحدود، بحيث ال يتم التعامل 

مع الرتبية الدينية يف املدارس عىل أنّها أمر مسلّم وبديهي أو تكون محدودة واختيارية.

لذلك تندرج الرتبية الدينية يف عرض بقية أنواع الرتبية العاطفية واالجتامعية و..الخ من وجهة النظرة اإللحادية، ولها 

حالة اختيارية وغري مغيّاة وهي فرع عىل التعلم.

كذلك منذ سنة 2015 مع دخول وثيقة 2030 يف مجال التعلم كثريا من البلدان اهتمت بهذه الوثيقة التي تؤكّد عىل 

مفهوم املساواة بني الجنسني وتعليم املفاهيم الجنسية لألطفال وتربية مواطني العامل ومساواة األفراد وفقاً لألهداف 

املطلوبة للمذاهب اإللحادية والتي تشري اىل تربية البنات بدون هوية جنسية والخضوع اىل أهداف املجتمع العاملي 

األمثل مع نسف األسس الدينية والفطرية يف األطفال السيام البنات. 

لكن نظراً اىل اختالف املرأة عن الرجل يف الخلقة اإللهية من ناحية الجنس والهوية، أي أن الجنس ناظر اىل اختالفات 

العلم االحیائیه2 والجسدية يف الرجال والنساء والهوية ناظرة اىل االختالفات النفسية واالجتامعية والثقافية بني الرجال 

والنساء وكذلك معرّف االعتقادات والرجولة واألنوثة لذلك ال ميكن اتخاذ طرق وأساليب متساوية يف الرتبية والتعليم. 

من وجهة نظر اإلسالم فإّن مهمة الوالدين بالنسبة اىل تربية الِطفالت، أصعب بكثري من الفتيان، ألن انحراف البنات 

عن قانون الفطرة والتدين يشّكل خطراً عىل بينة العائلة وإبقاء النسل طاهراً ورشيفاً. بالتايل يجب االنتباه والعناية 

برتبية البنات بشكل أكرث دقة حتى ال تنحرف غراس وجودهن عن الفطرة. ثم تعزيز القدرة الروحية والثقة بالنفس 

الذي  األمر  واألحاسيس،  العاطفي  الجانب  قّوة  لهّن وهي  والخلقية  الفطرية  الخصوصيات  البنات مع مالحظة  يف 

األطفال مع محورية  لدى  والجنسية  الفردية  الهوية  تكّون  كذلك  الالحقة.  الفرتات  عواطفها يف  انهيار  دون  يحول 

مكانة املرأة و ایجاد الشعور اإليجايب لجنس األنوثة، أيضاً من العوامل األخرى املهمة يف تربية البنات. تم التأكيد عىل 

املحبة لألطفال ومواساتهم يف التعاليم الدينية وهذا األمر مؤكّد أكرث للبنات بالنسبة للذكور، ألنّهن حساسات أكرث 

من الصبيان وإبراز املحبة بالنسبة إليهن يساهم يف تعزيز سالمة أرواحهن وحتى أجسادهن مام يعكس السالم عىل 

املجتمع كل. كذلك رشد ومنو املحبة بالنسبة اىل األطفال هي األخرى من العوامل يف تربية البنات وهذا ال ميكن أن 

يحصل إالّ إذا نال الطفل الحب من عائلته وأقرانه ومربيه. 

1

1-Secular states
2-Biological
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تصميم استراتيجية نظام التربية الفطری خالل السنوات السبعة األولى 

كذلك التمهيد للوصول إىل األرضية املناسبة لرتبية املستويات العليا للقدرة الروحية يف البنات يف السنوات السبعة األوىل، 

أمر مفتاحي وأسايس. وما هو مهم يف املبادئ التوحيدية لرتبية البنات يف السنوات السبعة األوىل، الرتكيز عىل محورية 

وجوهرية الله وأن تكون السائدة يف الرتبية. 

الفرتة وتؤثّر  أساسيّا خالل هذه  الروحية لألم دوراً  القدرة  الفرتة، تلعب  الطفل يف هذه  اىل أهمية تقليد  لذلك نظراً 

هذه  سري  عىل  الالحقة،  للعوامل  الدراسيّة  املواد  ومضمون  واملعلمني  االجتامعية  بالبيئة  واالرتباط  الروضة  سنوات 

العملية. 

الحضارة الغربية والسلطة  1-1

للفكر الغريب ونظام سلطته، مبادئ )القّوة مصدر الحق، الرثوة أساس السلطة، نسف أساس اإلميان الديني، الشيوعية 

)العلامنیه(، الذهب القّوة املحرّكة للعامل، استخدام الحيل والخداع، التزوير والخيانة لبلوغ األهداف، القيام بأي تحّول 

أو تدخل

والتغلغل الكبري للغرب( وزعموا أنّه يجب إحالل الرتبية الحديثة بدالً من السنة وهذا ما أبدوه يف وثائق التنمية 

الثابتة ويف قسم التعليم لديهم. 

هو مجموعة من القضايا القيّمة والنظرية الوظيفية يف املجاالت املعرفية ومعرفة اإلنسان واألسلوبية ومعرفة الوجود 

)الوجودية( املؤثّرة عىل العلم حيث يتم فيها إحالل اآلراء الحديثة بدال من اآلراء السابقة. 

وأّول من طرح هذا املصطلح هو كوهن 2 يف القرن التاسع عرش، وأدرجه تحت مسمى الثورة العلمية.

مبادئ علم المعرفة )المعرفّية( في اطر)بارادايم او نموذج( الفكر الفلسفي اإللحادي

تعريف اطر)بارادايم1( الفكر الفلسفي

اطر)بارادايم( الفلسفة الوضعية 3 

2-1

1-2-1

1-2-2

ظهر هذا الفكر منذ عرص النهضة وبدأ يتطور ومن األبعاد الوجودية له هو موجودية الكون وعينيته وما فاق اطالع 

االنسان )األمر الذهني(. 

1-paradigm
2-Thomas Samuel Kuhn
3-Positivisme
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بالتايل اكتساب املعرفة املعتربة والثابتة يف العلوم االجتامعية بطريقة تشبه العلوم الطبيعية التي يتم تناولها يف الفيزياء. 

وتأسس الفلسفة الوضعية يف العلوم االجتامعية عىل يد أوغست كونت 1  املتعلق بالفكر الفلسفي بداية القرن 19 ثم 

قام الفالسفة اآلخرون ومن بينهم أميل دوركيم 2 بتوسيع وبسط هذا العلم. 

ثم غدت املعرفية ممكنة، معرفة عامل االجتامع القائم عىل أساس األصول واملبادئ التجربية )اكتساب املعلومات عن 

طريق الحواس الخمسة(. فكل املدعيات يجب أن تخضع للتجربة واالختبار هو ما يكشف صحتها من خطأها. فمهمة 

العلم تكشف العالقة العلّية الحاصلة عن طريق تكميم املثل واألنظمة املتوفرة يف سلوك وترصف اإلنسان. 

وأكّد فالسفة الوضعية عىل رضورة التفريق فيام يخص طبيعة العلم، بني العلم والفهم املتعارف )الشعور العامي ومن 

ضمنه الشعور الديني(. يرى هؤالء أّن املعرفة العلمية التي تستخدم الطرق واألساليب العلمية. أساليب العلوم الطبيعية 

هي األصلية يف العلوم اإلنسانية. واإلدراك املتعارف شبيه العلم بَيَْد أنّه غري منظّم. 

للفلسفة الوضعية فروع مختلفة ومن بينها: الوضعية املنطقية 3 ، املذهب الطبيعية )الطبعانية( 4 ، السلوكية 5.  يف هذا 

الفكر تُعّد األساطري واملذهب والتجارب الفردية كجزء أسايس للشعور العامي التي هي معرفة غري علمية تفتقد للنظم 

ومليئة بالتعصبات والحكم املسبق. ]3[.

1-August Conte
2-Emile Durkeim

ترى الفلسفة الوضعية أّن اإلنسان بطبعه مييل اىل النفع واملصلحة واملتعة واملنطق. ويترصف عىل ضوء العوامل املؤثرة 

تقّدم  أن  الوضعية  الفلسفة  تسعى  املتساوية.  والعوامل  الظروف  متشابهة يف ظل  آثار  عنه  تصدر  بحيث  الخارجية، 

للناس مصحوب  واالجتامعي  الفردي  السلوك  فإّن  لذلك  بيولوجية.  كتلة  أو  شيئاً  وتجعله  ميكانييك  كنموذج  اإلنسان 

باختيار وإرادة حرية وهمية، مبعنى أّن اإلنسان يترصف وفق اجبار البيئة املحيطة به. ]3[. 

فإّن سيطرة القوانني العلمية وسيطرة قوانني الطبيعة املحيطة التي تتبع عالقة العلة واملعلول، ملحوظة بشكل عيني 

وآراء  نظريات  جميع  تحدد  القوانني  وهذه  اإلنسان.  وترصف  تفكر  عىل  بظاللها  تلقي  حيث  للقياس  وقابلة  وتجريب 

ونزعات اإلنسان كمتغريات متهيدية.

ترى الفلسفة الوضعية باملبادئ »عينية العامل، االطالع عىل الحس وأسلوب الفرضيات-القياس )اختيار املجتمع االحصايئ، 

اإلنسانية  العالقات  وتبعية  الترصفات،  وتكميم  العلم،  عىل  القيم  تسلّط  وعدم  االختبار،  اعتبار  والعميم(  االستقصاء 

للقوانني الطبيعية والتجربة العينية« ويعتقدون أن كل ما يصنعه اإلنسان )الثقافة( يخضع لظروف البيئة املحيطة.

تعريف اإلنسان في البارادايم الفلسفة الوضعية 

 3-logical empiricism
4-naturalism
5-behaviorism
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ومعرف  الرشد  ومثال  والخالقية  اإلبداع  عن  ناتجة  الرتبية  أّن:  الرتبية  يخص  فيام  الوضعية  الفلسفة  ترى 

االیدئولوجیه، وأدوات تجيل التغيري منذ املايض اىل الوقت الراهن ضمن حدود الزمان واملكان(. 

بيولوجياً  موجوداً  فيها  اإلنسان  يكون  األوىل،  السبعة  السنوات  فرتة  فإّن  أعاله،  ذكرها  املاّر  املبادئ  عىل  وبناء 

ميكانيكيا، غري قابل للرتبية، ألنّه وجود ميكانييك وتغيري جوهره أمر غري ممكن]3[.

يعود تاريخ فكر فلسفة الهرمنيوطيقا اىل تقاليد املذهب املثايل األملاين الذي يعتقد أّن حقيقة العامل موجودة 

لفكر  نقيضة  التي هي  التقاليد  هذه  اخرتاع  تم  الحسية.  اإلدراكات  أنّها حصيلة  من  بدال  املثال  أو  الذهن  يف 

الفلسفة الوضعية، عىل يد ماكس فيرب2 . ومن الجانب املعريف، معرفة الكون عىل قدر استطاعة التجربة بحيث 

يكون اآلخرون قد جّربوا ذلك. يتم خلق الواقعية يف هذه الحالة عن طريق التجربة وتفسريها للكون بواسطة 

اآلخرين. ]3[.

يهتم أتباع هذه النظرية بالفهم املتعارف والعامي للوصل اىل إدراك الناس للعامل والذي يحصل عن طريق الحياة 

واملعامالت اليومية للناس. الفهم املعارف هو مصدر مهم للمعلومات من أجل توجيه ترصفات الناس وفرضياتهم 

حول العامل.

االتجاه السائد على البارادايم الفلسفة الوضعية فيما يخص التربية

باراديم علم التفسيرية )الهرمنيوطيقا(1 1-2-3

1-Hermeneutics
2-Max Weber

3-Humanism
4-Existentialism

معرفة اإلنسان الوجودي التفسيرية )الهرمنوطيقيه( 
يويل هذا الفكر أو االتجاه الذي يجعل االنسان محوره األساس، أهمية بالغة لحرية الناس وتجربته ذات املغزى 

واالطالع. يعتقد أصحاب هذه النظرية بحربة االنسان واالستامتة يف الدفاع عن اختياره بدال من االعتقاد بأنّه 

بقية  من  أكرث  االجتامعي  ترصفه  عىل  تؤثّر  اإلنسان  معلومات  أّن  ويرون  الوضعية،  الفلسفة  ترى  كام  مجبور 

العوامل. تؤكّد هذه النظرية عىل أصالة اإلنسان وصناعاته عىل ابداع االنسان )العناية الفائقة باإلنسان والوجودية 

وعدم االهتامم بعامل التصور واملثال ورفض القوانني السائدة عىل عامل الكون( وحاولوا اكتشاف القوانني الحاكمة 

عىل الحياة االجتامعية عن طريق العقل بشكل أسلويب وتثبيت ذلك. تؤكّد هذه النظرية عىل أصالة اإلنسان خالفا 

البيئة املحيطة للسلوك االجتامعي. لذلك نجد املذاهب مثل  التي تؤكّد عىل أصالة  الوضعية  الفلسفة  لنظرية 

االنسانوية 3 والوجودية4  تعتمد اعتامداً وثيقاً عىل هذه الفلسفة. ]3[.
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االتجاه الحاكم على الفكر الوجودي التفسيرية فيما يخص التربية

1-Martin Heidegger
2-Dialectic

مارتن هايدغر1 هو من أمئة الوجودية علم التفسیریه وبعد نفي االنسان )مع الهوية الثابتة واالختيار واالتحاد والوضوح( 

يقول فيام يخص الرتبية: إيصال املتعلّم اىل الفهم بحيث ميكنه الوصول اىل إمكاناته الوجودية للوجود ويف منت حياة 

الوجودية  الهياكل  لديه من  الوجودية  قامئة عىل علم ظواهر  نظره  الرتبية من وجه  فيه. منوذج  يعيش  الذي  الكون 

لديزاين ومل يتطرق اىل الحديث عن الخالق وما بعد املوت واقترص الحديث واالهتامم عىل الفرتة الزمنية منذ والدته اىل 

موته. كذلك من وجهة نظر هايدغر فإّن الرتبية تعقب خلق تغريات يف اعتقاد املتعلّم عن طريق إدراك الكون وتربية 

التفّكر املكانييك ومن هنا كانت الرتبية والتعلّم عملية فّعالة. وعىل  التفكر الشهودي والخاّلق وكذلك رفض  مهارات 

أساس هذه النظرية ميكن فرض املعلومات لكن ال ميكن فرض الفهم. 

ألّن اإلدراك والفهم يصدر ان من أعامق الفرد. يرى غادامر أّن )الفهم( مفهوم أسايس يف الرتبية وأمراً وجودياً وجانباً 

أساسيّاً نابعاً من أعامق الفرد حيث يتم استئناف تجربة التفسري من خاللها وبديالً مناسباً للنظريات القامئة عىل )لجم( 

املتعلم حيث يعّدها بعض أصحاب نظرية الرتبية املعارصة، العمود الفقري للرتبية. إّن الهدف األسايس للرتبية من وجهة 

نظر الوجودية أيضا قادرة عىل بناء األفراد لفهم اآلخرين وفهم النصوص وفهم أنفسهم. ]3[.

وعىل أساس هذه النظرية يبدو أن أفكار الوجودية فيام يخص الرتبية خالل السنوات السبعة ترتكز عىل ضخ املعلومات 

الكثرية، بحيث يجد الطفل إدراكاً ووعياً عالياً بواسط هذا الطريق من أجل تنظيم السلوك االجتامعي. ومن املحتمل 

أنهم يتابعون من خالل هذا الطريق موضوع صريورته االجتامعية أو التبعية وقبول الطفل للتنظيم.

اطر)بارادايم( الفلسفة الجدلية2 1-2-4

يعود تاريخ هذا الفكر اىل أفكار كارل ماركس3 و فرويد4 حيث يعتقد باملعرفية وأن الشواهد التجربية ال تكفي لوحدها 

من أجل املعرفة العلمية للعالقات غري التجربية، ألّن العالقات املذكورة صنعت أسس عامل االجتامع القابلة للمشاهدة. 

قائم عىل  الديني  الشعور  العامي ومن ضمنه  الشعور  أو  املتعارف  الناس  فهم  أّن  الجدلة،  النظرية  أتباع  يرى  كذلك 

املعلومات الكاذبة واملغلوطة. 

3-Karl Heinrich Marx
4-Sigmund Schlomo Freud
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لذلك حاول محققوهم جاهدين أن يحكموا عىل املفاهيم ضمن تحريف املفاهيم. لكنهم يعتقدون فيام يخص معرفة 

أّن مجرد املشاهدة ال تكفي ويجب للوصول اىل املعرفة، مشاهدة هياكل وبنى خفية بنظرية  املفاهيم،  بناء أسس 

مناسبة وجدل وهذه البنية ال بّد أّن لها أزمات وتناقضات عميقة. بالتايل يتم تحليل التعامالت العينية. 

الواقعية والنظرية ليست  أن  لها خصيصة عينية وأخرى ذهنية ويرون  املعلومات  أّن  الجدلية  الفلسفة  أتباع  يعتقد 

حيادية كام يرى أتباع الفلسفة الوضعية. 

تحليل  و  والبنائيّة2  الطبقي  والتحليل  والدیالکتیکیه  املاّدية1  مثل  للمذاهب  كمبدأ  الجديل  الفلسفي  الفكر  يسعى 

األنثوية3 )النسوية( لصياغة قوانني عاّمة. ]3[

تعتقد الفلسفة الجدلية كام الفلسفة الوضعية بالجرب ومثل الفلسفة التفسريية )الهرمنيوطيقا( باإلنسانوية )النزعة 

اإلنسانية( ويعتقدون أّن جميع األمور نسبية. تسعى هذه الفلسفة لجلب التغريات الهادفة بواسطة إبداع اإلنسان 

تحت إرشاف السلطة. رغم أّن الناس الذين يف السلطة يستغلون اإلبداع وتسيري التغيري اىل مصالحهم الشخصية، بيد 

الذي تم تحديده مسبقاً، إىل عجز  الطبقايت  النفع  القانون بحيث يؤدي  بالتغيري تحت ظل  أن السلطونيني يقومون 

الناس أمام السلطة. ]4[.

يعود مصدر أفكار متفكري تربية الفلسفة الجدلية من ناحية التاريخ اىل نظرية الفلسفة-الجدلية ملذهب فرانكفورت 

والتي بدورها تأثرت ببعض املبادئ والتعاليم املاركسية التقليدية بشكل غري مبارش. 

تعريف االنسان اطر)بارادايم( الفلسفة الجدلية

1-Materialism
2-Constructivism

االتجاه السائد على اطر)بارادايم( الفلسفة الجدلية فيما يخص التربية 
مل ترش الفلسفة الجدلية اىل موضوع الرتبية، بيد أّن املذهب االنتزاعي املاركيس التقليدي قد نشأ من هذه الفلسفة، وعّد 

الرتبية جزءاً من الثقافة التي تُعّد )البنية العلوية(. لذلك تتأثر الثقافة )الرتبية( باألسس التي هي العوامل االقتصادية. 

قّدم مفكرو مذهب فرانكفورت نظريات حول الرتبية، لكن النسل الالحق لجامعة فرانكفورت أقدموا بشكل مبارش عىل 

دراسة نظام التعليم عن طريق املحادثات النقدية وتحليل التجارب املعارصة للجدل )الديالكتيك( للتأكيد عىل تغريات 

االنسان وتقديم منوذج جديل أو جذري. يركّز التعليم النقدي بشكل عميق عىل السياسات والجوانب واألبعاد التعليمية 

للمؤسسات.  بحيث يجب أن يكون لهذه املؤسسات تغريات اجتامعية جذرية والتأكيد عىل التعليم عن طريق النقدية 

وتحليل ديالكتيك التجارب املعارصة لتغريات االنسان. 

 3-Feminisme
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التأكيد الرتبوي للفلسفة الجدلية الكلامت مثل )التنوير( و)اإلطالق( )الصلح( )الحرية( )التطبيق العميل، أو  محاور 

العمل الفكري( )القدرة( )االنسانوية( )الديالكتيك( )ثقافة الصمت( )االطالع الفلسفي النقدي( و... لذلك فإّن الرتبية 

وسيلة بنزعة سياسية بالكامل وأهم موضوع يف األدب الرتبوي-النقدي لهذه النظرية هي أّن جميع األنظمة الرتبوية 

يف جميع بقاع العامل، سياسية.  

عىل هذا األساس، فإّن الرتبية الجذرية تعني اكتشاف أسس األزمة وديالكتيك ظواهر بيئة الطفل ومبا أّن الطفل ضعيف 

يف إدراك املفاهيم غري العلمية ميكن االستنتاج أّن املذاهب منبثقة عن الفلسفة الجدلية فاقدة لنظرية أو فكر لرتبية 

األطفال يف السنوات السبعة األوىل.

الجدول 1: مقارنة بين الفكر الفلسفي في تعريف الحقيقة واالنسان والتربية 

الفلسفة الجدلية الفكر الوضعية اإلنسانوية

الواقعیه هي خصيصة 
تاريخية لها مستويان 
وخارجة عن االنسان 

ومستواها األسايس مهم 
ويجب اكتشافه اعتامدا عىل 

السنن التاريخية. 

الواقعیه كامنة يف أعامق 
االنسان وميكن تجربتها ذهنيا 

وداخليا. الواقعیه هي أمر 
ذهني ومن صناعة ذهن 

الناشط

الواقعیه الحاصلة عن طريق الحواس، هي 
عينية ومنظمة. وهي مستقبلة وخارجة عن 
االنسان ويتم فرضها عىل االنسان من خارج

 طبيعة الواقعية

لإلنسان قوى ومقدرات 
كامنة للتغيري حيث يجب 
كبت ما كان وهمياً منها 
بواسطة التعليم حتى 
يتحولوا اىل حالة الثورة.

االنسان محارب
)النسبية(

االنسان موجود عامل مبدع 
حّر وله تجارب ذات مغزى. 

االنسان متعلق بالبيئة املحيطة 
ومجبور من قبلها. بل البيئة 

من تصنعه. 

اإلنسان ذهن

)أصالة التصورية واإلنسانية(

الناس طالبني للنفع واللذة واملنطق. يتم 
تحديد سلوك االنسان وفق العنارص االجتامعية 

الخارجة عن األشخاص

االنسان كتلة بيولوجية   طبيعة اإلنسان

تنشئة الثقافة مضادة لنظام 
السلطة ونقد األفراد وقدرة 

تقديم اقرتاحات وقدرة 
الدفاع عن الحقوق والعقائد 
يف سبيل القيام بالتغيريات 

االجتامعية الراديكالية.

 الرتبية يف العلم التفسیریه   
)تربية االبداع لتنمية جميع 
جوانب املتعلم لكسب الفهم(

 )الرتبية ناتجة عن االبداع مثال الرشد ومعرّف 
الرؤية الكونية، هي أدوات لتجيل التغيري من 
املايض اىل الوقت الراهن ضمن حدود الزمان 

واملكان(. 
الرتبية: )تربية الخصائص السلوكية القابلة 

للمشاهدة للفائدة والرفاهية( مع خصوصية 
التعلم والتنشئة االجتامعية وانتقال األجيال

طبيعة الرتبية

)الكتلة البيولوجية، قابلة للتبديل  

B الی نقطه A من النقطة(  

رفض التسليم والخضوع لله والدفاع عن الحرية هي العنارص األساسية التي قامت عليها النهضات االجتامعية يف العرص 

الحديث1 والنزعات الفكرية الحديثة كلها متفقة عىل التبشري بالحرية والتوصية إلزالة العبودية رغم اختالفها باملبادئ. 

)الجدول 1(]5[.
1-modernity
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نظرا اىل املبادئ الرتبوية اإللحادية املستقاة من األفكار السائدة عليها والتي تعتقد أّن االنسان كتلة بيولوجية أو ذهن 

مادي أو االنسان محارب وغري معنوي ميكن تبديله، لذلك يرى االعتقاد اإللحادي، أن تكون تربية اإلنسان ضمن الجانب 

املادي والسلويك والذهني حتى يتم تحقيق تربية الجيل املطلوب للوصول اىل أهداف نظام السلطة عرب نقل املفاهيم 

ومحورية اإلنسان وتنمية العلم والتقنيات املناسبة ألهداف السلطة وبدفن خزينة العقل الجوهري يف االنسان ينّمون 

ذهنه وعقله للحاجات املحددة املادية للعلم.

تقييم وتلخيص االطر)باراديم( االلحادية )غيرالتوحيدية( فيما يخص التربية 
في السنوات السبع األولى

5-2-1

المذاهب التربوية   3-1

ببارادیم1  متأثرة  تأليفها  تّم  أنّه  ومبا  الظواهر  محددة حول  ونتائج  ومنطق  مبادئ  ولها  مكتوبة  أفكار  هو  املذهب 

الفلسفة السائدة، تّم اندثارها باندثار البارادايم. 

لتبيني عدم كفائة املذاهب الغربية يف الرتبية نقوم بالتطرق اىل مبادئها بشكل مخترص وهي كالتايل: 

 الف: املذاهب الرتبوية للتقاليد الغربية: )الليربالية2  واالشرتاكية3 (: هذه املذاهب لها جذور يف الحضارة اليونانية 
واليهودية بعدها واملسيحية والكتاب املقدس املحرف.

ب : املذاهب الرتبوية الحديثة الغربية )مذاهب غري دينية(: تم طرحها بعد عرص النهضة4 وبشكل عام عىل أساس 
االنسانوية والشيوعية ولها اختالفات كثرية يف املبادئ واألهداف واألسس واألساليب. هذه املذاهب ال تُعري أّي قيمة 

للدين يف مجال تربية اإلنسان. 

وهناك مذاهب غربية حديثة تشمل: النفس التحليلية )فرويد5( والسلوكية والبرشية واملتعية واملنفعية والسلطوية 

واالنسان امللوث والليربالية والليربالية الجديدة6 والطبيعية واملثالية7 والواقعية8 والفلسفة التحليلية.

اقسام المذاهب الخاصة بالتربية الغربية 

1-paradigm
2-Liberalism
3-Socialism

 4-renaissance

5-Sigmund Freud
6-neoliberalism
7-idealism
8-realism
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ظهرت الليربالية مع تنامي الرأساملية، ويف املقابل تأسست مع الجرب السيايس ولها مبادئ نظرية ملعرفة االنسان الليربايل 

عىل أساس )اإلنسانية، ومعرفة العامل الذاتية، امللكية الفردية، الدميقراطية القامئة عىل االختيار، التنظيم الذايت للوحدة 

السياسية، القانون األسايس، الرأساملية املضبوطة بالشكل األدىن بواسطة الدولة، الرفاهية، أصالة الحرية واللذة، اإلنسان 

األريض، املساواد، الرضا، العقل لتأمني الحاجات، النفعية، طريقة التحقيق النقدية(. 

الليربالية يف كل عرص معنى خاص به. فهي تعني يف فلسفة أرسطو )تربية األحرار وأبناء األحرار(. ويف  تعني الرتبية 

القرون الوسطى لعبت الرتبية دورا فاعال يف )تهذيب العنارص النفسية(. وأطلق عليها يف فلسفة جون ديوي )الرتبية 

التي تؤدي اىل حرية التلميذ هي ليربالية( وأطلقت يف العرف العامل )الرتبية العامة( واملبادئ القيمة للرتبية الليربالية: 

1- العقالنية، 2- ذايت الحكم )Personal auonomy(، 3- تساوي الفرص واالحرتام. لذلك الرتبية يف الليربالية 
)تربية عقلية بدون تدخل الدولة لنيل الحرية( بطريقة االستنتاج ]3[.

إّن الحاجات الرتبوية ورغبات األطفال من األمور التي تحظى باالهتامم الكبري يف الرتبية الليربالية والتي هي نوع من 

الرغبات  األعراف وقيم اإلطار االنضباطي للمدرسة لتكوين هوية األطفال وبالتايل، يصبح األطفال راغبني يف تصنيف 

والحاجات الرتبوية للمدارس ويسريون نحو الحقيقة التي هي فرضيات العلوم وعىل أساس أفكار فوكو1  فإنّه ال توجد 

مبادئ اختيارية. 

يقول فوكو: إن التعابري مثل األشخاص املؤسسني والثقة بالنفس وضبط النفس هي مبادئ مثبّتة تستخدم يف استمرار 

القدرة يف األشكال الجديدة. وهذه املفاهيم ال تشري اىل الحرية، ألنّه باألصل يكتمون حقيقة أّن تكوين وتشكيل هكذا 

أشخاص )ضابطي النفس( هو عمل سيايس كبري. 

يذكر فوكو فی كتاب )االنضباط والتنبيه( إّن عقل الحکومات او عقل الدوله تُخضع الناس لتأثريها بحيث يشعرون 

بالرضا بحريتهم بحيث يفقدون فن املقاومة يف مقابل القدرة الحديثة. ]5[.

للحصول عىل  أدوات غري مرشوعة  تستخدم  االقتصاد  مجال  ويف  اإلنسان.  بأصالة حریه  يقول  الليربالية هي مذهب 

منافعها وأصالتها املنفعة ورأس مال ال العدل. لذلك فإّن مثل هذه الخصيصة تتطلب الليربالية االقتصادية الجو املنفتح. 

الليربالية االقتصادية أرضية لظهور الليربالية الثقافية التي يشكل التساهل والتسامح قاعدتها األوىل يف حني أّن اإلسالم ال 

يرى يف الحرية اإلطالق من كل قيد ورشط. ]6[.

المذهب الليبرالي 1-3-1

1-Michel Foucault
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يتصل املذهب الكالسييك املحّدث2 بدراسة ترصفات اإلنسان كموجود أناين وعقالين ومختار املعظم املنفعة3.

الهدف من النشاطات العقلية هو تأمني رغبات أنانية اإلنسان وحتى البعض يعتقد أّن أي نوع لترصف اإلنسان ال يرجى 

منه هذا الهدف، هو غري عقالين.  فاإلنسان دامئا يف املحاولة العقالنية حتى يزيل اللذه واألمل ويخلق التوازن بني حاجاته 

الراهنة واملستقبلية. عرّف هذا املذهب اإلنسان عىل أنه موجود اقتصادي وأقام عالقات وطيدة بني دراسة اإلنسان 

وعلم االقتصاد. ويف مقابل هذه النظرية التي ترى االنسان اقتصاديا، يطرح هايك نظرية أن االنسان قانوين ويشري اىل 

الروابط العمیقه لعملية الحرية واختيار االنسان والقانون والتقاليد كأنّه نظم منبعث ذاتا ويكون نقطة تقابل ملوضوع 

كون االنسان طالبا للمنفعة االقتصادية. رغم أّن أفكار االنسان االقتصادية وقانونية االنسان مختلفان إالّ أنّهام يعتقدان 

بالرتبية بتسويق الرتبية ويجهدان لصوغ مبادئ نظرية لتسويق الرتبية والتي من خصوصياتها النظر اىل الكمية والرتكيز 

عىل النتيجة واملنفعة وتربية رجال أعامل مرشفني ناتجني عن نظام الرتبية حيث يتم املحاولة لخلق رجال أعامل مرشفني 

عن طريق الحكومة اإليجابية ضمن دائرة إرادة الدولة.

كذلك تبعث اىل تربية األفراد بأساليب قياسية ومراقبة أنظمة الرتبية حيث يخضع املدير للمراقبة الدامئة. 

الليربالية تدعي االختيار وتربية اإلنسان الحر ومن جهة أخرى وجهه النظر االنسان االقتصادي وأفكار السلطة الجديدة 

)الليربالية الحديثة( يحتوي عىل نوع ضبط وتحكم عن بُعد وتربية أناس مطيعني ]7[.

مذهب الليبرالية الجديدة1

مذهب االشتراكية4

2-3-1

3-3-1

1-Neoliberalism
2-Neoclassic
3-Benefit-maximizer
4-socialism

تؤكّد الرتبية االشرتاكية عىل محور العمل والتعلّم العام. وينشد أصحاب هذا املذهب حول الرتبية وللوصول اىل االنسان 

الكامل بإزالة »األنا« وتبديلها اىل »نحن«، أي أّن كامل اإلنسان يف أّن يتخىل عن الجوانب الفردية مهام أمكن وينخرط 

يف الجوانب االجتامعية، أي أّن االنسان الكامل هو االنسان غري الطبقي، يعني أن يعيش االنسان دامئا يف حالة مساواة 

مع اآلخرين. 

لذلك ميكن االستنتاج أن الرتبية يف االشرتاكية تعني: )تأهيل املتعلّمني املفيدين والفعالني والجيدين مع نظرتهم الواقعية 

وتحملّهم املسؤولية وااللتزام بالوحدات الجامعي مع االيدليوجيات ضد الفردیه( التي تتم بواسطة الطبقة الحاكمة ]3[.



21

الفصل األّول - المبادئ المعرفية للنظام التربوي

املذهب االنسانوي التقليدي والحديث له مبادئ وأسس مشرتكة. البعض منها ميكن قبولها، وبناء فكر االنسانوية قائم 

عىل إنكار وجود الله وخالق العامل. وإذا كان لله وجود فهو ضمن حدود تفكر ونظر اإلنسان. وبداية العامل قائم عندهم 

عىل مبدأ قانون التطور الطبيعي والتنازع عىل البقاء وهذا التحول ما يزال مستمراً.  

 اتحاد جميع املقاصد واألهداف املنشودة )Aunity of all ideal ends( تعبري استخدمه جون ديوي يف مقام 

طرح نظرية االنسانوية لتعريفه لله. وبهذا التعبري، بل نسب الخصوصيات املمتازة مثل الربوز الذايت والتقدس والحياة 

وعلو املرتبة لله الذي ليس مبدأ للوجود وليس خالقا بل هو مخلوق وليس واحداً بل متكرثا ومتعددا وله نهاية. لذلك 

ميكن االستنتاج أّن الرتبية يف املذهب االنسانوي هي )التحول املستمر لإلنسان لبلوغ إشباع الذات وتأمني السعادة .]3[   

تم نرش نظريات ديوي فيام يخص تجاربه الدينية بشكل موجز يف كتاب )اميان الجميع( الذي طبع عام 1934م.  ويرى 

أّن التدين ال يحتاج اىل قبول عقائد ما وراء الطبيعة أو التدين املنظم. بل يزعم أّن أكرث األديان لها تأثري سلبي، ألنها 

تنزع اىل التفرقة وتصنيف الناس الذي هو غري معقول يف املجتمع الدميقراطي. فقد رّد نزعات ما وراء الطبيعة وااللحاد 

املرن ولفت األنظار اىل وجود االنسان واىل حدود الطبيعة ويزعم أّن األفكار الدينية لها جذور يف الحاجات الطبيعية 

لإلنسان. ]8[.

مذهب التربية االنسانوي

المذهب التربوي السلوكي

4-3-1

5-3-1

عىل أعتاب القرن العرشين، تنمو املوضوعیه1 كتفاً لكتف مع املاديني واآلليني بشكل متزايد. اىل أن تم تبيني بداية 

العلم واستمرار الحياة فيه عىل أساس الوجهة والنظرة املادية واآللية مع التأكيد عىل )عظمة اآللية( لإلنسان. السلوكية 

هي مذهب الواقعية التي ترى الواقعية يف نافذة الجوهر والحركة املادية وتفرسها عىل ضوئها. لذلك يتم إدارة جميع 

الكون تحت تأثري القوانني والقواعد اآللية وتحليها بلسان واألدب اآليل التي تكّون شخصية اإلنسان آلية تبعاً لسلوكه. 

واطسون3  جون  وأسس  السلوكية.  عىل  اعتامدا  املادية  والحياة  الكون  حول  ونظريات  كتابات  هابز2  توماس  وضع 

للمشاهدة  القابلة  النشاطات  دراسة  طريق  عن  الحقائق،  ومعرفة  السلوك  دراسة  أفكار  يف  السلوكية 

مذهب  يف  الرتبية  أّن  االستنتاج  ميكن  لذلك  السلوکیه4.  النفس  وعلم  واملختربة   )Observable activities(

السلوكية هي )بناء شخصية اإلنسان مع التأكيد عىل عظمته اآللية يف السلوك.]3[

1-objectivism
2-Thomas Hobbes

3-John B. Watson
4-behaviorism
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إعادة  التحلييل يف  النفس  لعلم  االیدیولوجیه  اإلنسان.  باب  النفس يف  نظر ووجهة علمية-علم  التحلييل  النفس  علم 

التعرف ودراسة فطرة وشخصية اإلنسان ومل تتخطَّ املسائل األساسية ملعرفة اإلنسان.

يشري فرويد يف تبيني ورشح هيكلية وديناميكية شخصية اإلنسان اىل ثالثة أركان رئيسة وثابتة وهي )الهو( و )األنا( 

و)األنا العليا( ولكل منها شاكلة وفعالية وخصوصيات خاصة بها. 

-يف  شخصيته  تبلغ  أن  اىل  النفيس-الجنيس  والنمو  الرشد  يف  مراحل  خمس  يقطع  أن  يجب  اإلنسان  أّن  فرويد  يرى 

نهاية املطاف-الكامل والديناميكية. يعتقد فرويد أّن الغرائز )املصدر الوحيد للطاقة وسلوك البرش( عند طرحه نظرية 

امليل. وإذا ظهرت يف كل مرحلة من املراحل الخمسة مشاكل بحيث مينع الرشد والنمو يف تلك املرحلة يتم تسجيل 

الخصوصيات الناظرة اىل تلك املرحلة يف وجود الفرد. 

بالتايل ميكن االستنتاج أن الرتبية لدى مذهب علم النفس التحلييل هي )امليل الغريزي لإلنسان اىل ديناميكية شخصية 

سلوكه.]3[

المذهب التربوي لعلم النفس التحليلي )فرويد(

المذهب التربوي األبيقوري1 )أتباع اللذة( ومذهب النفعية2  

6-3-1

7-3-1

1-Epicureanism
2-Utilitarianism

3-Epicur
4-Jeremy Bentham

يّدعي أبيقور3 أن االنسان يختار أي يشء وأي عمل عىل أساس اللذة، اللذة التي تعّد بداية وخامتة الحياة السعيدة. لقد 

ناغم جريمي بنثام4 املحيي لسنة وفكر اللذة لدى أبيقور، أفكاره النفعية مع أفكار اللذة لدى أبيقور وخرج مبزيج عىل 

أساسها أّن القيم الذاتية لألشخاص وسلوكياتهم عىل قدر سعيهم واجتهادهم حيث طّوعهم يف مجال تأمني املنفعة واللذة 

العامة. ترى هذه النظرة أّن الفعل الحسن واللذيذ تتمحور يف أن يكون نافعاً للمجتمع. 

وتعاظم من بني املذاهب واألفكار السائدة يف القرن التاسع عرش امليالدي، املذهب النفعي مقارنة ببقية املذاهب متتع 

بقدرة ونفوذ وتأثري أكرث عىل املجتمعات الغربية. وهذا التأثري والنفوذ صار ملموساً أكرث يف الفرتة بني عام 1950 و1970. 

أتباع الفرد والروح الحاكم عىل النفعية هو اللذة حيث تبدو ليس فقط يف مجال الفكر بل عىل صعيد السلوك والعمل 

أيضا. لذلك ميكن االستنتاج أّن الرتبية عند مذهب اللذة والنفعية هي )تربية اإلنسان ضمن مجال تأمني املنفعة واللذة 

للحياة السعيدة.]3[ 
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تطرّق فردريك نيتشه1 األملاين قبل رفاقه يف الفكر اىل تنظري القّوة. لقد تأثّر بشكل ملحوظ باالیدیولوجیه )حب النبالء 

للشغب عند بايرون( التي هي االیدیولوجیه ذاتها للرومانسية. وإبداء حب نيتشه للقساوه والحرب وتكرب النبالء من 

جملة هذه الخلفية. يرى أن أقوى وأسمى إرادة هي إرادة الحياة ال النزاع عىل الوجود أو البقاء بل تتجىل يف اإلرادة 

القوية للحرب والتمسك بالسلطة والقوة واالستعالء بالقدرة واكتساب قدرات أعىل. 

يرى أّن األكرثية يجب أن يكونوا وسيلة فحسب لعّز وعلّو األقلية ويجب أالّ يُعّدوا من ضمن األشخاص الذين ينشدون 

االستقالل للسعادة أو الرفاه. 

لذلك ميكن االستنتاج أّن الرتبية عند مذهب النفعية هي )تقوية إرادة الحرب الكتساب القدرة والسلطة العالية ]3[ 

1-Friedrich Wilhelm Nietzsche

المذهب التربوي للسلطوي

المذهب التربوي القائم على ان االنسان خطّاء )فكر اليهودي- المسيحي(

المذهب التربوي الطبيعي 

8-3-1

9-3-1

10-3-1

بعد عصيان آدم وحواء مل تبَق فطرة اإلنسان طاهرة ومعصومة بل صدر الذنب والوسخ منهام وانتقل اىل ذات أبنائهام 

وصار من الطبيعي أن يصدر الرش والسوء من كل جانب من جوانب وجودهم. لكن املوت والفناء ينتظر هذا الذنب 

وهذا املوت يرسي عىل جميع الكون والکائنات. لذلك مييل قلب االنسان بشكل ذايت اىل عصيان الله وتلويث نفسه 

الله ووسمه بصفة )منتهك للقانون، Law-breakers(. وتم تقدميه من  بالذنوب. لقد تم تقريع االنسان من قبل 

 .transagressors الناحية القانونية عىل أنه متعّد

قامت الكنيسة بالرتويج اىل نظرية أّن ذات االنسان ملوثة مام أّدى إىل نرش أّن اقرتاف الذنوب هو طبيعة يف اإلنسان 

والناس يقرتفون الذنوب بشكل ال إرادي ولتعويض الخسارة الناشئة عن هذه الرغبة القرسية فتحوا باب غفران الذنوب 

عن طريق االعرتاف وتقديم النقود اىل الكنيسة. 

لذلك ميكن االستنتاج أّن الرتبية عند مذهب اإلنسان املخطئ هي )تربية االنسان املخطئ بعقيدة االعرتاف بالذنوب(.

]3[

لقد أقام مذهب الطبيعي أسس الواقعية عىل الطبيعة وأقام فلسفة تربيته عىل اإللهام والرجوع اىل الطبيعة واستخدام 

الحواس. ظهر هذا املذهب عىل يد جان جاك روسو ويعّد هربرت اسبرن وهايرنيش بستالزي من رّواد هذا املذهب. 

يعتقد روسو يف التعلم، أّن الطفل يجب أن يستفاد من البيئة املحيطة وال يحق للمعلم أن مييل عليه قيمه. ]9[.
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1-pragmatisme
2-Neo-Pragmatisme

3-organic
4-Idealismus

نشأ املذهب العميل يف القرن العرشين عىل يد تشارلز برس وويليام جيميز وجورج هربرت ميد وبلغ ذروته عىل يد 

التكامل  الفلسفية ونظرية  بأفكار هيجل  أيضاً  الفلسفية  أفكار ديوي  وتأثرت  التطورية.  النظريات  يدويفي يف  جون 

لدى دارون. 

التجربة  الفعلية لإلنسان ومبتنية عىل  الفلسفة يجب أن تكون يف خدمة حل املسائل  عىل أساس هذا املذهب فإّن 

والتحول من أجل التطور. يرى هذا املذهب األصالة يف العمل ومل يتكلم عن املقدمات الرتبوية ومل يهتم بالرتبية الدينية 

ويرفض االلتفات اىل املصادر غري املادية والروحية مثل الوحي واإللهام ألنّها ال تخضع للتجربة. تؤكّد الفلسفة الرتبوية 

لهذا املذهب عىل تحرر وإطالق األطفال وااللتفات اىل رغباتهم وحاجاتهم ويعتقدون أن األصل يف االلتفات اىل الرغبات 

والحاجات. يتم تقسيم مراحل الرشد والرتبية اىل ثالثة أقسام يف املصادر الرباغامتية )العملية( حيث يعتقدون أن الفرتة 

من 4 اىل 7 سنوات أهم موضوع لرغبات الطفل نحو املجتمع.  ]11[.   

المذهب التربوي للبراغماتية )العملية1(

مذهب البراغماتية الحديثة أو العملية الجديدة2  

المذهب التربوي للمثالي4 )التصوري(

11-3-1

12-3-1

13-3-1

ريتشارد مك  يعد  القدمية.  للرباغامتية  األمرييك. وتحديثا  الفلسفي  املجال  ثورة يف  الحقيقة  الحديثة يف  العملية  تُعّد 

رويت من رّواد هذا املذهب، لكنه بّدل يف بعض األصول فأحّل الثقافة بدال من العلم واللغة بدال من التجربة. يتكلم 

رورت من جهة عن املبادئ الفلسفية الخاصة منها: رفض العقالنية، إنكار الحقيقة وااللتفات اىل اللغة ومن جهة أخرى 

باألخرين واإلبداع  والعناية  البرش  والتحاور وترابط  والتساهل  والعدل  الدميقراطية  الرتبوية مثل  يتحدث عن األسس 

الذايت و..الخ. يعتقد أن العالقة االجتامعية قامئة عىل أساس القدرة واألعامل الخاصة بالفرد مكانة لالستقالل واالبداع 

الذاتی. فی هذا االصول الرتبیویه لهذا املذهب ینظرون الی تربیه االنسان بشکل عضوی3 و یتوجه رد الفعل االنسان 

فی الظروف، یشابه الحیوانات.]12[

والذهني  املجرد  تعني  التي   ،)idea( كلمة  من  املأخوذة   Idealismus لكملة  ترجمة  التصورية  كلمة  اعتامد  تّم 

والتصوري أو االعتقاد والتي ترجمت بتعابري مختلفة مثل الطموحية وأصالة التصور والذهنية وأخرياً التصورية. املذهب 

التصوري يقّدم العقل او الذهن والروح عىل املادة. 
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المذهب التربوي للفلسفة التحليلية 1 

تقييم وتلخيص المذاهب اإللحادية )غير التوحيدية( فيما يخص التربية 
في السنوات السبعة األولى

14-3-1

15-3-1

وتعتقد هذه النظرية أّن الواقعية أكرب من أن ترتبط بالعنارص املادية بل موجود هي يف التصورات وفكر وذهن الفرد. 

والنواة األساسية لهذه الفلسفة هي املعرفة الشخصية بالنفس ويعتقدون أنّها أهم حقيقة يف تجارب الفرد هو االتصال 

بالكامل. إذن املذهب التصوري أو املثايل ال يعتقد أّن العقل جوهر مصنوع وثابت بل يعّد أن الذهن يف الحقيقة تيار 

أو عملية. وأتباع هذه النظرية يعتقدون أّن الواقعية هی »الفكر« موجودة يف أذهاننا ال يف العامل الخارجي. نشأ هذا 

املذهب عىل يد سقراط وأفالطون يف اليونان القدمية، ويعلنونا أن أساس الواقعية هي روحية ومتثيلية ثم اتسعت رقعة 

هذا املذهب فيام بعد عىل يد یوهان غوتلیب فيختيه وفريدريك فيلهيلم يوزف شيلن وهيجل. الفلسفة الرتبوية لهذا 

املذهب هي إيصال ذهن الفرد من عامل الحس والظن اىل حقيقة املُثُل. ]13[

هو مذهب جديد يرى مهمته يف ترتيب وتصنيف الحوارات العادية والعلمية وينظر اىل اللغة يف التدريس والتعلم نظرة 

الفلسفة النقدية. أصحاب هذا املذهب هم جي. أي. مور وبراتراند راسل. تم إطالق هذا املذهب يف بدايات القرن 

العرشين امليالدي يف دول أمريكا وبريطانيا وكندا وأسرتاليا ونيوزلندا كمذهب سائد يف الجامعات. 

ومن خصوصيات هذا املذهب التأكيد عىل وضوع والدقة يف االستدالل واالستخدام الدارج من املنطق الصوري وتجزئة 

التشكيك مبدعيات ما وراء  الطبيعية. وأهم خصوصية لهذا املذهب هو  بالرياضيات والعلوم  العناية  املفهوم وكذلك 

الطبيعة والعناية الفائقة بأساليب العلوم التجربية والبحث عن مبادئ أكرث طأمنينة لحقائق الفنیه واألخالقية والدينية. 

.]14[

1-Analytic philosophy
2-materialism

عند دراسة مبادئ املذاهب الغربية ميكن التوصل اىل أّن غاية جميع هذه املذاهب تنحرص يف األمور املادية و  الفلسفه 

الذايت وتساوي  العقالنية والحكم  اىل  الوصول  الرتبية  الليربالية يهدف من  املثال نرى أن مذهب  املادیه2. عىل سبيل 

الفرص واالحرتام. ويرى فوكو كواحد من علامء هذا املذهب أن الحكم الذايت أمر وهمي وعند تسخري العقالنية أداة 

االنسان، تسحره وتجعله تحت سيطرة الحرية العرصية ونظام السلطة. 

كذلك طرح مذهب الليربايل الجديد نظرية االنسان القانوين وجعل تربية االنسان عىل مبدأ العقالنية البارزة عن رغباته 

الذاتية وضبطها من بعيد، تحت سيطرة أهداف السلطة.
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يسعى مذهب االشرتاكية عن طريق طرحه لأليديولوجية الجامعية ورفض الشخصية بشكل كامل، إىل تربية اإلنسان 

الفعال لألهداف االجتامعية. يرى هذا املذهب أن كامل اإلنسان يف التحرر مهام أمكن من الفردية. بينام مبدأ املذهب 

التوحيدي يعد تربية الفرد باتجاه األهداف اإللهية أحد أهم أركان الرتبية. يعيل مذهب اإلنسانوي الذي كان جون ديوي 

من املؤسسني له، من شأن اإلنسان اىل مرتبة األلوهية وقّدم اإلنسان عىل أنه غني عن التعاليم الدينية املنظمة وعّد أنواع 

النزعات الدينية بناء عىل حاجة ورغبات اإلنسان. 

ورأى أّن العناية باألديان من األسس غري الدميقراطية. كذلك ركّز املذهب السلويك وعلم النفس التحلييل لدى فرويد 

وبقية املذاهب مثل النفعية و..الخ عىل املادة والعناية بالجانب املادي لدى اإلنسان وافرتضوا أّن تربية اإلنسان كموجود 

ميكانييك قامئة عىل منو السلوك أو غرائزه ويرى أنّه غني عن االتصال بعامل املجردات. 

كذلك يف املذاهب التي نشأت بعد القرن العرشين مثل املذهب الرتبوي للفلسفة التحليلية العناية باالستدالل واملنطق 

والصورة واملثل والراضيات والعلوم الطبيعية والشك الكثري يف علوم ما وراء الطبيعة ومتابعة تحقق منطق اللغة املشرتكة 

التي لها جذر يف األدب غري التوحيدي. 

لذلك فإّن الغوص يف جميع املذاهب غري التوحيدية يخولنا االستنتاج بوضوح أّن جميع غايات هذه املذاهب هو يف عامل 

املادة ورسموا تربية االنسان ضمن سيطرة أهداف األفكار غري التوحيدية وبلوغ املجتمع العاملي املطلوب لدى نظام 

السلطة وتحقق قانون القوة والسلطة.

أنماط أنظمة التعليم الدارج في مرحلة الروضة والنواقص السادة عليها بالمقارنة 
مع مؤشرات الحكومة العالمية الحّقة

4-1

مبا أّن أساس تكّون الشخصية وتوسيع االستعداد يحصل يف فرتة الطفولة، لذلك فإّن عناية مؤسيس األنظمة التعليمية 

والسياسيني نحت بشكل خاص نحو الروضة. لذلك منذ عام 1900 متتع نظام التعليم والرتبية يف مرحلة الروضة بأهمية 

خاصة يف هيكلية التعليم يف كثري من الدول ال سيّام أنظمة التعليم العايل يف العامل. ]15[. 

منهج منتسوري التعليمي1 1-4-1

عند نشوء أول مدرسة بنظام تعليم منتسوري يف إيطاليا يف عامل 1907 رأينا تطور مناذج منتسوري يف البالد املختلفة ويف 

إيران وكذلك يف الروضات ومراحل ماقبل املدرسة وفق هذا النموذج التعليمي. تشري الدراسات إىل أن مبادئ منوذج 

منتسوري قامئة عىل مبادئ نظريات داروین يف أّن االنسان كتلة بيولوجية قد تكامل. 

1-Montessori
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يعتقد أّن عىل الطفل اجتياز مراحل تغري وتكامل املجتمع البرشي بشكل بسيط وميكن ضمن مسار برنامجه التعليمي. 

]16[.

 أي أّن االنسان موجود مادي و اصالة املادية جزء أسايس يف منهج منتيسوري. كذلك نظريات داروین هي نتيجة ووليدة 

أنظمة السلطة العاملية للسيطرة عىل العامل. بحيث يتم تبيني الربوتوكول التاسع من مجموعة بروتوكوالت علامء صهيون 

للسيطرة عىل العامل كالتايل: ما مل يتم تربية أفراد املجتمعات املختلفة وفقاً ألمناطنا وعقائدنا، ال ميكننا تطبيق برامجنا 

والحال هذه يف املجتمعات وفقا لألسلوب الكيل واملتساوي. لكن لو بدأنا الربامج مع التعليم ميكننا يف أقل عقد من تغيري 

أفعال وخلق أصعب األفراد ونجعلهم كام األفراد السابقني أشخاصا مطيعني ومنضوين تحت سلطتنا وكذلك يتحدث يف 

هذا النص قائال: ال تتصوروا أن ما قيل أعاله مجرد كالم. انتبه كيف نجحنا يف تدمري الداروينية واملاركسية وأتباع نيتشه. 

يجب عىل اليهود بسهولة التفطن اىل أهمية دور النظريات يف تدمري أذهان ونظريات غري اليهود ]17[.

لذلك فإّن أول نقيصة موجودة يف الفكر واملثال املنتسوري هو تناقضها مع مبادئ املعرفة التوحيدية وخلقة االنسان 

الدين  يعّد  منتسوري  أن  ومبا  العاملية.  السلطة  لخدمة  األطفال  تربية  أيضاً  الخاص  وهدفه  العامل  خالق  الله  يد  عىل 

والتعاليم الدينية نوعا من التدخل يف حرية الطفل، لذلك يرى األصل يف تربية األطفال منذ البداية أن تكون عىل أفكار 

غري التوحيدية )عىل مبنى الليربالية(. ]18[ كام أن كاتس )2011( يقول يف أحد دراساتها: تعامل منتسوري رغم أنه يؤيد 

االحرتام والعزة للتعاليم الروحانية إالّ أنّه ال يؤيّد االعتقادات الدينية الخاصة ويركز بدال منها عىل القيم العاملية ]19[.

يف عام 1919 م عند نشوء مدارس فالدورف بدأنا نشهد ظهور مناذج تعليمية أخرى التي كانت النواة لتكّونها يف أملانيا 

وكان مؤسسها رادولف اشتايرن حيث أسس مبادئها عىل أساس أصالة الطبيعة والطبيعية وتوسعت تعاليمه اىل اآلن يف 

الدول املختلفة من بينها إيران. يبنّي اشتايرن يف مبادئه التعليمية أّن الطفل يجب أن يكون متناسقا يف مراحل الرشد 

والنمو وتربيته مع وجوده وتكّونه. ويرى أن التخيل والفن األصل يف التعاليم ]20[  حيث نشأت هذه األفكار يف مبادئ 

املعرفة عن املبادئ املعرفية للفلسفة الوضعية.

IBL 3-4-1

فالدورف1 2-4-1

1-Walldorf

والتقيص( حيث  االستفسار  القائم عىل  )التعلم  املدرسة، منوذج  قبل  ما  التعليم  املستخدمة يف  التعليمية  النامذج  من 

يتم من خالل طريقة حل املسألة تم طرح هذا األسلوب عام 1960 كفعل عىل األشكال التعليمية التقليدية يف أمريكا
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مع بروز أهمية اكتساب التقنيات، تكّونت مناذج تعليمية أخرى يف أواخر القرن التاسع عرش ورسعان ما تطورت. ومن 

أحد النامذج STEM. العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

)STEM )Science-Technology-Engineering-Mathematic هي مصطلحات تشري اىل الفروع العلمية 

للعلم والتقنيات والهندسة والرياضيات. 

بشكل عادي تستخدم أثناء التطرق اىل سياسات التعليم واختيار الربامج الدراسية للمدارس من أجل تحسني 

يد أشخاص مثل ريرتا كلول رئيس منظمة  املفهوم عىل  تم تكميل هذا  والتقنية.  العلم  التنافس يف تطوير 

NSF وبيرت فالرتا وتم تأمني املال ملرشوع تعليم املعلمني عىل يد علامء الجامعة ماساتشوست امهرست يف 

عام 1998. ]22[

تم التأكيد واستخدام هذا النموذج التعليمي حاليا يف الروضة )املرحله ما قبل املدرسه( يف بعض الدول. تشمل العمليات 

األساسية لهذا النموذج يف الروضة: الدراسة واالكتشاف واملشاهدة واالرتباط واللعب. ]23[ كذلك متت اإلشارة اىل مبادئ 

منوذج منتيسوري يف بعض الدراسات تأسياً بنموذج STEM ويعتقد أن هذا النموذج الذي له أهداف مشرتكة بطريقة 

األساليب رضوري ملرحلة  استخدام هذه  أن  الحس والتجربة ويعتقد  العلمية عن طريق  الحقائق  منتسوري لكشف 

الروضة بسبب التعلم القائم عىل الحواس. ]24[. لذلك مبا أّن الطفل يف السنوات السبعة األوىل يكون حسيّاً وليس له 

انتزاع وتفكر تم تأسيس الطرق واملحتويات التعليمية لهذا النموذج أكرث عىل مبدأ التجربة والتعلّم ونظرا اىل تدخل 

الفكر يف صوغ العلم، تم استخدام مبادئ املعرفة لباردایم علم التفسیریه. لكنه ال يقّدم أي نوع لالتصال باملبادئ الدينية 

يف الجانب املعريف. بيد أّن العلم الحضوري الذي منشأه الله يف مبادئ املعرفة هو أحد أنواع العلوم، كام جاء يف الرواية: 

العلم نور يقذفه الله يف قلب من أراد. ]25[

عىل يد القياسات التعليمية للعلوم الوطنية األمريكية )NSES( ثم طرح تشارباك1 الحائز عىل جائزة نوبل للفيزياء 

عام 1992 ومبدع طريقة تحولية يف نظام التعليم. ميكن رؤية الفلسفة القامئة عىل االستفسار والتقيص2 وسابقتها يف 

االستفسار  اختبار  أيضا. وميكن  بّناءة4  فلسفة  عّدها  ويغوتسيك وميكن  بياجه3 وديوي  مثل  البّناءة  التعليم  النظريات 

والتقصی)التحری( عن طريق التعلم التجريب، ألن السؤال عن الكميات املتشابهة تشمل املفاهيم التي تضم محتويات 

ومطالب يف البحث السوال وكذلك الدراسة والتعاون إليجاد املعنى والكشف عن الحقيقة. ]21[.

STEM 4-4-1

1-Georges Charpak
2-Inquiry based learning

3-Jean piaget
4-Constructive philosophy
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أو يف القرآن حيث يقّدم الله صنع سفينة نوع بواسطته: »َواْصَنعِ الُْفلَْك ِبأَْعيُِنَنا« ]26[.

لذلك يف األفكار والتعاليم غري التوحيدية من بينها مناذج  STEM و IBL يتم الرتكيز بشكل خاص عىل مجال انتاج 

العلم والتقنية ويعتقدون بأن منشأ ظهور العلم راجع اىل مجال االدراكات الحسية والتجربة والدراسة والكشف البرشي 

للوصول اىل الحقيقة العينية  من منظور النظرة املادية ويتجاهلون أثر الوحي واالتصال مبصادر الخلق والخالق املتعايل. 

لذلك فإن النامذج واألنظمة غري التوحيدية لها مشكلة من االساس )الجدول 2( ألّن الفلسفة الغربية تبدأ يف املستوى 

الدينية أي  املعرفة  اإللهية ومبادئ  املجردات والوحي وليس لألهداف  املادة، واالعتقاد بوهمية عامل  بأصالة  األسايس 

مكانة عندهم ويتجاهلون أصالة الله يف نظرة املعرفة]27[ باتخاذهم أصالة اإلنسان. وجميع مساعي مصممي هذه 

النامذج لبلوغ استعدادات االنسان حّد الفعلية للخدمة يف املجاالت املطلوبة لدى نظام السلطة وهذا عىل نقيض أسايس 

مع الحكومة العاملية الحقة. 



30

تصميم استراتيجية نظام التربية الفطری خالل السنوات السبعة األولى 

الجدول 2: مقارنة األنماط الدارجة التعليمية في الروضة من منظور الباراديم والمذهب والمبادئ التربوية

األفكار )بارادایم(
خاضع لتأثر 

مذهب 
املبادئ 
الرتبوية

األهداف 
األساسية 
)الرئیسیه(

مبادئ وفلسفة 
النمط 

املؤسس اسم النمط

إلحادية )غري 
توحيدية( الوضعية 

الهرمنيوطيقا

الليربالية/
الطبعانية/ 
التصورية 
)املثالية(

أصالة اإلنسان 
واختيار 

الدين بحرية 
اإلنسانية

فن وتخيل 
املهارات 

االجتامعية 
لإلبداع 

الطبيعية/ 
الطبعانية 

رادولف اشتایرن فالدورف

إلحادية )غري 
توحيدية( الوضعية 

الهرمنيوطيقا

الليربالية / 
التصورية 
-املثالية

أصالة اإلنسان 
واختيار 

الدين بحرية 
اإلنسانية

تخيل إبداع 
مهارات الحياة 

الفلسفة 
التجريبية 

املحسوسات 
والعينيات  

ماریا منتسوري منتسوري

إلحادية )غري 
توحيدية( الوضعية 

الهرمنيوطيقا

السلطوية، 
النفعية، 
الليربالية 
الجديدة 

------ تطوير العلم البحث واإلبداع 

1960 معايري تعليم 
العلوم الوطنية 
،NSES األمريكية
تقديم نظريات: 
تشارباك، القامئة 

عىل نظريات بياجه 
وديوي  ويغوتسيك 

وفيري

IBL

إلحادية )غري 
توحيدية( الوضعية 

الهرمنيوطيقا

الهرمنيوطيقا، 
السلطوية، 

اللذه و النفعية 
والليربالية 
الجديدة

------ تطوير التقنيات 
االبداع والتجديد 

يف التقنيات 
ریتا کلول، بیرتفالرتا STEM

تقييم وخالصة األنماط غير التوحيدية فيما يخص التربية خالل السنوات السبعة األولى 5-4-1

يف  املدرجة  الوثائق  وفق  دارون حيث  نظريات  مبادئ  وفق  تطور  قد  النوع  هذا  أّن  منتسوري  مبادئ  دراسة  تشري 

بروتوكوالت الصهيونية العاملية، أن تطور النظريات الرتبوية مثل دارون ونيتشه و...الخ جاء لتحقيق الرتبية العاملية 

لنظام السلطة. لذلك يرى منتشوري يف نظرياته أّن العناية بالدين يف املضامني الرتبوية يعّد نوعاً من التدخل يف حرية 

اإلنسان. كذلك يؤكّد فالدورف تأكيداً خاصا عىل الطبيعة والعرفان الثيوصوفيا الحديثة حيث أن النجمة الداوودية هي 

شعار الجمعية الثيوصوفية وهذا يدل عىل أهمية نفوذ األفكار الصهيونية يف هذا النمط التعليمي. 
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اإلنسان الجدول 2: مقارنة األنماط الدارجة التعليمية في الروضة من منظور الباراديم والمذهب والمبادئ التربوية تربية  عىل  الرتكيز  مع  الذهنية  املهارات  منو  اىل  نظرا  أيضا   IBL و   STEM مثل للتعليم  املتأخرة  األمناط 

املبدع و مولَد العلم ومتابعة الوصول اىل األهداف املادية القامئة عىل حاجات نظام السلطة. لذلك عند دراسة األمناط 

والنامذج الشائعة الرتبوية يف البارادايم واملذاهب غري التوحيدية ميكن االستنتاج أّن جميع هذه األمناط مع االلتفات اىل 

مبادئ البارادايم واملذاهب الناتجة عنها تسعى لرتبية االنسان غري التوحيدي الذي ميلك القدرة والقوة العقلية واالبداع 

والطبيعة والذهنية واالبتعاد عن املعنوية والنزوع اىل املادية واالنسانوية. 

مع الحاجات املعرّفة يف املجاالت السياسية والعلمية واالقتصادية واالجتامعية والعسكرية تحت هيكلية السلطة العاملية 

واالستيالء عىل نظام السلطة للعامل. 

عند دراسة االعتقادات غري التوحيدية فيام يخص الرتبية، ميكن االستنتاج من ناحية هذا التيار أن تربية اإلنسان ليس 

أمراً إلهيا ومتأثرا بالتيار املعنوي ويجب أن تكون ضمن مسار تحقق أهداف هيمنة السلطة العاملية. لذلك عند طرح 

وتطوير األمناط التعليمية الكثرية التي هي مندرجة ضمن بارادايم الوضعية والعلم التفسیریه)هرمنوطیقا( والجدلية، 

تسعى لتحقق هذا األمر وتربية الجيل تربية عبيد يرضخون لألهداف املحددة مسبقا.

يرى علم الكون التوحيدي أّن الدنيا ليست منت الحقيقة بل هي مثال لها. فاإلنسان يف الدنيا كالجنني يف الرحم الذي 

يستعد للخروج اىل العامل اآلخر، بيد أّن االختالف يف أن املسافة بني الفرتة التي تسبق الوالدة والتي تليها يف امتداد الزمان، 

لكن املسافة بني الدنيا واآلخرة هي مسافة ظاهر وباطن الزمان. لذلك أي فعل يقوم به االنسان يف الدنيا، قبل أن يؤثر 

يف الحياة الدنيا ويف امتداد الزمان تراه يؤثر يف عامل الباطن. 

يف األفكار غري التوحيدية فإّن التجربة واملحسوسات والواقعية والكشف عنها يكون عىل أساس التجربة ويعتقدون أن 

العلم مبا وراء الطبيعة مفصول عنها، لكن الفكر التوحيدي يرى أّن أسلوب تحقيق العلم هو وصف وتبيني موجه عن 

الحقيقة ويستلزم التوجه اىل وجود الخالق وهذا أهم وجه يتميز هذا البارادایم عن البارادایم األخرى. ففي علم الكون 

التوحيدي أن كل األشياء مصنوعة ومرتبطة بالقدرة العظيمة التي يطلق عليها الله أي أّن العامل ليس له وجود مستقل 

بل هو مرتبط بقدرة أعىل. 

تقييم وتلخيص االعتقادات غير التوحيدية فيما يخص التربية خالل السنوات السبعة األولى 5-1

الحكمة والتفكر التوحيدي  2
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إّن إبرز مقام قّدره الله لإلنسان هو مقام الخالفة اإللهية، كام جاء يف اآلية الكرمية: »َو إِْذ قاَل َربَُّک لِلَْمالئَِکِة إِينِّ جاِعٌل 

ُس لََک قاَل إِينِّ أَْعلَُم  ماَء َو نَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَک َو نَُقدِّ يِف اأْلَرِْض َخليَفًة قالُوا أَ تَْجَعُل فيها َمْن يُْفِسُد فيها َو يَْسِفُک الدِّ

ما ال تَْعلَُموَن«. ]28[

الخالفة والوالية هي ظهور  إّن حقيقة  اإللهية:  الخالفة  الله عليه يف باب حقيقة مسألة  الخميني رحمة  يقول اإلمام 

األلوهية وهي أصل الوجود وكامله وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة األلوهية وظهورها الذي هو 

حقيقة الخالفة والوالية اللطيفة اإللهية ثابتة عىل ناصية جميع الكائنات من عوامل الغيب إىل منتهى عامل الشهادة، وتلك 

اللطيفة اإللهية هي حقيقة الوجود املنبسط والنفس الرحامين والحق املخلوق به الذي هو بعينه باطن الخالفة الختمية 

والوالية املطلقة العلوية، ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي يقول إّن الشهادة بالوالية منطوية يف الشهادة 

بالرسالة ألن الوالية هي باطن الرسالة. بعباره اخری الیتم مقام الخالفه اال انها خلیفه تظهر مستخلف عنه و لدیه کل 

الشئون الوجودیه و آثارها و احکامها و تدابیر التی یعین بسببها الخلیفه لک.

والله سبحانه مستخلِف هذا الخليفة فيكون يف وجوده مسمى باألسامء الحسنى ومتصف بالصفات العليا ومنزه يف ذاته 

عن كل نقص ويف فعله عن كل رّش وفساد. ]29[

لذلك فإّن خليفة الله يف األرض، يجب أن يكون متخلّقاً بأخالق الله ويريد ما أراده الله ويحكم مبا حكم به الله. ]30[

 كذلك يعتقد مالصدرا أّن مقام الخالفة اإللهية لعامة الناس فيقول: كل فرد من أفراد البرش سواء كان ناقصا أو كامال 

له حظ ونصيب من الخالفة اإللهية عىل مقدار متتعه بحظ اإلنسانية]31[، كام قال تعاىل: »ُهَو الَِّذی َجَعلَُکْم َخالئَِف 

األَرِْض« ]32[. لذلك خلق الله سبحانه اإلنسان موجودا مختاراً وجعل يف وجوده استعدادات فريدة منها: معرفة الله 

الله فطريا والعلم باألسامء والصفات اإللهية والسري الصعودي يف األسامء والصفات اإللهية وبلوغ مقام  والتوجه اىل 

خليفة الله. كذلك فإّن الساموات واألرض ونعيمها مقدمة خلق االنسان لتعاليه ووصوله اىل القرب اإللهي. 

معرفة االنسان من وجهة النظرة التوحيدية 
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اإلنسان يبحثاإلنسان خليفة اهلل 
 عن اهلل في فطرته

اإلنسان موجود 
عالم ومختار وينشد 

الكمال والتربية

اإلنسان
 له شاكلة تشمل 

الروح والفطرة والقوة 
العقلية والنفس 
المجردة والنفس 

المادية

األنبياء بعثوا من 
قبل اهلل تعالى لتربية 
البشر وبناء الناس 

يمكن لإلنسان عند 
طريق الرياضة والجد 

واالجتهاد بلوغ 
الكمال

اإلنسان 
عند اإلسالم خالصة 
الكون فيجب ان 
يتلقى التربية على 

اكمل وجه

ال يمكن لإلنسان 
بلوغ الكمال 
الحقيقي دون 
االعتصام بالوحي

خصوصيات اإلنسان
 عند اإلسالم
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معرفة مفردات القرآن التربوية  1-2

نظرا اىل أن القرآن أكمل كتاب إلهي تربوي، لذلك عند مراجعة القرآن نرى أن الرتبية مشتقة من )رب( و)ربب( لكن يف 

القرآن استعملت أكرث من جذر )ربو(. يقول الراغب االصفهاين: »الرَّبُّ فی األصل الرتبیة...،« لذلك ميكن االستنتاج من 

كالم الراغب أن الرتبية مشتقة من الكلمة ربو، ال )ربب(. لذلك يرى أن )ربو( الجذر األسايس واألويل لكلمة الرتبية. ]33[.

كذلك يقول آية الله مصطفوي يف التحقيق يف كلامت القرآن الكريم عند استعامل مادة )ربو( يف تربية اإلنسان يدل عىل 

أن املراد الرشد والنمو والرتبية البدنية والجسامنية واملادية، عىل خالف )الرتبية( التي من جذر )ربب( التي تعني السوق 

اىل الكامل املعنوي. ]34[. لذلك ميكن االستنتاج بكل بساطة أن أهمية مراتب وكامالت االنسان املعنوية والوصول اىل 

الحياة الطيبة هي أهم هدف تربوي لإلنسان. 

مثل  كثرية  و)ربو(معان  )ربب(  من جذر  للرتبية  يبدو  ما  وعىل  كثرية  ولوازم  وآثار  أبعاد  ولها  معقدة  اإلنسان  تربية 

اإلصالح والتدبري وحسن االعتناء والتأديب وإيجاد يشء وبالتدريج التكامل والحفظ واملراعاة وامللكية والصاحب والوالية 

واالرشاف و الرشد و النمو و التغذیه.

يف القرآن عبارات للتزكية والرشد والهداية وإصالح اإلنسان وهي تشري نوعا ما اىل تربية اإلنسان. عند النظر اىل أن آيات 

القرآن والتفكر فيها ميكن االستنتاج أن القرآن يعتني برتبية االنسان جسميا وروحيا واخالقيا وعقليا. لذلك يعض آيات 

القرآن تهتم بهذا الشأن كثريا. 

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمة َوإِْن  لََقْد َمنَّ اللَُّه َعىَل الُْمْؤِمِننَي إِْذ بََعَث ِفيِهْم رَُسواًل ِمْن أَنُْفِسِهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِِه َويَُزكِّ

كَانُوا ِمْن قَبُْل لَِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي]35[

كَام أَرَسلنا فيُكم رَسواًل ِمنُكم يَتلوا َعلَيُكم آياتِنا َويَُزكّيُكم َويَُعلُِّمُكُم الِكتاَب َوالِحكَمَة َويَُعلُِّمُكم ما لَم تَكونوا تَعلَموَن 

]36[

يّنَي رَسواًل ِمنُهم يَتلوا َعلَيِهم آياتِِه َويَُزكّيِهم َويَُعلُِّمُهُم الِكتاَب َوالِحكَمَة َوإِن كانوا ِمن قَبُل لَفي  ُهَو الَّذي بََعَث يِف األُمِّ

َضالٍل ُمبنٍي ]37[

الكلمات المستخدمة في القرآن للتربية

التزكية



35

الفصل األّول - المبادئ المعرفية للنظام التربوي

عند دراسة اآليات السابقة نتوصل اىل أن القرآن الكريم يقدم التزكية عىل التعليم يف مسار تربية اإلنسان والتزكية تعني 

تطهري الروح من األوساخ واألقذار. يف الحقيقة إّن التزكية هي الرشد األخالقي.

الرشد هو التطلع اىل الحقيقة وبلوغها، وهو نقيض الغي الذي يعني الضالل. وهذا اللفظ كثريا ما تكرر يف القرآن الذي 

يشري اىل نوع خاص من الهداية. »يَْهِدي إِىَل الرُّْشِد فَآَمنَّا ِبِه َولَْن نرُْشَِك ِبَربَِّنا أََحًدا«]38[

عند الرجوع اىل التفاسري نجد أن الرتبية يف القرآن من جانب الله وغالبا هادية. كذلك هداية القرآن )ملن قبلها( دامئة. 

»يَْهِدي إِىَل الرُّْشِد«، كذلك املراد من الرشد الواقعي لإلنسان يف هذه اآلية هو الرشد املعنوي. ]39[

َ الرُّْشُد ِمَن الَْغي فََمْن يَْكُفر ِبالطاُّغوِت َو يُؤِمْن ِباللِه فََقْد اِْستَْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوثْقى الَنِْفصاَم  »ال اِكْراه يِف الّديِن قَْد تَبَنيَّ

لَها َو اللُّه َسميٌع َعليٌم«. ]40[

إّما  و  آخذ  إّما  »عرفناه  اآلية  هذه  تفسري  يف  )ع(  الصادق  اإلمام  قال  كَُفوًرا]41[  ا  َوإِمَّ َشاكِرًا  ا  إِمَّ ِبيَل  السَّ َهَديَْناُه  إِنَّا 

تارك«]42[

لذلك تشري اآلية اىل أن هداية القرآن ألجل تربية اإلنسان وسلوك الطريق اىل الله واالنسان مختار يف قبول هذه الهداية. 

]43[

اإلصالح هو حركة من الوضع الحايل اىل وضع أفضل ومطلوب. »َو ال تَْقَربُوا ماَل الْيَتيِم إاِلَّ ِبالَّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّي يَبْلَُغ 

ُه..«. ]44[ يشري اإلصالح اىل قسم من الرتبية، أي البعد املعنوي الذي هو الحركة نحو الوضع األفضل وتشري بعض  أَُشدَّ

اآليات اىل الرتبية األخالقية اىل جزء من هذه املجموعة نوعا ما من ناحية الرتبية يف القرآن. ]45[

الرشد

الهداية

اإلصالح
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مصدر التربية في القرآن 1-1-2

الرتبية يف الدرجة األوىل حق لله كخالق لإلنسان ألنه عامل بجميع األشياء ورحيم بها لذلك نرى نسبة القرآن الكريم 

الرتبية لله: »اقَْرأْ َوَربَُّك اأْلَكْرَُم الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم « ]46[.

مبا أّن الله عامل مبايض اإلنسان ومستقبله، فإّن مصري الناس بيده وتحت إرادته وسلطانه وهو مبدأ ومنتهى. لذلك تقع 

ٍء َخلَْقُه ثُمَّ َهَدى« ]47[. عىل عاتقه تربية اإلنسان الذي خلقه. »قَاَل َربَُّنا الَِّذي أَْعطَى كُلَّ يَشْ

ينصب الله أوصياء يف مسار تربية اإلنسان، ميكنهم تسهيل أمر الهداية. كام جاء يف اآلية 158 من سورة األعراف: 

اَمَواِت َواأْلَرِْض اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو يُْحِيي َومُيِيُت فَآِمُنوا ِباللَِّه  »قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِينِّ رَُسوُل اللَِّه إِلَيُْكْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُملُْك السَّ

يِّ الَِّذي يُْؤِمُن ِباللَِّه وَكَلِاَمتِِه َواتَِّبُعوُه لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن« َورَُسولِِه النَِّبيِّ اأْلُمِّ

النبی محمد)ص( قد  أّن  والثانية  الرسالة  الكون مطلقا وهو مصدر  الله خالق  أّن  نكتتان: إحداهام  السابقة  اآليات  يف 

اکتسب حق الرتبية من الله مالك الساموات واألرض.

كذلك يعتقد سامحة آية الله الخامنئي يف ترصيحاته أّن الوصول اىل الرتبية من منظور القرآن الكريم هو استقاء من 

يِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب  هداية األنبياء واألولياء اإللهيني فيقول: هناك حديث عن الرسول األكرم غري اآليات القرآنية » يَُزكِّ

َوالِْحْكَمَة« التي تكررت يف القرآن يف عدة مواضع-هناك روايات تنسب التعليم اىل الرسول عىل سبيل املثال: »إِنَّ اللَه لَم 

َاً.«. أي أسّهل عىل املتعلمني بتعاليمي وهذا التسهيل غري التساهل  تاً َولِکن بََعثَنی ُمَعلِّامً ُمیَرسِّ تَاً َو ال ُمتََعنِّ یَبَعثنی ُمَعنِّ

أي ليس إهامال. فلست معّنتا وال متّنعتا أي ال أوقع الناس يف الحياة الصعب وال أعيش حياة صعبة بل أهدي الناس 

بتعاليمي اىل الطريق املستقيم والصحیح واىل الطريق املعبّد. فهذا معنى التسهيل. أحيانا يريد اإلنسان بلوغ هدف ما 

لكنه ال يعرف الطريق. ويعرتضه الحىص والحجارة واملرتفعات التي تقطع األنفاس والصعود والنزول ويف الختام إما أن 

يصل وإما ال يصل وهذا معنى التعّنت. وأحيانا يرافقه شخص عامل ويعرف الطريق فيقول له: اسلك من هنا فالطريق 

هنا سالك، ومخترص و سهل وإذا فعلت ال بد أن تصل. وهذا معنى قوله »معلاّمً میرّسا« فشأن املعلم هذا.]48[

هللا المتعالي )الرب( 

الرسل واوصياؤهم 
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كذلك يشري القرآن الكريم اىل دور العائلة يف الرتبية ويعّدها إحدى مسؤوليات الوالدين، تشري اآلية 6 من سورة التحريم 

اىل دور العائلة يف الرتبية عىل هذا النحو: 

»يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنُْفَسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجارَُة َعلَيَْها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يَْعُصوَن اللََّه َما أََمرَُهْم 

َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن« 

اَلِة َواْصطرَِبْ َعلَيَْها«. لذلك عند مالحظة آيات القرآن من هذه املجموعة  ويف اآلية 132 من سورة طه »َوأُْمْر أَْهلََك ِبالصَّ

ميكن االستنتاج أن الرتبية للوهلة األوىل من الله حيث بإرادة رب العامل أّدى األنبياء واألولياء والوالدان واملعلمون ضمن 

استطاعتهم ومعدل اتصالهم مبقام الربوبية، دور تسهيل وتعبيد الطريق أمام املتعلم. ]49[ يقول سامحة آية الله اإلمام 

الخامنئي یشیر يف ترصيحاته عىل أهمية الرتبية وتقديم التزكية عىل التعليم ويعتقد أنها من املسؤوليات املهمة للمريّب 

)املعلم والعائلة( ويقول: 

فّكروا يف الرتبية مثل التعليم بل رمبا أكرث منه. فإّن كلمة »يَُزكِّيِهْم« يف القرآن جاءت قبل كلمة »يَُعلُِّمُهُم« إالّ يف موضع 

الِْكتَاَب  َويَُعلُِّمُهُم  »يَُزكِّيِهْم  العلم  »يَُزكِّيِهْم« عىل  تقديم كلمة  تم  املواضع  فإّن جميع  اآلية 129( وإالّ  البقرة،  )سورة 

َوالِْحْكَمَة«. وهذا رمبا يشري اىل أن مقام التزكية أرفع. زكّوا مخاطبيكم وربّوهم. وهذه الرتبية كام قلت »َمن نََصَب نَفَسُه 

للّناِس إماما فليَبدأ بتَعليِم نَفِسِه قَبَل تَعليِم َغريِِه«، صعب. ويجب القيام بهذا األمر الصعب. وأثّروا يف أعامق أذهان 

مخاطبيكم. ال تكتفوا بجذب احساساتهم وعواطفهم، بل اسعوا يك ترتكوا أثرا يف أعامق أذهانهم حتى ال تزول بسبب 

الحوادث املختلفة« ]50[. 

»َو قَاَل ) عليه السالم (: َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً فَلْيَبَْدأْ ِبتَْعلِيِم نَْفِسِه قَبَْل تَْعلِيِم َغرْيِِه َو لْيَُكْن تَأِْديبُُه ِبِسريَتِِه قَبَْل 

ِبِهْم «. ]51[ بَُها أََحقُّ ِباإْلِْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َو ُمَؤدِّ تَأِْديِبِه ِبلَِسانِِه َو ُمَعلُِّم نَْفِسِه َو ُمَؤدِّ

العائلة 

التربية في األحاديث 2-2

استعملت كلمة الرتبية من جذر )ربو( فی روایات املعصومین. جاء يف كتاب التحقيق يف كلامت القرآن الكريم عندما 

الرشد والنمو والرتبية  املراد منه  املادة من مادة )ربو( يف تربية اإلنسان، نظرا اىل اآلراء والتفاسري يبدو أن  تستخدم 

البدنية والجسامنية واملادية، خالفا الستعامل الرتبية من جذر )ربب( التي تعني االتجاه نحو الكامل املعنوي. ]52[. 
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وهناك بعض الروايات املرتبطة بالرتبية كالتايل: يف كتاب توحيد املفضل عن الصادق عليه السالم يرى أّن الرتبية وجه 

هاتِها ُمستَِقلًَّة ِباَنُفِسها... و كَذلَِك تَرى  متايز اإلنسان عن الحيوان، يقول: اُنْظُِر اآلَن اىِل َذواِت االَربَعِ كَیَف تَراها تَتبَُع اُمَّ

ّراِج َو الَقبَِج تَدُرُج و تَلُقُط حیَن ینقاُب َعنَها البَیُض فَاَّما ما كاَن ِمنها َضعیف اال  جاِج َو الدُّ كَثیرا ِمَن الطَّیِر كَِمثِل الدَّ

هاِت فَضُل َعطٍف َعلَیها فَصارَت مَتُجُّ الطَّعاَم ىف اَفواِهها  ِر فََقد ُجِعَل ىِف االُمَّ نُهوَض فیِه، كَِمثِل ِفراِخ الَحامِم َو الیامِم َو الُحمَّ

بَعَدما توعیِه َحواِصلُها فاَل تَزاُل تَغذوها َحتّى تَستَِقلَّ ِباَنُفِسها...

 قال اإلمام الکاظم )ع(: 

يَعُة تَُربَّ ِباأْلََمايِنِّ ُمْنُذ ِمائَتَْي َسَنٍة. اَلشِّ

 قال اإلمام عيّل )ع(:

العقل غريزة تَُربّيها التجارب . 

 قال اإلمام السجاد)ع(:

ي َعىَل  تَْرِبيَِتِهمْ  َوتَأِْديِبِهْم، َوِبرِِّهْم    َوأَِعنِّ

 قال اإلمام السجاد)ع(:

ْهَت ِباْسِمي كَِبرياً« ]56[ إِلَِهي َربَّيْتَِني يِف نَِعِمَك َوإِْحَسانَِك َصِغرياً، َونَوَّ

 قال رسول الله )ص(:

»اَلَْولَُد َسيٌِّد َسبَْع ِسننَي َوَعبٌْد َسبَْع ِسننَي َوَوزيٌر َسبَْع ِسننَي... « ]57[

 قال اإلمام عيّل )ع(:

ِبىُّ َسـبًْعا َو يـَُؤدَُّب َسـبًْعا َو يُْستَْخَدُم َسـبًْعا...« . ]58[  »يَُربَّ الصَّ

 قال اإلمام الصادق )ع( :

»اَلُْغالُم يَلَْعُب َسبَْع ِسننَي َويَتَعـَلَُّم الِْكتاَب َسبَْع ِسننَي َويَتََعلَُّم الَْحالَل َوالَْحراَم َسبَْع ِسننَي«.]59[

 قال اإلمام عيّل )ع(:

لوَة...« ]60[  »َعلُِّموا ِصبْيانَُكُم الصَّ

 قال اإلمام الصادق )ع( :

»قاَل ُموَس بُْن ِعْمراَن: يارَبِّ أَىُّ اأْلَْعامِل أَفَْضُل ِعْنَدَك؟ فَقاَل: ُحبُّ اأْلَطْفاِل فَِإنَّ ِفطْرَتَُهْم َعىل تَْوحيدى. فَِإْن أَِمتُّهْم 

أُْدِخلُْهْم ِبرَْحَمتى َجنَّتى«.]61[

تربية األطفال 2-2-1
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 قال رسول الله )ص(:

بْياَن َوارَْحُموُهْم... «.]62[ »أَِحبُّوا الصِّ

 قال رسول الله )ص(:

»َمْن كاَن ِعْنَدُه َصِبىٌّ فَلْيَتَصاَب لَُه«.]63[

 قال اإلمام الرضا عليه السالم:

سآِء  بـْياَن فَفـُوا لَهـُْم فَِإنَُّهْم يََرْوَن أَنَُّكُم الَّذيَن تَْرزُقُونَُهْم إِنَّ اللَّه َعزََّوَجلَّ لَيَْس يَْغِضُب لَِشْ ٍء كَـَغَضِبِه لِلنِّ  »إِذا َوعـَْدتُُم الصِّ

بـْياِن«.]64[ َوالصِّ

 قال رسول الله )ص(:

بـْياِن لِتَُكوَن ُسنًَّة ِمْن بَْعدى«.]65[ »َخْمٌس آل أََدُعُهنَّ َحتَّى الَْمامِت: ... َوالتـَّْسليُم َعىَل الصِّ

 قال رسول الله )ص(:

»أوالُدنا أكباُدنا، ُصَغراؤُهم اَُمراؤنا ، وكُرَباؤُهم أعداؤنا ، فإن عاُشوا فتَُنونا ، وإن ماتُوا أحزَنُونا«.]66[

أشارت املصادر الحديثية اىل املحبة الخاصة بالبنات. قال رسول الله صىل الله عليه وآله: من دخل السوق فاشرتى تحفة 

فحملها إىل عياله كان كحامل صدقة إىل قوم محاويج وليبدأ باإلناث قبل الذكور ]67[. 

قال رسول الله صىل الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعاىل عىل اإلناث أرق منه عىل الذكور ]68[.

قال رسول الله )ص( يف وصف البنات: البنات ريحانة. ]69[.

قال رسول الله )ص( من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها فأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ 

عليه كانت له منعًة وسرتاً من النار]70[.

لذلك فإّن مهمة الوالدين من وجهة نظر اإلسالم بالنسبة لرتبية البنات أصعب بكثري من تربية الصبيان، ألّن االنحراف 

عن قانون الفطرة واالعتقاد الصحيح يهدد العائلة وبقاء النسل طاهرا يف املستقبل. ومن هنا، يجب القيام بتعليم وتربية 

البنات بدقة أكرث حتى ال تنحرف غرسة وجودهم عن الفطرة. ومبا أّن الطفل يف السنوات السبعة األوىل يكون مقلّداً، 

لذلك فإّن ظروف البيئة الرتبوية مهمة جداً يف تربية البنات.  ]2[.

تربية البنات 2-2-2
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الحكمة اإلسالمّية 3-2

تم طرح أفكار عديدة عىل يد العلامء املسلمني والفالسفة وعلامء الدين يف املعرفة التوحيدية سنشري اليها إشارة خاطفة 

لتبيني مبادئ املعرفة.

بدأت إذاعة هذا النمط من التفكر اإلسالمي قبل اإلسالم عند تأسيس مدرسة أرسطو وعرفت رسمياً عىل يد أيب نرص 

الفارايب وابن سينا. اعتقد املشاؤون جدارة االستدالل العقيل وكفاية العقل لنيل حقيقة الوجود واعتقدوا أنّه غني عن 

املصادر األخرى كالوحي واإلميان واالرشاق الداخيل. 

اعتمد االرشاقيون إضافة اىل االستدالالت العقلية، عىل االستلهامات الباطنية والذوقية الحاصلة نتيجة السلوك املعنوي. 

كان شهاب الدين السهروردي املعروف بشيخ اإلرشاق أو الشيخ املقتول، محيياً لهذا املذهب. وكان يعّول عىل الشهود 

والعلم  بالنفس  والعلم  وحضوري.  حصويل  اىل  والعلم  وباطني  ظاهري  اىل  الحس  وقّسم  والعقل.  الحس  من  أكرث 

بإحساسات النفس والعلم بعلة مفيض الوجود یعّد العلم باملعلول من مصاديق العلم الحضوري. 

أطلق صدر املتألهني اسم الحكمة املتعالية عىل فلسفته. وهذا املذهب يشبه من ناحية أسلوب )االستدالل والكشف 

والشهود املتناغامن( مذهب اإلرشاق لكنه مختلف عنه يف األسس واالستنتاجات. وتناول حل كثري من املسائل عن طريق 

وضع صلة تعامل بني العقل والعرفان والوحي يف أفق أعىل من الكالم والجدل. 

ومن املبادئ التي ميكن اإلشارة اليها قبول النظام التوحيدي يف العامل )العناية بالفاعل وغاية الظواهر وعدم حرص تبيني 

الحقيقة واملعرفة وقبول أصل  )التشكيكية( رؤية  املراتب  الغائية وسلسلة  العلة  الداخيل( قبول أصل  بالنظام  اليشء 

واملوجودات  والله  اإلنسان  بني  والنسبة  والربط  الله  )مقام خليفة  الكون  اإلنسان يف  الصحيح ملقام  واإلدراك  الفطرة 

األخرى(، كينونتي اإلنسان يف عني الوحدة يف الروح و...الخ.

حكمة المّشاء 

حكمة اإلشراق 

الحكمة المتعالية 

1-3-2

2-3-2

3-3-2
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قّدم  بينام  الشهود  الفلسفي  نظامه  اىل  اإلرشاق  أضاف شيخ  بينام  أسلوب عقيل رصف،  املشائية  الفلسفة  أسلوب  إّن 

مالصدرا أسلوبه الفلسفي املمزوج من القرآن والربهان والعرفان نظرا اىل الحيز االجتامعي والفكري يف عرصه عن طريق 

تكميل أسلوب أستاذه املريداماد، كان ما يشغل مال صدرا اإللهيات وطرح الحركة والزمان يف اإللهيات وأثبت الحركة 

الجوهرية. 

تخالف الحكمة الصدرائية التيار املعارض للتجديد الذي يخالف جميع العامل الغريب أو العرص الحديث، لكن الحكمة 

الصدرائية تنتقد الفلسفة الغربية وليست غربية أو مناهضة للغرب. 

الفلسفة الصدرائية الحديثة هي تكامل للفلسفة الصدرائية وليست انحرفاً عنها. انشغل السيد عيل حكم رائد للحكمة 

الصدرائية الحديثة يف أفكاره الفلسفة الصدرائية بالفلسفة الغربية وسعى أن يجيب عن األسئلة الفلسفية املعارصة. بيد 

أن املؤسس الحقيقي للفلسفة الصدرائية الحديثة هو العالمة الطباطبايئ حيث أشبك الفلسفة الصدرائية مع املذاهب 

املادية واملاركسية وبقية املذاهب الحديثة الغربية. ]71[

إّن الخصوصية البارزة للحكمة الصدرائية الحديثة أنّها وقفت مقابل عدة تيارات فكرية.  أول املذاهب الغربية التي 

یبتنی علی اصل الذهنیه1، نظرا اىل مبادئ االنسانوية فإنّها تعتقد أن االنسان هو الفاعل العارف وبقية املفاهيم األخرى 

مثل الدين والله و... مرتبطة بهذا الفاعل العارف. لذلك يف مبادئ املعرفة للمذهب الصدرايئ املأخوذ عن أفكار صدر 

املتألهني باسم )الحكمة املتعالية( يرى العقل والعرفان والوحي كمعرفة حقيقية ويرى العلم الحضوري حقيقة ومرجع 

املعرفة وكذلك األفكار الصدرائية الحديثة هي وجه مكتمل من الحكمة الصدرائية ويضع الفلسفة الغربية جانبا بأفكار 

الحكومة العاملية الحّقة وتشمل أفكار اإلمام الخميني )ره( واإلمام الخامنئي )مّد ظله العايل( يف نظام الرتبية هناك دراسة 

تحمل عنوان املبادئ املعرفية ميكن مراجعتها. 

مقارنة نواع الحكمة الثالثة المشاء واالشراق والمتعالية وتكاملها  
على ضوء األفكار الصدرائية الجديدة

4-3-2

الوجهة الحاكمة على األفكار التوحيدية فيما يخص التربية 5-3-2

تعريف الرتبية يف األفكار التوحيدية )الرتبية هي التفكر وسلوك االنسان القائم عىل أساس النفس اللوامة وفطرة وهداية 

األنبياء اإللهيني يف مضامر الجسم، وتحصيل الكامل واملهارة لتحقيق دور اإلسالم املتعايل( الذي يضم )األوامر والنواهي( 

واالعتقاد الصالح الذي يشمل )األفكار واألعامل الصالحة( واالختيار مبعنى )اإلرادة واالختيار يف الفعل( العقل مبعنى 

)قّوة اإلدراك والتمييز( والفطرة التي تعني )الفطرة املشرتكة بني البرش( القدرة البّناءة )االعتقاد بأن

1-subjectivism



42

تصميم استراتيجية نظام التربية الفطری خالل السنوات السبعة األولى 

له جوهرة  والله والخلق واملجتمع  النفس  العالقة مع  العامل وتحديد  املتعالية عىل  التكامل والسلطة  قابلية  موجد 

)الهداية واالختيار( مبدأ )الله( واملنتهى )اآلخرة( والحدود )االنسان واملجتمع(. لذلك ميكن تعريف الرتبية لدى الحكمة 

املتعالية كالتايل: تربية التفکر وسلوك االنسان عىل أساس الفطرة والهداية الخارجية يف املضامر الجسمي وبلوغ الكامل 

لتحقيق دور يف استقرار سلطة الحق عىل العامل. لذلك يتّم تقييم حوار1 الثورة اإلسالمية وغاية الحكومة العاملية الحقة. 

]3[

االعتقاد التوحيدي يقني بوحدانية الله القادر املطلق حيث أن جميع الكون املخلوق يف قبضة ارادته ونصب األنبياء 

التي  )موس وعيىس ومحمد( واألمئة لطفا منه لهداية املخلوقات حتى يعلموهم طريقة العبودية )الحياة الجهادية 

تنشد الكامل(. ]3[

يعتقد الحكيم السيد روح الله الخميني يف مجال معرفة االنسان أنّه )عصارة الكون وموجود جامع ال أنّه موجود له 

بعد أو بعدان بل ماهية اإلنسان لها جوانب باطنية ومعنوية وموجود ال نهاية له وله جانبان مادي وترايب و... ( التي 

تحتاج اىل تربية. فهذه الرتبية تجعل هذه الفطرة تزدهر أو تقف عائقا أمام ازدهار الفطرة. وميكنها جعل البلد يصل 

اىل الكامل املطلوب. وتدفع الرتبية بتعاليمها بدون التخلّق بالرتبية أن يبددوا مقدرات البالد عندما يرتبعون عىل عرش 

فليقم  أطفال  لديه  كان  »من  الخميني:  الله  روح  الحكيم  لدى  تربوية  أسايس  اإللهية« هي هدف  »الرتبية  السلطة. 

برتبيتهم تربية إلهية ال شيطانية«.

اإللهية  »الرتبية  الخميني هي  اإلمام  نظر  الرتبية من وجهة  االستنتاج؛  و  النقل  و  االحادیث  وعليه ميكن من طریق 

لإلنسان يف البعد املادي واملعنوي إلزهار الفطرة والكامل املطلوب«. 

يرى الحكيم الخامنئي أّن الرتبية مبعنى الرشد والنمو وحركة كل يشء باتجاه الهدف والغاية ليحصل ذلك اليشء كامله 

الخاص عىل سبيل املثال كالغرسة أو نبتة الورد فنعتني بهذه الغرسة أو النبتة وننميها ليصبح لها أوراق ويف عني أنها 

تصل اىل كاملها من الناحية الظاهرية والجسامنية وتصبح جميلة الشكل تقّدم الثامر الحلوة والساملة. إّن النظام الرتبوي 

لإلسالم القائم عىل فكر اإلسالم وعىل أساس هذه االعتقاد يؤكّد عىل طهارة فطرة اإلنسان فإّن كل بني آدم يولد بيشء 

حسن ومطهر وفقا لفطرته. إّن وجود استعدادات ال نهاية له ومتنوعة يف الناس أيضا هو من مبادئ النظام الرتبوي 

اإلسالمي وأساسه االولیه أّن لإلنسان استعدادا ال نهاية له يخّوله التعلم والرشد والنمو.

الحكماء اإلسالميين  4-2

تعريف التربية من وجهة نظر ائمة الثورة

1-discourse
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لذلك ميكن من طریق االستنتاج أن الرتبية من وجهة نظر اإلمام الخامنئي تعني )إزهار االستعدادات الفطرية لإلنسان 

للوصول اىل الكامل عىل جميع األصعدة والجوانب(. ]3[

ترى اطر)البارادایم( الغربية أّن اإلنسان هو القطب واألساس كأصل ال ينكر وجوهر اإلنسانوية تلٍق جديد ومهم من 

شأن اإلنسان كموجود معقول ومنفصل عن التقدیرات اإللهية. ]72[

ويف بعض املذاهب الفکریه اإلنسانوية وصف االنسان كإله لإلنسانية، وليس الله سوى يشء داخل االنسان. ]73[. 

يقرتح أوغست كونت1  يف كتاب نظام سياسة اإليجابية، أساسا باعتقاد إلهي قائم عىل أسس اإلنسانوية. 

من وجهة نظر اإلنسانوية کام ذکر فی اعاله؛ إّن بناء الوجود ومقام االنسان هو محصور يف الجسم الطبيعي وأّن حاجاته 

مقترصة ضمن إطار الطبيعة والحياة املادية والدنيوية وهذا يف الحقيقة تشويه لحقيقة االنسان وانحراف عن مقام 

اإلنسان الالئق به يف نظام الخلق.

بعبارة أخرى ما يرّوج له الغرب باسم )قطبية االنسان( ويفتخر به، يف الحقيقة محورية االنسانية ليست االنسان، بل 

القتل والحروب املدّمرة  القيم األخالقية واتساع رقعة  الراهن سقوط  محورية حيوانية االنسان. لذلك نرى يف العرص 

واالعتداء عىل الحقوق األولية لألفراد واملجتمعات وآالف املصائب التي أملّت باإلنسان العرصي يف املجتمع اليوم، وهذا 

كله نتيجة لهذا الفكر الوهمي لإلنسان واملجتمع. 

يف الفكر الغريب ثالثة أسس سائدة:1- محورية )قطبية( اإلنسان 2- التساهل )إهامل القيود الدينية( 3- العقالنية اآللية، 

تّم عرض العقالنية تعارض األفكار التوحيدية وغري التوحيدية يف الشكل 1. 

يرى اإلسالم أن اإلنسان هو محور الكائنات واملخلوقات. وهو مركّب من بعدين جسامين وروحاين واألصالة للروح وهي 

حقيقة من الله ومبا أّن اإلنسان يتمتع بالروح اإللهي صار الئقا لكسب مقام خليفة الله. وعليه فإّن اإلنسان الذي هو 

العامل األكرب روحه هي األصل واملحور األسايس لوجود اإلنسان هو خليفه الله. لذلك وفق هذا الفكر فإّن الله محور أس 

الكامل والجامل اإلنساين وهو األصيل. والرس يف ذلك أن الكامل اإلنساين عجني بالكرامة والخالفة اإللهية وخلعة الكرامة 

اإللهية يف ظل كسب الفضائل األخالقية وتلقي أسامء وصفات الله والنتيجة النهائية أّن اإلرادة اإللهية والوالية والسلطة 

عىل جميع العامل بشكل عام وعىل االنسان بشكل خاص. وطريق وصول االنسان اىل الكرامة والعبودية الدامئة بالجد 

املستمر، كام قال سبحانه: »الَِّذیَن جاَهُدوا ِفینا لََنْهدیَنَُّهْم ُسبُلَنا َوإِنَّ اللَّه لََمَع الُْمْحِسنیَن«. ]74[

تعارض الحكمة اإلسالمية مع اطر)الباردايم( الفلسفية غير التوحيدية  5-2

1-Auguste Comte
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األفكار غير التوحيدية

قطبية )محورية( اإلنسان

التساهل

العقالنية اآللية

اصالة المادة

األفكار التوحيدية

قطبية اهلل )اإللهية(

تسهيل

العقالنية الجوهرية

اصالة التجرد والروح

 الشكل 1: عرض مقارنة مخطط األفكار التوحيدية وغير التوحيدية في األسس السائدة على كل منها  

تحليل مقارنة بنية المبادئ غير التوحيدية والتوحيدية فيما يخص التربية في 
السنوات السبعة األولى للبنات

6-2

يف املبادئ غري التوحيدية املادية فإّن االنسان هو األساس ويتبعون االنسانوية يف الرتبية. يف الرتبية خالل السنوات 

السبعة األوىل وال سيام عند البنات نظرا اىل نظرتهم اىل االنسان بشكل آيل، فهم يطرحون أصل املساواة بشكل شديد 

ومبا أنّهم ينظرون اىل اإلنسان كآلة يخدم نظام السلطة، لذلك يجب عىل الرتبية أن تحقق هذا األمر املهم. لذلك فهم 

يفرضون أّن تربية البنات والصبيان متساوية الذين تقع عليهام مسؤوليات متساوية يف املجتمع املستقبل. 

يف املبادئ التوحيدية اإلنسان مكّون من خمسة أبعاد )النفس املادية، النفس املجردة، القوة العاقلة، الروح والفطرة( 

التي تقع رشد جميع أبعاد اإلنسان تحت سيطرة إرادة الله. لذلك من األصول السائدة عىل الرتبية يف الفكر التوحيدي 

هو محورية الله. 

كذلك يف الفكر التوحيدي، تربية البنات لها أهمية كبرية ألنه كام يقول اإلمام الخميني »املرأة مظهر لتحقق آمال 

البرشیه«. املرأة مربيّة النساء والرجال العظامء. من حضن املرأة يبلغ الرجل اىل املعراج.
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 الشكل 1: عرض مقارنة مخطط األفكار التوحيدية وغير التوحيدية في األسس السائدة على كل منها  

فحضنها محل لرتبية العظامء والعظيامت(. ومبا أن املرأة تختلف عن الرجل من الناحية الجسامنية والجنسية وحتى 

الروحية لذلك ال بد من االلتفات اىل هذا االختالف يف نظام الرتبية ال سيام يف السنوات السبعة األوىل. ]75[.

النظرة  الله. يف  اإللهية ومقامه ومكانته هو أن يكون خليفة  الفطرة  التوحيدي االنسان موجود خلق عىل  النظام  يف 

االیدئولوجیکیه اإلسالمية فإّن العامل یتكّون من عامل امللكوت وعامل املادة. والغرض من خلق االنسان هو البلوغ اىل قرب 

الله وكل األشياء منها العلم هي أدوات لبلوغ هذا الغرض. لذلك فإّن املرجع لجميع األمور للوصول اىل املنتهى لإلنسان 

باملوحد هو الدين. ]76[

يقول الراغب األصفهاين يف كتاب املفردات: فَطََر الله الخلق، وهو إيجاده اليشء وإبداعه عىل هيئة مرتّشحة لفعل من 

األفعال]77[

كذلك يقول ابن األثري يف كتاب النهاية رشحاً للحديث النبوي: »كُلُّ َمولوٍد يُولَُد عىل الِفطرَِة «]78[: ِفيِه »كلُّ مولوٍد يُولد 

َعىَل الِفطْرَة« الَفطُْر: االبْتداء واالِخرتاع. الِفطْرَة:

َعلَيَْها  تُرِك  فَلَْو  ين،  الدِّ لَِقبُول  الُْمتََهيِِّئ  َوالطَّبْعِ  الِْجِبلَِّة  ِمَن  نَْوٍع  َعىَل  يُولد  أَنَُّه  َوالَْمْعَنى  ِمْنُه، كالِجلْسة والرِّكْبة.  الَْحالَُة 

َا يَْعدل َعْنُه َمن يَْعِدل آلفٍَة ِمْن آفَاِت البَرَش والتَّْقلِيد. ]79[   الْستَمّر َعىَل لُزومها َولَْم يُفارقها إِىَل َغرْيَِها، َوإمِنَّ

ويف اآلية 30 من سورة الروم، ذكرت كلمة الفطرة يف القرآن الكريم ألول مرة مذكرة أّن تأسس الدين قائم عىل فطرة 

يِن َحِنيًفا ۚ ِفطْرََت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَيَْها ۚ اَل تَبِْديَل لَِخلِْق اللَِّه ۚ  الناس وأّن الخلق ال ميكن تغيريه: »فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن الَْقيُِّم َولَِٰكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن «  لَِك الدِّ َذٰ

لذلك فإّن الفطرة أحد العوامل املؤثرة يف رشد وتربية اإلنسان وهو يتمتع بصفات بالقوة إذا متت تربيته ووصولها اىل 

بالفعل ميكن أن تؤثر يف رشد وهداية االنسان اىل الكامل. 

وإليك بعض آيات القرآن التي ذكرت الفطرة: 

 »أَْو َخلًْقا ِمامَّ يَْكرُبُ يِف ُصُدورِكُْم فََسيَُقولُوَن َمْن يُِعيُدنَا  قُِل الَِّذي فَطَرَكُْم أَوََّل َمرٍَّة فََسيُْنِغُضوَن إِلَيَْك رُُءوَسُهْم َويَُقولُوَن 

َمتَى ُهَو  قُْل َعىَس أَْن يَُكوَن قَِريبًا« سورة اإلرساء، اآلية 51. 

نْيَا« سورة  َا تَْقِض َهِذِه الَْحيَاَة الدُّ  »قَالُوا لَْن نُؤْثِرََك َعىَل َما َجاَءنَا ِمَن الْبَيَِّناِت َوالَِّذي فَطَرَنَا فَاقِْض َما أَنَْت قَاٍض إمِنَّ

طه، اآلية 72.

 »يَا قَْوِم اَل أَْسأَلُُكْم َعلَيِْه أَْجرًا  إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعىَل الَِّذي فَطََريِن أَفاََل تَْعِقلُوَن« سوره هود، آیه 51.

 »َوَما يِلَ اَل أَْعبُُد الَِّذي فَطََريِن َوإِلَيِْه تُرَْجُعوَن« سورة یس، اآلية 22.

المعرفية: المبادئ المعرفية المقبولة  7-2
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 »إاِلَّ الَِّذي فَطََريِن فَِإنَُّه َسيَْهِديِن« سورة الزخرف، اآلية 27.

لذلك عند دراسة اآليات نتوصل اىل هذه النتيجة وهي أّن الفطرة التي هي أحد أجزاء كينونة االنسان لها خصوصيات 

وصفات بالقوة تم منحها لإلنسان من قبل الله ويهتدي االنسان اىل سبيل الرشد والهداية عن طريق تربية هذه الفطرة 

وإيصالها اىل الفعلية. 

علم الوجود: وجود المبدا والمنتهى والسير في نشوء الوجود بالذات 3

الخالق والثاين  الله. هنا سنتحدث عن وجودين: األول  الصنع اإللهي وعظم خالقية  الكون هي مظهر  الكون وخلقة 

املخلوق. 

الله، اإلنسان والعامل. والسبب وراء تقسيم الكون ومخلوقاته اىل قسمني: إنسان وعامل يعزى اىل اآليات القرآنية واألحاديث 

النبوية التي نّصت عىل أّن وجود االنسان مختلف عن بقية موجودات العامل وله األفضلية والعلو عليها. 

وهذه األفضلية تشمل عامل املادة واألعىل منه واألفالك أيضا مام خّوله ليحوز لقب أرشف املخلوقات وخليفة الله ويحمل 

والروابط  الوجودية  الثالثة  األبعاد  وهذه  إدراكها.  عىل  املالئكة  تقدر  مل  التي  الحسنى  واألسامء  اإللهية  األمانة  حمل 

الحاكمة عليها يتم تعريفها يف كل مذهب فكري بشكل مختلف. 

ففي األفكار غري التوحيدية واملادية يحذفون الله ويفرضون االنسان كتلة بيولوجية. والعامل املادي أصيل وال يقيمون 

وزنا لعامل امللكوت. لذلك يرفضون اتصال االنسان بعامل امللكوت، ويتجاهلون هذا املوضوع يف نظام الرتبية بشكل كامل. 

رغم أّن الله خالق االنسان وعامل الكون وخلق االنسان عىل الفطرة اإللهية يف املعتقد التوحيدي: »ِفطرَة اللِه التي فَطَر 

النَّاَس َعلَيَْها« وأعطاه مقام خليفة الله »إِينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَرِْض َخلِيَفًة« لذلك فإّن الطفل منذ نشوئه له جوهرة الهية.

النعم  جميع  وبداية  نشوئها.  منذ  الله  مع  مرتبطة  االنسان  بينها  ومن  األشياء  جميع  فإّن  التوحيدية  األفكار  عند   

واإلفاضات من الله املتعايل التي أفيضت عىل جميع املوجودات رحمة منه. 

وإفاضات رّب العامل عىل االنسان لتحركه ضمن مسار خليفة الله ويف نهاية املطاف بلوغ القرب من الله. لذلك فإّن 

الطفل منذ نشوؤه يكون عىل مسار وطريق التكامل عن طريق االتصال بالله وهذا االرتباط له تأثري فاعل وجدي يف 

جميع مراحل رشد الطفل وهو رضوري لبلوغ الغاية.

علم وجود االنسان من النشوء 

عالقة االنسان باهلل منذ بدء الخلقة
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بينام عند األفكار غري التوحيدية ال يولون عالقة االنسان بالله أي أهمية من أجل الرشد والتكامل واالبداع ويتجاهلون 

أن يكون لإلنسان غاية ألنهم يعتقدون أن االنسان هو الغاية القصوى لعامل املاديات. 

لعامل الخلقة عوامل ومراتب مختلفة أدناها مرتبة العامل املادي. وبعد عامل املادة عامل املثال ثم العقل وهو أقرب مرتبة 

اىل ذات الحق. 

ارتباط االنسان بعامل الكون ارتباط مزدوج. فيمكن لإلنسان أن ينال العلم النافع من خالل هذا االرتباط املزدوج.  والكون 

وعامل الكون يساعدان االنسان يف سريه مام يؤدي إىل قطعه ملسار قربه اىل الله برسعة أكرب]80[. 

لذلك فإّن الطفل منذ نشوؤه له عالقة ثالثية مع الله والكون والنفس حيث يستفيد منها يف مسار تكامله. 

معرفة االنسان كانت محّط عناية البرش منذ القديم. وعىل عكس النظرة الغربية فإّن معرفة االنسان يف الرشق كانت 

نتيجة التمهيدات الدينية منذ قديم الزمان. 

يرى اإلسالم تأسيا بالقرآن الكريم أّن الطفل مركب من جسم وروح وهذا االعتقاد يختلف متاما عن املعتقدات املادية 

مثل املذهب املادي يف خلق االنسان الذين ال يرون لإلنسان إالّ بعداً مادياً. 

يعتقد القرآن أّن االنسان يتمتع إضافة اىل الروح، بنفس مجردة، وهذا ما يشري اليه القرآن الكريم بقوله: »إِنَّ النَّْفَس 

اَمِة«. كذلك لإلنسان فطرة إلهية »ِفطرَة اللِه التي فَطَر النَّاَس َعلَيَْها« تم منحها  وِء« أو »َواَل أُقِْسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّ ارٌَة ِبالسُّ أَلَمَّ

الكامل  الجامل وطلب  الله مثل طلب  تدفعه لالتصال بصفات  الجوهرة  والتي متثّل جوهرة وجوده. وهذه  لإلنسان 

والرأفة و...الخ. ]81[

بيد أّن االنسان منذ تكّونه وخلقته له جسم من املادة ووجوده املادي هو جسمه. يرى اإلمام الخميني )ره(: أّن اإلنسان 

اسم الله األعظم وظله العايل وخليفة الله يف جميع العوامل ويتجىل الله تعاىل بالفيض األقدس وظلّه الرفيع، ويظهر من 

الغيب املطلق بحلية األعيان الثابتة. ثم يتجىل بالفيض املقدس والرحمة الواسعة والَنَفس الرحامين من الغيب املضاف 

والكنز املخفي يف مظاهر األرواح الجربوتية وامللكوتية أي عامل العقول املجردة والنفوس الكلية. ثم يتجىل يف مرآيت العامل 

املثال والخيال املطلق أي عامل املثل املعلّقة. ثم يف عامل الشهادة املطلقة أي عامل امللك والطبيعة. ثم االنسان الذي هو 

جامع لجميع العوامل وما فيها هو ظل لحرضة الجامع اإللهي.

عالقة االنسان بالعالم )عالم المادة وعالم الملكوت( منذ بداية الخلقة 

المجردة  والنفس  المادية  النفس  تشمل  اإلنسان  اإلنسان: كينونة  معرفة 
والفطرة والقوة العاقلة والروح 4
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نظرا اىل ظلّية االنسان لحرضة الحق يذكر اإلمام يف تعريف األبعاد الوجودية لإلنسان يف موضع آخر كالتايل: االنسان 

موجود جامع ال موجود ذو جانب أو جانبني. إذ بعض املوجودات لها جانب وبعضها اآلخر جانبان، لكن ليست جميع 

األبعاد والجوانب متوفر يف بقية املوجودات بل االنسان يتمتع بهذه امليزة من بني جميع املوجودات وله حاجة لكل بعد 

وجانب. ولرشد وتنمية كل جانب، له حاجات ورغبات. ]82[

لذلك فإّن أبعاد االنسان الوجودية تشمل الجسم أو النفس املادية والروح والفطرة والنفس املجردة والقوة العاقلة.

اسلوب البحث: األسلوب القياسي

المبادئ المعرفية لتربية األطفال في السنوات السبعة األولى

5

6

تم استلهام األسلوب القيايس من النظم املوجود يف مباحث معرفة الله. تبدأ الحركة يف األسلوب القيايس من الكل اىل 

الجزء. أي يتم جعل القوانني واألسس التي اكتشفها اآلخرون وكذلك األسس البديهية املعروفة لدى االنسان، مبدأ للحركة 

الفكرية ويتم تفسري الظواهر الجزئية واملجهولة بتلك القوانني.

الطريقة  هذه  يف  ويعتقدون  )الفرضیه1(  االفرتاضیا   - االسقرائية  الطريقة  الوضعيون  يستخدم  البحث  أسلوب  يف 

باملحسوسات والتجربيات لكشف الحقائق العينية وهذه الطريقة تناقض البارادایم التوحيدي.

ومبا أّن كون االنسان يبدأ منذ خلقته ومصدر جميع األشياء من الخالق، لذلك يتم طرح مسري بحث يف تدوين أسلوب 

ناظم الرتبية مبراعاة الكل واملصدر أو الخالق. 

نظرا ملا سبق فإّن األفكار غري التوحيدية قد حذفت الله وعامل امللكوت وما وراء ذلك واعتقدوا أن االنسان هو األصل 

واعتقدوا بحرية الطفل )يعنون بالحرية فصلهم عن الدين والقيود الدينية( يف الرتبية خالل السنوات السبعة األوىل، 

والتساهل ورشد العقل كأداة والتجربة عىل أساس املبادئ الحقيقة والطبيعة وأقاموا مبادئهم الرتبوية عىل مبادئ هذه 

األصول. بينام الفكر التوحيدي يرى أّن اإلرادة اإللهية نافذة يف تربية االنسان ومسيطرة عليه ويشري القرآن الكريم اىل 

أن الله الذات املقدسة هو عامل من عوامل هداية االنسان وعىل سبيل املثال نذكر من سورة طه اآلية 50: »َخلَْقُه ثُمَّ 

َهدى « وحدد الله عند خلق االنسان مسار الرتبية عىل مبدأ الفطرة اإللهية-»ِفطرَة اللِه التي فَطَر النَّاَس َعلَيَْها«. وأعىل 

من شأن اإلنسان حتى جعله خليفة الله وأودع يف وجوده األدوات الرضورية للوصول اىل القرب من الله منذ أن أنشأه. 

كذلك يف مبادئ تربویه الطفل يف السنوات السبعة األوىل يجب االعتامد عىل سيادة الطفل نقال عن بعض روايات أهل 

hypothesis-1البيت إضافة اىل الفطرة.
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ا كَُفوًرا« من أجل الرشد عىل أساس  ا َشاكِرًا َوإِمَّ كذلك يكون الطفل مختارا وحرا، تشري اآلية 3 من سورة االنسان »إِمَّ

األرضية  وتوفري  و..الخ  االستقالل  وطلب  والحب  الكامل  مثل حب  وفطرته  االنسان  استعدادات  إزهار  يجب  فطرته 

الرتبوية للسنوات السبعة الثانية وفرتة العبودية والطاعة ورشد العقل.  

كذلك فإّن االنسان له روح منذ والدته وهي مشرتكه يف جميع الناس وهي حيّة ومستقلة تم منحها لإلنسان من قبل 

الله: »َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي«، سورة ص، اآلية 72. 

تم عرض املبادئ الحاكمة عىل تربية األطفال خالل السنوات السبعة األوىل يف الفكر التوحيدي والفكر غري التوحيدي 

يف الشكل 2.

الفكر غير التوحيدي الفكر التوحيدي

محورية )قطبية( 
اإلنسان محورية )قطبية( اهلل

حرية الطفل )فصله 
عن القيود الدينية( اساس الفطرة 

خيار الطفل
اإلدراك غير الحسي 
)خارج عن نطاق 
الحواس الخمسة(

التجربة القائمة على 
الحقائق االختيار

العقلية اآللية  العقلية الجوهرية

التساهل سيادة الطفل

اكتشاف االستعداد الموروث 
والقائم على اساس العوامل المادية 

)حاجة السلطة(

اكتشاف االستعداد الذاتي 
واالكتسابي على اساس اإلفاضات 

اإللهية )كمال اإلنسان(

اإلنسان محصور في 
عالم المادة

االنسان له هيئة 
بخمسة ابعاد

 الشكل 2: مقارنة بين المبادئ السائدة على التربية في السنوات السبعة األولى في الفكر التوحيدي والفكر غير التوحيدي
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كذلك تم مقارنة تعريف الرتبية عند اإلسالم وما عليه األفكار غري التوحيدية يف الجدول 2 و3. كذلك تم عرض األفكار 

غري التوحيدية انطالقا من نظرة الكل اىل الجزء والتي هي محل رجوع املذاهب والنظريات غري التوحيدية ودفعت اىل 

إيجاد مناذج وخططا شائعة للرتبية، قياسا باألفكار والحكمة التوحيدية يف الشكل 3 و4.

يرى القرآن أّن اإلنسان موجود: 

 مختار من قبل الله، وخليفته يف األرض »خلیفه الله« سورة البقرة اآلية 30. 

 له جسم وروح »َخلََقُه ِمْن تُراٍب« سورة آل عمران اآلية 59 و»َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي« سورة ص اآلية 72. 

 له فطرة ملعرفة الله »ِفطرَة اللِه التي فَطَر النَّاَس َعلَيَْها« سورة الروم اآلية 30.

ا كَُفوراً« سورة اإلنسان اآلية 3.  ا شاكِراً َوإِمَّ  حر ومستقل ومختار »إِمَّ

موات َوااْلَرْض َوالِْجبال فَاَبَین اَن یْحِملَْنها َواَْشَفْقن ِمْنها َوَحَملََها االِنْسان« سورة   أمني الله »إنّا َعرَْضَنا ااْلَمانََة َعلَی السَّ

األحزاب اآلية 72.   

 حاكم عىل الطبيعة واألرض والسامء »ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما يِف اأْلَرِْض َجِميًعا« سورة البقرة اآلية 29. 

 ملهم للخري والرش »فَاَ لَْهَمها فُجورَها َوتَْقواها« سورة الشمس، اآلية 8. 

 مكرّم بالعقل »َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدَم« سورة اإلرساء، اآلية 70. 

ُه الَْخرْيُ َمُنوعاً إاِلَّ الُْمَصلِّنَي الَِّذيَن  ُّ َجزُوعاً َوإِذا َمسَّ ُه الرشَّ  خلق االنسان من الحرص »إِنَّ اإْلِنْساَن ُخلَِق َهلُوعاً إِذا َمسَّ

ُهْم َعىل  َصالتِِهْم دامِئُوَن« سورة املعارج، اآلية 19 ىل 22.  

 له استعداد ذايت »َواَل نَُكلُِّف نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها َولََديَْنا كِتَاٌب يَْنِطُق ِبالَْحقِّ َوُهْم اَل يُظْلَُموَن« سورة املؤمنون اآلية 23. 

 »اَل يَُكلُِّف اللَُّه نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما كََسبَْت َوَعلَيَْها َما اكْتََسبَْت« سورة البقرة اآلية 286. 

َل اللَُّه ِبِه بَْعَضُكْم َعىَل بَْعٍض« سورة   تفضيل بعض الناس عىل بعض بواسطة اإلفاضات اإللهية »َواَل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ

النساء، اآلية 32. 

ًة َواِحَدًة َواَل يَزَالُوَن ُمْختَلِِفنَي« سورة هود، اآلية 118.   له أرضية استعداد اكتسابية »َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

 كرامة االنسان الذاتية »َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدَم...«  سورة اإلرساء، اآلية 70.   

»الهلوع« االنسان غري الصبور والحريص. بيد أن الله يذكر أنه خلق االنسان عىل أتّم وجه »َخلَْقَنا اإْلِنْساَن يِف أَْحَسِن 

تَْقِويٍم« وعّد نفسه أحسن خالق »أَْحَسُن الْخالِِقنَي« لكن يف هذه اآلية يرّصح أن االنسان حريص وبخيل.

خصوصيات اإلنسان في القرآن 1-6
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل االنسان خلق مزدوجاً؟ تم خلق االنسان وأودع فيه متناقضات وهذا رّس التكامل. 

وِء« لكن العقل ينهاه عنه »نََهى النَّْفَس َعِن الَْهوى « ورشد اإلنسان يف  ارٌَة ِبالسُّ فالنفس تقوده اىل السوء »إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ

االختيار من بني هذه املتقابالت التي تفض يف النهاية اىل تربية وتزكية اإلنسان.

يرى القرآن أن اإلنسان ميتلك جميع الكامالت بالقوة ويجب عليه أن يحققها. والرشط األسايس لبلوغ االنسان اىل الكامل 

التي هي بالقوة، اإلميان. فرتاه ينهض بالتقوى والعمل الصالح والسعي يف سبيل الله. 

وبعض استعدادات االنسان فطرية وذاتية منحها الله إياه وبعضها اكتسايب مرتبطة بعوامل البيئة املحيطة.

لذلك يف عملية الرتبية خالل السنوات السبعة األوىل تربز أهمية العناية بالخصوصيات الفطرية لإلنسان ويجب العثور 

عىل الكامالت بالقوة الكامنة يف الطفل ومستوى ومقدرته املطلوبة يف نهاية السنوات السبعة األوىل من أجل تحقيقها. 

كذلك نظرا اىل تعريف االستعداد يف اللغة العربية تعني )اإلعداد والتجهيز( ويف اللغة الفارسية تعني )التجهز للقيام 

بعمل ما، والسعة، املقدرة، الذوق والقريحة( ميكن أن نعّد االستعداد بالقدرة الكامنة التي أودعت يف االنسان كوديعة 

وعند الرشد واإلفاضات اإللهية تؤدي اىل ظهور مراتب أخرى من االستعداد التي غايتها وصول االنسان اىل الكامل. ]83[.
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الجدول 3: تعريف التربية من وجهة نظر األفكار التوحيدية

الحد

 الغاية

 )االلتفات

 اىل القيامة

 واملعنوية:

 الكامل

 والسعادة يف

اآلخرة

 الوجهة

 -النتائج

 الدنيوية

 الرفاه عىل

سبيل املثال

 العنارص

والخصوصيات

 املبدأ -الله أو

صفات الله
الجوهر التعریف الفرع

االنسان ال يوجد
 التألّه للتقرب

 الی الله

 الرشد

 االاختیاری،

إزدهار الفطرة

ال يوجد الرتبية

 الرتبية وعملية الرشد

 والحركة االختيارية

 لإلنسان من أجل ازدهار

 الفطرة اإلنسانية والوصل

 ومن القوة اىل الفعل

 أو بلوغ االستعدادات

 الكامنة واملتعالية

 البرشية للتأله من أجل

القرب الی الله

االسالم

االنسان يوجد التألّه

 الكامل املعنوي

 والروحي

 والديني

والجسمي

ال يوجد التوجيه

 توجيه اإلنسان نحو

 الكامل املعنوي والروحي

والديني والجسمي

القرآن

االنسان يوجد التألّه

 الكامل املعنوي

 والروحي

 والديني

والجسمي

ال يوجد الرتبية

 توجيه اإلنسان نحو

 الكامل املعنوي والروحي

والديني والجسمي

سنت

 خالصة تعريف الرتبية من وجهة النظرة التوحيدية: ازدهار فطرة اإلنسان يف عملية الرشد والحركة االختيارية للوصول من القوة اىل الفعل أو

بلوغ االستعدادات الكامنة واملتعالية البرشية للقرب الی الله وكسب السعادة الدنيوية واألخروية

 تعریف متعال: ازدهار الفطرة اإللهية لإلنسان يف عملية الرشد والحركة االختيارية وإيصال االستعدادات الكامنة البرشية من القوة اىل الفعل

من أجل التقرب اىل الله ونيل سعادة الدنيا واآلخرة
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الجدول 4: تعريف التربية من وجهة نظرة األفكار غير التوحيدية

الحد

الغاية 
)املنتهی( 
)االلتفات( 
اىل القيامة 
واملعنوية: 

الكامل 
والسعادة يف 

اآلخرة

الوجهة 
-النتائج 
الدنيوية 

الرفاه عىل 
سبيل املثال

العنارص 
والخصوصيات

املبدأ -الله أو 
صفات الله

الجوهر التعریف الفرع

اإلنسان ال يوجد النفع والرفاه
ميكن مشاهدة 

الخصيصة 
السلوكية 

ال يوجد التغییر
تربية الخصائص السلوكية 

املشاهدة للنفع والرفاه
الفلسفة 
الوضعية

اإلنسان ال يوجد
اكتساب 

الفهم
االبداع ال يوجد الرتبية 

الرتبية اإلبداعية من 
أجل رشد املرتيب عىل 

جميع األصعدة  من أجل 
اكتساب الفهم 

اإلنسانوية

اإلنسان ال يوجد
تغيريات 
اجتامعية

تربية الثقافة ال يوجد الرتبية
تربية ثقافة مضادة لنظام 
السلطة من أجل احداث 

تغيريات اجتامعية 

الفلسفة 
الجدلية

خالصة تعريف الرتبية من وجهة نظر االتجاه غري التوحيدي: تربية السلوك املشاهد من أجل اكتساب الفهم والرفاه والذكاء الفاعل واملرغوب
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الحكمة التوحيدية

المـذهب

التقنيـة

األفكار غير التوحيدية

المشاء

االشراق

الصدرائية

الصدرائية الجديدة

الهرمنيوطيقا)الهرمنيوطيقا/ الوضعية
الجدليةالتصورية(

االسالم

المتعية/ 
النفعية/ 
السلطوية

منتسوري

محورية 
اإلنسان

STEM

النفس التحليلية 
لفرويد/ اإلنسان 

المخطئ/ 

فالدورف

السلوكية/ 
الطبعانية، 
التجربة 

والمنطقية 

الفلسفة 
التحليلية

IBL

محورية
 اهلل

امين

الليبرالية/ الليبرالية الجديدةالتصورية/ المثاليةالواقعية 

 الشكل 3: تحليل هيكلية األفكار غير التوحيدية واألفكار التوحيدية
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الشكل 4: عرض البينة المؤثرة للبارادايم والمذهب والنظريات في تكّون األنماط والتقنيات التعليمية

التقنيات التعليمية مثل منتسوري وریجیو املیا وفالدورف و IBL ، STEM و ...

البارادايم

النظرية 

المذهب

المصـادر
1- سلگی؛مریم؛کریمی؛سوده؛ سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسالمی ایران و حق آموزش زنان؛ فصلنامه 

فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛ 1398؛ دوره ی 14،شماره 48؛ صفحه:7-37.

2- باقری؛خسرو؛ تاملی بر تربیت دینی دختران؛ مطالعات راهبردی زنان؛ 1379؛ شماره 8؛ صفحه 82-91.

3- ناظمی؛میثم؛حاجیوند؛ فریبرز؛ تربیت؛ دانشنامه راهبردی دانا, 1398.

الهی؛ فصلنامه ی  4- ایمان،محمدتقی؛ ارزیابی پارادایمی انسان به عنوان عنصر اصلی در طراحی پارادایم 

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی؛ 1387؛ 14)54(: صفحه 25-46.

5- علم الهدی، جمیله؛ غایت شناسی تربیت علوی؛ تربیت اسالمی؛ 1379؛شماره 4؛ صفحه 134-162. 
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جمهوری  پرورش  و  آموزش  نظام  درسی  های  برنامه  در  آن  ویژگیهاي  و  اسالمی  انقالب  آموزه های  سازی 
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کارآفرین  و  تربیت  و  تعلیم  محمدی؛حمداله؛باقری؛خسرو؛تلخابی؛محمود؛میرزامحمدی؛محمدحسن,   -7

نولیبرالیسم؛  تا  کالسیک  لیبرالیسم  تربیتی  مکتب  از  اقتصادی  انسان  مفهوم  تحول  بر  رقابتی:تاملی 

پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت؛1397؛  8)2(: صفحه 123-142.

8- رهنمایی،سیداحمد؛ نقد و بررسی فلسفه ی تربیتی جان دیویی؛ دو فصلنامه ی تخصصی تحول در علوم 

انسانی؛ 1394؛ 3)4(: صفحه 182-141.
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النقطة املهمة يف توضيح السبب هي التجارب الناجحة الحاصلة يف دورة روضة »بانو أمني« خالل السنوات املاضیه 

وجعل هذا النجاح قدوة وانطالقة الستخدام املدارس التي تتجه نفس االتجاه يف داخل وخارج البالد. الترصيح الثاين 

للثورة والحصول عىل الحضارة اإلسالمية الجديدة وأيضا الحاح رضورة كتابة نظام روضة من أجل الحصول عىل جيل 

مرتٍب عىل أسس ومبادئ اإلسالم. لذلك تم تدوين هذا النظام القيّم يف الئحة عمل مجموعة من املحققني املختارين 

للروضة. 

املراد من الركن ما لو تّم حذفه لتم حذف موضوع الفعالية أيضاً. كام لو سقط عمود الخيمة لتهافتت الخيمة. كذلك 

املراد من املقّوم ما كان مساعداً لوجود ظاهرة عىل أساس موضوعيتها. كالحبال التي تساهم يف وقوف الخيمة، وإذا مل 

تتوفر الحبال فإّن الخيمة موجودة لكنها ليست محكمة. وعليه يف حال تم حذف املرتيب من النظام الرتبوي ال ميكن أن 

يُستقىص املؤسسة والنظام الرتبوي تبعاً لذلك. لذلك فإّن ركن البحث املتقدم )الطفل(. واملقّومات هي العوامل املؤثرة 

يف ثبات الطفل وهي كالتايل حسب املقابلة التي أجريت مع املختصني: 

تشكل العائلة أول البيئات االجتامعية الرتبوية للطفل ولها اآلثار التالية

املحيط اآلمن الذي يشعر فيه الطفل بالطأمنينة من عدم الخطر والحياة املريحة من خالل تلبية احتياجاته األولية يف 

ظل أعضاء العائلة الرحيمة ال سيام األب واألم. ويف هذا املجال قوة العائلة من حيث تنظيم عالقة األعضاء مع بعضهم 

وعدم وجود اختالف، يُعّد عامال متزايداً العتامد املرتيب عىل العائلة.

الجو اآلنس الذي يتعلق به الطفل بشكل تدريجي، بحيث يجد استمرار حياته رهني االتحاد بالعائلة. وتستمر هذه 

الحالة اىل حني تكّون هويته املستقلة االجتامعية.

سبب صوغ نظام التربية للروضة )المرحله ماقبل المدرسه(

اركان ومقّومات تربية البنات

العائلة 1

1-1

2-1

3-1
محيط تكّون الذوق العاطفي بالتدريج بتكراره يف النفس املجردة لدى الطفل وصريورته ملكة.
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4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

9-1

محيط ثرّي: خلق جو محيط لخلق إدراك عىل مستوى أعىل )محيط لأللعاب املتعددة بأهداف مختلفة وغري املقيّم( 

األب واألّم قدوة مثىل يف السلوك من العوامل املؤثرة عىل املرتيب.

األقران يف العائلة السيام األهل من ناحية األم لهم معارشة وتأثري مستمر عىل املرتيب.

ثقافة العائلة من حيث مستوى قدرة التحمل ومقدار املرونة يف مقابل سلوك املرتيب، له أهمية كبرية.

الوراثة هي عامل لتكّون شخصية املرتيب وعامل تناسق العائلة مؤثّرة يف صناعة الرغبة أو االلتحام العاطفي للمرتيب.

التغذية مهمة جدا لسالمة جسم ونفسية املرتيب من ناحية الحالل والصحة والطهارة ولها أثر وضعي. وتوضيح ذلك إّن 

ذوق املرتيب للطعام يتكّون عىل أثر تكرار الطعم ويعتاد الطفل عليه.

يرى أصحاب نظرية الرتبية أّن معدل دور املعلّم يف الرتبية يالزم الشدة والضعف. يرى أفالطون وتبعه بذلك أصحاب 

الرأي اليونانيون القدمان أّن أعىل دور للمعلم ويعتقدون أن أساس الرتبية هو املعلم. يرون أن املعلم هو أسوة يعلّم 

الطفل بسلوكه وصفاته. وينظم الطفل سلوكه وفق تصوره عن سلوك املعلم ويؤطره حتى يتجّذر هذا السلوك يف الطفل. 

يف النظرة اإلسالمية للمعلم دور مؤثر يف املرتيب حيث يربز يف مجالني تعليمي وتربوي. والتعليم هنا مبعنى نقل العلم 

والرتبية تعني صنع وتكوين امللكات النفسانية. 

المعّلم 2
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املدرسة الرائجة بالشكل الحايل نتيجة املذهب الليربايل الذين ينظرون اىل التعليم نظرة النفع والفائدة. ويف هذه النظرة 

أساس التعليم جسم أو مجال فيزيايئ إلنتاج الكثري، سواء تعلم االنسان أو كان كالسلعة املستهلكة بيد أنه عىل كل حال 

الجو والخصوصيات املعامرية والفنية لها تأثري واٍف عىل املرتيب.

كادر املدرسة هو منّفذ ومخطط للنظام التعليمي وله تأثري بشكل غري مبارش ومتنوع وعميق عىل التالميذ عن طريق 

خلق مجال منوذجي.

يكّون الجو الذي يعيش فيه الطفل ويرتب أرضية لتكّون سلوكياته ويعد من العوامل املؤثرة يف تربيته. 

المدرسة

كادر المدرسة 

3

4

تأثير الجو الفيزيائي1-3

الطراز املعامري املتناسب مع العنارص الرتبوية له تأثري ناجع يف خلق املجال املناسب لرشد ومنو األطفال. ما هو بديهي 

أّن الطراز املعامري غري التوحيدي ال يكون له تأثري يف خلق املجال املناسب لهداية الطفل اىل التوحيد فحسب بل هو 

ضار ويؤدي اىل بروز مشاكل يف هذه العملية. ميكن الستخدام العنارص الطبيعية مثل الحجارة والرتاب يف بناء العامرات 

واألبنية أن متّهد لهذا املجال.

إّن املحيط االجتامعي والطبيعي والثقايف وكذلك الجّو االقتصادي والسيايس والعسكري الحاكم لها تأثريات مهمة عىل 

الجو السائد الرتبوي. 

يعتقد الباحثون أّن هذا املرشوع مرتبط باإلرادة اإللهية النافذة حيث ينظر اىل الله كملجأ وحاٍم وكاملظلّة التي تلقي 

بظاللها عىل جميع العوامل. 

الطراز المعماري

الجو المحيط 

1-1-3

2-1-3

1-4
عىل  السائد  املعنوي  الجو  عىل  والتوحيدية  الخالصة  النية  تؤثر  حيث  امللكوتية  الحالة  التعليمي  الكادر  نيّات  تخلق 

املدرسة واملعلّمني والتالميذ الجدد. 
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2-4

يؤثر سلوك وعمل الكادر عرب حلقة الوصل مع املعلمني تأثريات محسوسة عىل سلوك املعلمني واألطفال وحتى العوائل. 

لقد وجدت مؤسسة الروضة وما قبل املدرسة النور يف الدول الصناعية يف أوروبا أثناء تقدمها الصناعي وعىل أثر ظهور 

الحاجة اىل مأوى وحامية األطفال املتعلقني بطبقة العامل الذين تعلم أمهاتهم أيضا، ألنه حتى قبل تسميتها مؤسسة 

تعليمية كانت قبل كل يشء محالّ لحامية واالعتناء باألطفال الذين هم عرضة للخطر. ولكن عند ارتقاء مستوى الحياة 

والتطور التدريجي لعمل النساء والنجاح الذي حققته املؤسسات املتعلقة برعاية األطفال قبل املدرسة األمر الذي ال 

ينكر، أّدى اىل استقطاب أطفال جميع الطبقات االجتامعية. وبدأت املراكز التعليمية يف هذه البالد تفقد جانبها الحاميئ 

والداعم لألطفال وتتجه نحو أن تكون يف زمرة األماكن الرتبوية الخالصة وأن تساهم يف جعل األطفال اجتامعيني بلحاظ 

التعليم املستقبيل. ]1[

كان علامء اليونان القدماء ومن بينهم أفالطون وأرسطو من املؤيدين لتعلم األطفال يف الروضة واألطفال الصغار. وكانوا 

يعتقدون أّن التعليم والرتبية مهامن من أجل النسيج األخالقي املتني يف املجتمع. وعندما يكتسب الطالب مهارات مهمة 

يف املجتمع يتكون مستقبلهم. يعتقد أفالطون أن األطفال الصغار يتعلمون يف املحيط الطبيعي عن طريق املشاهدة 

واللعب وتحت إرشاف أمهاتهم. يف الوقت الراهن تبدأ الدراسة والتعلم الرسمیة يف العمر السادس وغالبا تختص باألوالد 

والهدف األسايس هو تربيتهم للقيادة السياسية أو ليصريوا رجال الدين. )ديور و فالكرن، 2015م(. 

وجعل الرومان القدماء بعد تعرفهم عىل تعاليم أفالطون وأرسطو حول التعليم يف مرحلة ماقبل املدرسه و اعدادیه، 

التعليم والرتبية وسيلة الستقرار املجتمع املتني من ناحية األخالق. كان  أّن  التعليم والرتبية منوذجا واعتقدوا مثلهم 

األطفال الصغار الرومان يتعلمون يف البيت مثل األطفال اليونانيني. كان للرومان مدراس شاملة تبدأ الدراسة الرسمية 

يف هذه املدارس حوايل السبع سنوات. وهم عكس اليونان فقد أتاحوا التعليم لألطفال الذكور واإلناث. )دیور و فالکرن، 

الطفل كفرد يف مقاس أصغر  )1341( عىل تجسيم  آريس  نظرية  قادرين وفق  العارش  القرن  فنانو  يكن  2015م( مل 

أّن الطفل ليس له مكانة ثابتة يف  أنّه مصّغر عن الطاعنني يف السن. ويستنتج آريس  وبعبارة أخرى كانوا يعتقدون 

القرون الوسطى. وبعد دراسته للنقوش القدمية والتامثيل والرسومات املنقوشة عىل األحجار املقدسة والكتابات القدمية 

والِسرَي يتوصل اىل أن القرون الوسطى مفتقدة لالطالع والعلم بالوجود الخاص بالطفل وحالة التوحد أثناء الطفولة. 

وشاهد أنّه من النادر تصوير األطفال باستثناء التامثيل املرتبطة بطفولية عيىس املسيح )ع(. )ديور وفالكرن، 2015م(.

تاريخ نشوء مؤسسة ما قبل المدرسة في العالم الغربي 
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ويف الصور املتعلقة باألطفال قاموا بنزع ثياب كبار السن والفارق بينهم وبني الكبار هو طبقتهم االجتامعية. والنقطة 

األخرى التي يراها آريس أنّه مل تثبت فعالية أو لعبة خاصة أو كتابات خاصة مستخدمة لدى األطفال الحاليني، ألّن هذه 

الكلمة كانت تطلق بشكل متعلق بالكبار. ألي سبب كان، مل تكن فرتة الطفولة والتعلم يف الروضة محببة ومهمة يف 

هذه الفرتة. بالطبع إهامل األطفال مل يكن فقط ملجرد عدم رغبتهم بل السبب الحقيقي هو أّن القرون الوسطى مل يكن 

لهم اطالع صحيح عن طبيعة األطفال الخاصة التي يف الحقيقة نقطة تغايرهم عن املسنني. ]2[.

وكانت  األمن  تزعزعا يف  الخامس عرش(  القرن  نهاية  السادس حتى  القرن  )بداية  الوسطى  القرون  يف  أوروبا  شهدت 

العائالت تسعى للحفاظ عىل حياتها. طوال تلك الفرتة مل يكن أي وجود حقيقي لألطفال، ألنه مبجرد أن يصبح الطفل 

قادرا عىل القيام بأعامله دون استعانة باألم، كان يدخل حيّز العمل. كان األطفال يعدون لهم عائالت وعندما يكربون 

بحيث يتمكنون من املساهمة عادة يف العمر 7 أو 8 سنوات كانوا يعّدون ثروة قيّمة ألنه ميكنهم أن يكونوا مصدرا 

للدخل للعائلة واملجتمع. يف تلك الفرتة مل يكن يهتم لتحول األطفال وحتى مل يكرتث لذلك. وعند زيادة التبادل التجاري 

يف العرش 1500 متتعت أوروبا بنمو اقتصادي جيد. ومع بداية الثورة االقتصادية وعرص النهضه1 يف نهاية القرون الوسطى 

تم احياء الفن والثقافة والرغبة يف األدب. وعند تقلص النزاعات والحروب االقتصادية والسياسية نعمت املجتمعات 

بالحرية وبدأت االتجاه والنظرة تختلف نحو األطفال. وبدأ القسيس مارتني لوتر )925-862(، يف أوروبا حركة جديدة 

من أجل تعليم جميع األطفال يف الروضة )املرحله ماقبل املدرسه(.

كان يعتقد أّن جميع األطفال يجب أن يتعلموا قراءة الكتاب املقدس من أجل تحصيل الصحة النفسية والجسامنية. كان 

رواد التعليم الذين كانوا قادة دينني لهم تأثري كبري يف بداية وظهور فرتة الطفولة. كان الكثري منهم يؤكّد يف تعاليمه عىل 

أّن الحياة ال تشمل الحياة املادية فحسب بل هناك ما هو أهم وهي الحياة الخالدة )ديور وفالكرن، 2015م(.

الكثري ينسب رسمية التعلم يف الروضة واملرحله ماقبل املدرسه والتعليم يف الفرتة الطفولية اىل بيتالوزي )1125-1206( 

الذي كان عكس لوك وروسو معلام لألطفال وكان يعرب عن قلقه بشكل خاص بشأن حياة األطفال الذين يعيشون يف 

الفقر. وكان يبدي أهمية بالغة يف تعليم األطفال ليصبحوا أفرادا مستقلني. )ديور وفالكرن، 2015م(.

الكثري من  الطبيعي يف مزرعته عىل تعليم  الحقيقة عكف يف محيطه  لتغيري طبقتهم االجتامعية. يف  أنّه مل يسع  بيد 

األطفال الفقراء واستمر يف ذلك إىل أن أصيب باإلفالس )ديور وفالكرن، 2015م(.

ومنذ عام 1339 اىل اآلن قامت كثري من األفكار والنظريات يف التعلم يف الروضة لكشف األفكار والخصوصيات الذهنية 

لألطفال مرة ثانية.  ومتت املصادقة عىل تنمية املهارات الكالمية وتربية الرشد الذهني لألطفال الصغار عن طريق توفري 

الربامج الكيفية لجميعهم ال سيام األطفال الفقراء من ناحية الثقافة واالقتصاد ]2[.

1-renaissance
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كان القرن التاسع عرش بداية التعليم يف الروضة )املرحله ماقبل املدرسه( وقبل هذا التاريخ مل تكن فكرة أّن الطفولة 

فريدة بشكل عام غري مقبولة. ]3[. يف تاريخ التعليم يف الروضة فإّن الحضانات لها جذور أعمق بالنسبة اىل الروضات. 

رغم أّن الحضانات جاءت يف أوروبا نتيجة تفكر فروبل وكمينيوس ورورسو وبستالوجي وهربارت،

بيد أّن فردريك فروبل األملاين كان أول من أسس حضانة يف عام 1216 يف بلومربغ األملانية وصارت منذ ذلك الوقت اسم 

الحضانات )حديقة األطفال( عادية. ]2[. 

بيته  اىل  يأتوا  أن  أقربائه  أطفال  أملانيا،  الطفولة يف  مرحلة  قطع  الذي  كارل شورتز  دعا  فروبل  من  مدة  مرور  وبعد 

ويتعلموا مع أطفاله. وبذلك تأسست أول حضانه يف أمريكا عام 1234 يف مدينة واترتون. ويف العرش 1229 و1239 

دخلت روضات أخرى بيوت نساء أملانية-أمريكا أو يف املؤسسات الثقافية األملانية واألمريكية يف مختلف نقاط أمريكا، 

حيّز العمل. ثم تأسست روضات يف عام 1239 ألطفال أمريكا والناطقني باإلنجليزية عىل يد )اليزابت يب بادي(. 

وتغريت الحضانات يف القرن العرشين مرة أخرى وهذا جاء نتيجة تأثري عقائد املعلمني مثل ماريا منتسوري. ومتّكن 

باتباعه أعامل العاملني الفرنسيني جان ايتارد وادوارد سغن من أن يكتسب تجارب استطاع من خاللها أن يؤثر عىل كثري 

من الناس يف بقاع األرض من خالل كتاباته. فتأثرت أمريكا وبقية الدول بأفكاره الجديدة واملبدعة.

عىل أي حال ميكن أن نعد السنوات 1319 فام بعد فرتة توسع الحضانات بشكل عميق ملحقة باملدارس الحكومية يف 

كثري من الدول. واكتشف يف هذا القرن معلمون مثل جون ديويي أساليب أكرث قياسية. وأّدى تأكيد علامء النفس عىل 

أهمية السنوات األوىل من حياة األطفال وكذلك حرمان كثري من العائالت من جو والوسائل املناسبة للنشاط وألعاب 

األطفال اىل ازدهار الحضانات.

الروضة، ترجع اىل 80  الختام  الروضة والتحضريية ويف  إيران أسامء كثرية مثل  التعليم ما قبل املدرسة يف  أطلق عىل 

سنة قبل. املراد من الروضة، فرتة من السنوات قبل املدرسة االبتدائية يتعلم التالميذ فيها إضافة اىل النشاطات البدينة 

واللعب. يف بعض الدول ويف فرتة من الزمن تغريت من سنة اىل 3 سنوات حسب الظروف والقوانني ويف إيران تعد 

السنوات من 4 اىل 6 ضمن الروضة )املرحله ماقبل املدرسه(. )معجم األطفال والفتيان، املجلد األول(.

قبل أن يقوم باغجه بان )جبار( يف عام 1919م بإنشاء روضة لألطفال يف مدينة تربيز وبعد عدة سنوات يف عام 1915م 

بإنشاء روضات ومراكز  الدينية  القسيسون واألقليات  قام  كانت هناك روضة أخرى يف مدية شرياز، ويف عام 1923م 

تعليمية قبل املدرسة يف طهران. وخالل تلك الفرتة كانوا يسجلون األطفال يف هذه املراكز ممن هم من العوائل املرفهة 

والرثية واملوظفني الرفيعي املستوى.

تاريخ الروضة في ايران
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التعليمية قبل االبتدائية اىل ظهور عدة روضات خصوصية خالل مدة قصرية  أّدى ترحيب هذه العوائل بأداء املراكز 

يف طهران وعدة مدن كربى للدول أخرى. وميكن اإلشارة اىل أهم برامج هذه املراكز مثل األلعاب املرسومة والتعاليم 

التمهيدية للقراءة والكتابة والرسم واللعب باأللعاب واألشكال الهندسية. ويف عام 1919م صادقت الشورى العليا للثقافة 

عىل قانون إنشاء مراكز تعليمية قبل املدرسة يف طهران ويف عامل 1918م صادقت عىل هذا القانون لجميع مدن البالد. 

الروضات عىل يد وزارة األوقاف واملعارف والصناعات املستظرفة يف عام 1931م. ومن   وصدر بداية وثيقة لتأسيس 

هنا بدأ فصل جديد يف عامل 1931م يف تاريخ التعليم ما قبل املدرسة يف إيران. وصدر أول قانون خاص للروضة واملراكز 

التعليمية ما قبل املدرسة يف عام 1908م بناء عىل مصادقته من قبل الشورى العليا للثقافة. ويف عام 1955م تأسست 

إدارة  انحالل  تم  1961م  عامل  ويف  الثقافة.  وزارة  ارشاف  تحت  الحضانات  أمور  عىل  واالرشاف  ملتابعة  مستقلة  إدارة 

تأسيس  الدولة  األثناء حاولت  تلك  االبتدايئ.  يف  للتعليم  العامة  اإلدارة  اىل  املرتبطة  املهام  البالد وإيكال  الروضات يف 

روضات حكومية وعند إنشاء روضات يف جميع بقاع البالد شملت أطفال عوائل الطبقة املتوسطة. اىل عام 1945م كان 

عدد الحضانات يف جميع بقاع البالد 7 فقط وخالل عام 1951م بلغت 74 وخالل سنة 1970م بلغت 431. ]3[. 

النواقص يف  العامل وكذلك  التعليم ما قبل مرحلة املدرسة عىل مستوى  القيام بأعامل كثرية يف مجال  أنّه تم  نظرا اىل 

أكرث  االبتدايئ  األول  اىل  الدخول  ليكون  تربوي  محيط  بتشكيل  املؤسسة  الهيئة  قامت  املؤسسة،  مدرسة  اىل  الداخلني 

تنيظيام.

تم انطالق أول دورة ماقبل املدرسه يف املؤسسة عام 2000م وسّجل جميع األطفال البالغ أعامرهم 5 سنوات يف هذه 

الدورة. ومنذ عام 2013م تغريت روضة السيّدة مجتهدة أمني من النظام التقليدي اىل الحايل.

ويف عام 2013م تم طرح صف دريس بوجهة جديدة بعنوان )اللعب والتجربة( بهدف تأمني اآلراء وتم بدء التجربة خالل 

الوجهة التقليدية مبعلمني و30 تلميذ. 

 ويف عام 2014 تم إطالق وجهة جديدة للروضة وإطالق صف )الرحلة حول العامل( بهدف مقارعة االستكبار وتفكر 

العامل وحكم الدين وتكّون املحبة تجاه دول محور املقاومة يف أذهان األطفال وصف عرض القصة بأهداف نزعاتية بـ 

37 تلميذ و4 معلمني. 

 تاريخ المرحله ماقبل المدرسه في المجمعات الثقافية والتعليمية »بانو أمين« 



70

تصميم استراتيجية نظام التربية الفطری خالل السنوات السبعة األولى 

ويف عامل 2017م طبّق مجمع السيّدة مجتهدة أمني أهداف الوثيقة الوطنية للربنامج الدراسية وتنفيذ أهدافه.

وتصميم دروس لألعامل اليدوية بهدف تأمني التوجهات واملسائل املرتبطة بتقوية عضالت اليد و...الخ. وبدأت الرحالت 

التي تضم األم والطفل بهدف ارتباط الطفل بوالديه أكرث. يف هذه السنة تم القيام بدورات االرتقاء مبستوى األمهات 

العلمي بـ23 محارضة يف العام. وبدأ التقييم يف هذه السنة بشكل بدايئ. 

تم يف عام 2019م تغيري يف الجو املحيط. ويف هذه السنة تم إطالق روضة 1 وأنهت روضة السيّدة مجتهدة أمني جذب 

األطفال ذوي 4 سنوات. وتشكلت الروضة 1 بتسعة تالميذ و4 معلمني ومسؤول تنفيذي وتعليمي. وتم تصميم الئحة 

بهدف تقديم حالة الطفل اىل العائلة. وتم إضافة درس )اللعب الدينامييك( و)حل املشكلة( يف هذه السنة أيضا. 

ويف عام 2019م تم تقديم عرض قصة بهدف املض اىل أهداف وثيقة التحول األساسية واألهداف التوجيهية واألهداف 

ماقبل  نظام  إشعار  األطفال وتم عمل  متناول  اإلبداعية يف  األلعاب  تم وضع  أكمل.  املطلب بشكل  وإدراك  املعرفية 

املدرسه مع األطفال. وتم تقديم األعامل اليدوية يف هذه السنة بشكل تخصيص ضمن ثالثة مجاالت اإلنتاج والالصق 

واملقراض الحياكة بهدف ابداع االعامل مام طّور محتوى قصة العرض، وتم إضافة مبحث السفر حول العامل والتعرف 

عىل البالد مثل البحرين وسورية والعراق واليمن ونيجرييا ضمن التعرف عىل األجواء اإلسالمية يف قالب قصة وعرض.

ويف النصف الثاين من عام 2019م بسبب ظروف كورونا تم إضافة مقاطع فيديو تعليمية وتربوية عىل التعليم االفرتايض. 

يف هذه السنة تم تشكيل املرحله ماقبل املدرسه 1 بـ 13 تلميذ ومعلمني واملرحله ماقبل املدرسه 2 بـ 48 تلميذ و4 

معلمني أساسني و8 احتياطي ومسؤولني ثقافيني وتعليم وأمني مكتب. ويف عام 2020م تم إضافة الدروس االفرتاضية 

إىل منهجية الدرس. كذلك تم تكوين االرتقاء بعلم األمهات بشكل منظم يف منهجية الدرس نظرا ألهمية دور األّم يف 

فرتة التعليم االفرتايض.

أّن  إالّ  األخرى  بالروضات  قياسا  والتعليمي  الثقايف  أمني  بانو  املدرسه مجمع مجتهدة  ماقبل  دورة  بداية  رغم حداثة 

بجانب  أمني(  املدرسه  ماقبل  )نظام  تدوين  الحاصلة ورضورة  والتجارب  الدورة  عاملية  باألمر وجدوا رضورة  القامئني 

األنظمة املرسومة يف العامل خالل برنامج درايس حيث سيتم عرض نتائجه يف هذه الكتابة.

المرحله ماقبل المدرسه مجّمع مجتهدة بانو أمين  الثقافي والتعليمي
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المرحله ماقبل المدرسه مجّمع مجتهدة بانو أمين  الثقافي والتعليمي

المصـادر

تهران:  از دبستان.  پیش  پرورش  و  آموزش  برنامه درسی  ناهید)1394(.  و سرلک،  زهره  1- سعادتمند، 
اندیشه گویا.

2- مفیدی، فرخنده)1393(. دوره پیش از دبستان و رویکرد کودک محور. رشد آموزش پیش دبستانی. 
.12-10 :)3(25

3- طالب زاده نوبریان، محسن)1385(. اصول و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان. تهران: 
جهاد دانشگاهی. 
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الفصـل الثالث 

بيان المهمة والتطلعات 
واألهداف والحلول 

التشغيلية
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املدرسة قبل االبتدائية هي مؤسسة تتوىل عملية التعليم والرتبية يف جميع املجاالت الستة الرتبوية القامئة عىل أساس 

نظام معيار اإلسالم مبشاركة العائلة. مهمة هذه املؤسسة التأكيد عىل الرتبية القامئة عىل الفطرة وتسهيل مسار محاربة 

هوى النفس واالجتهاد يف الطفل ومتهيد األرضية لرشد ومنو االستعدادات الذاتية واالفاضة واالكتساب وبلوغ املؤهالت 

األساسية وتوفري أرضية لحصول أطفال املسلمني يف السن من 3 اىل 6 عىل أكرب قدر من السعة الوجودية بشكل منظم 

يف الهيكلية الناجعة واملؤثرة. 

والثقافة  اإلسالم  معيار  نظام  عىل  قائم  املطلقة  اإللهية  القدرة  عىل  اعتامدا  املدرسه  ماقبل  يف  والرتبية  التعليم  نظام 

عىل  املمتازة  الرتبوية  بالقدرات  والتمتع  املهدوي  للعدل  العاملي  للمجتمع  والتمهيد  ومقّوماتها  اإلسالمية  والحضارة 

مستوى الدول اإلسالمية وامللهمة وذات العامل البّناء واملؤثر بأنظمة التعليم والرتبية عىل مستوى العامل والقدرة عىل 

واملشاركة  والعدل  واملعلم  واملؤثر  والفّعال  لألطفال  اإلسالمية  الهوية  وتكوين  واالستعدادات  الفطرة  الزدهار  التمهيد 

والتمتع باملعلمني واملدراء املؤمنني واملتحلني بالفضائل االخالق اإلسالمية. والعاملني بالعمل الصالح واملتطلعني اىل العال 

والتحّول واملتطلعني اىل املستقبل والعقالء وامللتزمني واألمناء والبصريين وعارفني الحق.

الرتبوية  والفرص  الخدمات  تقديم  وبؤرة  الكرمية  الحياة  مراتب  لتحقيق  مظهر  الروضة  فإّن  التطلع  هذا  أساس  عىل 

تكوين  األطفال وكذلك  الذاتية واالفاضية لدى  الفطرة واالستعدادات  الخصوصيات  اإلدراك وإصالح  والتعليمة ومتهيد 

وتعايل هويتهم بشكل متتال عىل أساس نظام معيار اإلسالم والنظام الرتبوي للسنوات السبعة األوىل ضمن إطار فلسفة 

التعليم والرتبية اإلسالمية التي لها الخصوصيات التالية:  

-تجيل الثقافة اإلسالمية الرثية- الثورية يف العالقات واملناسبات بالخالق وخليفته » یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اللَه َو 

أَِطیُعوا الرَُّسوَل َو أُويِل األَْمِر ِمْنکْم«؛ سورة النساء اآلية 59، وعامل الخلق والنفس والخلق )اآلخرين(0 ال سيام االستعداد 

لتلقي القابليات مثل: التكليف وتحمل املسؤولية وكرامة النفس واألمانة وتصديق النفس والفاعلية والكفاءة وتجّنب 

بالقانون والنقد  الوقت والنظم والجدية وااليثار وااللتزام  بالدنيا واملواساة واالحرتام والثقة ومعرفة  االرساف والتعلّق 

والتجديد ومقارعة االستكبار والدفاع عن املحرومني واملستضعفني والقيم اإلسالمية الثورية(.

اعالن المهمة 

ا لتطلّع

الروضة في التطلع
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- دور اإلبداع يف اإلدراك الواسع القائم عىل الرغبة الفطرية يف السنوات السبعة األوىل ثم يف املرحلة النهائية لدورة 

رشد الوصول اىل االختيار االرادي عن علم وعقالين وتحمل املسؤولية لعملية الحياة الفردية والعائلية واالجتامعية لدى 

األطفال عىل أساس نظام معيار اإلسالم والنظام الرتبوي للسنوات السبعة األوىل 

- للطفل استعداد قبول االختالفات الفردية واالكتشاف وتوجيه االستعدادات املتنوعة الفطرية وتلبية الحاجات ورغبة 

األطفال للمصالح وإطار نظام معيار اإلسالم والنظام الرتبوي يف السنوات السبعة األوىل. 

التوجيه والتعلم  الرتبوية وتسهيل  للفرص  العىل بشكل مستمر  الكامل وطلب  التعلم والبحث عن  استعداد  -للطفل 

وتدارك االستعدادات الجديدة يف خدمة التعليم والرتبية يف نهاية فرتة السنوات السبعة األوىل. 

والتقييم  اىل االرشاف  بالنسبة  التقييمية ومسؤول ومجيب  قابلياته  أجل تحقق  للطفل من  املطلوب  االستعداد  بلوغ 

الخارجي. 

والتمتع  ومحبب  وحيوي  وسامل  آمن  جو  وامتالك  والعلمي  األخالقي  واملحيط  واالجتامعية  الفردية  الحاجات  -تأمني 

بالهوية االجتامعية. 

التوحدية عىل أساس نظام معيار  املنسجمة  الهوية  املاهرة مع  يتحلون بفضائل األخالق واملؤهالت  -التمتع مبعلمني 

اإلسالم والنظام الرتبوي للسنوات السبعة األوىل. 

-القامئة عىل التوجه اإلداري الذي يقبل النقد واملشاركة. 

-االعتامد عىل أركان التعليم والرتبية واالستفادة من استيعاب العوامل املساهمة واملؤثرة والقامئة عىل مشاركة ذوي 

النفع مع التأكيد عىل املعلمني والتالميذ والعائلة

-امتالك استفادة من تقنيات التعليم يف املستوى املعياري نظرا اىل أنواع املصادر ووسائل التواصل التعليمية. 

-لها استعداد للتخطيط لنظام التعليم والرتبية للروضة عىل املستوى العاملي.  

تربية االنسان الذي جرّب خصوصياته الفطرية وواجه استعداداته وتحركت فيه الجهوزية الرضورية واالستعداد والشوق 

للدخول اىل مجال التعليم والرتبية ليتحول اىل انسان موحد ومؤمن ومعتقد باملعاد وعامل وملتزم باملسؤوليات واملهام 

أمام الله وخلفائه ونفسه واالخرين والطبيعة وباحثا عن الحقيقة وعاقال وطالبا للعدل والصلح ومقارعا للظلم ومجاهدا 

وشجاعا ومؤثرا ومحبا للوطن ورؤوفا وجامعيا ومفكرا عامليا ومواليا ومنتظر ومجد لتحقيق الحكومة العاملية العادلة 

ومتخلق  العمل  باإلرادة واألمل ومصدقا لنفسه وله عزة نفس وأمني وعامل وقادر وطاهر وعنده حياء ومختار وحر 

ومنظم بالقانون  وملتزم  ونشيط  وسامل  وماهر  ومقتصد  وخاّلق  ومبدع  اإلسالمية  باألخالق 

األهداف الرئيسة 
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وجاهز للدخول اىل الحياة الفردية الالئقة والعائلية واالجتامعية عىل أساس نظام معيار اإلسالم. 

1- استقرار نظام التعليم والرتبية للروضة عىل أساس املبادئ النظرية وفلسفة التعليم والرتبية اإلسالمية وأيضا التجارب 
العملية مع النظر اىل معرفة االنسان اإلسالمية وخلق العلم. 

2- تأسيس نظرة موحدة عىل عملية التعليم والرتبية بوجهة متعالية يف جميع أسس ومكونات نظام التعليم والرتبية 
للروضة. 

3- صوغ عملية التصميم وتدوين وتنفيذ وثيقة تحويل األنظمة الفرعية )التي تشمل الربنامج الدرايس وتربية املعلم 
والتقنيات- واملعدات  الجو  وتأمني  املالية  املصادر  وتخصيص  وتأمني  واإلدارة  واالسرتاتيجية  اإلنسانية  املصادر  وتأمني 

الدراسية والتقييمية( والربامج قصرية األمد واملتوسطة األمد عىل مبدأ النظري وفلسفة التعليم والرتبية اإلسالمية. 

4- توسيع وإقامة العدل التعليمي والرتبوي يف فرتة الروضة يف جميع الدول اإلسالمية.
5- تعزيز وإقرار املشاركة املؤثرة واملسؤولة للناس والعائلة واملؤسسات االجتامعية واالقتصادية وإدارة املدينة والقرية 

واملؤسسات العامة يف نظام التعليم والرتبية للروضة. 

–الرتبوية  العلمية  التجارب  النظريات وتوثيق  الدراسة والتقييم والخالقية واالبداع وطرح  ثقافة  توسيع وتعميق   -6
الوطنية يف نظام التعليم والرتبية لدى الروضة. 

7- استخدام التقنيات الحديثة بشكل ذيك يف نظام التعليم والرتبية لدى الروضة القامئة عىل نظام معيار االسالم.
8-التعامل الفّعال واملؤثر لنظام التعليم والرتبية للروضة مع مؤسسة العائلة وال سيام األم. 

9- التوسيع املستمر للياقات والقدرات االعتقادية والرتبوية والعلمية والحرفية للمربني. 
10- توسيع استعدادات وقدرات العلمية والرتبوية للحضور الفعال والبّناء يف املشاهد العاملية

االستراتيجيات الرئيسة 

األهداف العملية والحلول 

 تتمتع بشعور إيجايب

 غنية عن الحريات املطلقة دون حد أو قيد

تنمية التربية لها خصوصيات وهي كالتالي 1
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والنظم باإلطار  راغبة   

بالنفس والثقة  نفس  عزة  ولها  الفضول  حس   

واالحجام  التأيّن  عىل  قدرة  لها   

والروحية الجسامنية  بالصحة  وتتمتع  ومرحة  نشيطة   

وقادرة  مبدعة   

أدىن  كحد  الروحية  القدرة  لها   

أدىن  كحد  الجّد  لها حس   

الحل 

الحل 

الحل 

1-1

1-2

1-3

وأيام  والساعات  املحلیه   - اإلسالمية  الثقافة  مع  يتناسب  مبا  الروضة  برنامج  وتنفيذ  وتدوين  تصميم 

واإلبداعية  الفّعالة  األساليب  من  واالستفادة  األطفال  وخصوصيات  قدرات  حسب  املدرسة  يف  الحضور 

سيام  ال  الفردية  االختالفات  اىل  أكرث  وااللتفات  والرتبوية  التعليمية  الجديدة  والتقنيات  واملعدات  واملتعالية 

القرى. وأبناء  املدن  أبناء  واختالف  لألطفال  الجنسية  الهوية 

األخالقية  الفضائل  وتحكيم  املستمر  والتعزيز  الرتويج  أجل  من  الرضورية  التنفيذية  الربامج  تدوين 

االستعدادات  جميع  باستخدام  الرتبوية  األجواء  يف  الطفل(  هيكلية  أبعاد  جميع  يف  )الرتبية  والرتبوية 

شخصية  ورشد  ونشاط  والعفة  والحياء  النفس  وعزة  الكرامة  أولوية  عىل  التأكيد  مع  والرتبوية  التعليمية 

أرضيات  اىل  والوصول  الروح  تعزيز  وكذلك  املدرسه  ماقبل  املرحله  أسس  جميع  يف  البدنية  والصحة  الطفل 

الروضة. فرتة  نهاية  يف  والتأطري  املسؤولية  وتحمل  التعقل  لرشد  واالختيار  التأين 

التمهيد  أجل  من  والرتبوية  التعليمية  واملجاالت  املحيط  أبعاد  مع  يتناسب  مبا  األعامل  وصوغ  الجو  خلق 

االستعداد  مع  ومتناسبة  األصعدة  جميع  عىل  الطفل  واستعدادات  الفطرية  الخصوصيات  ورشد  لإلدراك 

الطفل. هيكلية  أبعاد  جميع  يف  املطلوب 
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 – اإليرانية  االفتخار  وهوية  املقاومة  جبهة  مع  والعاملية  الوطنية  والوحدة  االجتامعي  االنسجام  لتعزيز  تناغم  خلق 

اإلسالمية والثورية يف األطفال واملعلمني مع التأكد عىل األساليب الحديثة 

تدوين الربامج الرتبوية القامئة عىل الوجهة الثقافية-الرتبوية وتعزيز وتطوير الجوانب الرتبوية واألخالقية لهم من أجل 

توفري األرضية لتقبل األطفال للرتبية عىل أساس الثقافة اإلسالمية.

منظمة  برامج  استخدام  مع  للطفل  املستمر  واملتعايل  الصحيح  واالختيار  التجنب  مهارة  ثم  بالنفس  التصديق  تعميق 

الفعال  والوفيات والحضور  األعياد  إقامة مراسم اطالع ومنشطة يف  الله،  أيام  الفرص مثل:  تربوية وكذلك دمجها مع 

ومشاركة األطفال يف املحافل واملجالس واألماكن الدينية وتعزيز األنس بالرسول )ص(.

تعزيز املؤهالت االعتقادية واألخالقية والحرفية للمدراء واملعلمني وتحكيم دورهم النموذجي وتوفري األعامل التنفيذية 

ملشاركتهم الفعالة واملؤثرة يف الربامج الرتبوية. 

تعزيز اإلميان والبصرية الدينية واالعتقاد بالقيم الثورية اإلسالمية وجعل املعلمني قادرين عىل الوفاء ودعم هذه القيم 

واملواجهة الذكية ملؤامرات العدو باستخدام استعداد الربامج التعليمية والرتبوية. 

خلق األعامل الرضورية من أجل تعزيز آداب الحياة اإلسالمية بشكل أمنذجة املحيط )مواجهة األطفال لهم( يف جميع 

مجاالت التعليم والرتبية كوجهة سائدة عىل عملية التصميم وتدوين وتنفيذ الربامج الرتبوية. 

1-4

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

تعميق التربية واآلداب اإلسالمية وتعزيز الثقة وااللتزام بقيم الثورة اإلسالمية  2
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الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

2-6

3-1

3-2

3-3

3-4

2-7

األهداف  وأيضا  األطفال  الرشد وخصوصيات  مراحل  مع  واألخالقية  الرتبوية  واملوضوعات  املقوالت  وتناسب  تصنيف 

وحاجات نظام التعليم والرتبية الرسمية العامة واملجتمع يف مكان تنفيذ النظام.

والرتبية  تعليم واالرتقاء بإدارة العائلة يف استخدم وسائل االعالم يف محيط العائلة متوازنا مع أهداف نظام التعليم 

يف الروضة.

تدوين األسس والنامذج التعليمية من أجل تبيني دور املدرسة واالعالم والعائلة يف تأمني املقدامات لدخول الطفل اىل 

املدرسة وخلق االعامل الرضورية لتنسيقها مع بعضها ومع أهداف نظام الرتبوي.

تدوين برنامج شامل ملشاركة العائلة واملؤسسات الرتبوية والتعليمية لتعزيز الثقافة الرتبوية للعوائل وتحقيق املؤهالت 

األساسية لألطفال. 

تعليمية مؤثرة وتقديم خدمات مشاورة  الرتبوية وإقامة دورات  املدرسة  العوائل يف نشاطات  زيادة معدل مشاركة 

للعوائل املترضرة واملرضّة لتنسيق األهداف واألساليب الرتبوية للعائلة واملدرسة.

قياسية وتدوين املؤرشات الكيفية لتقييم النشاطات الرتبوية يف املرحله ماقبل املدرسه. 

تعزيز مؤسسة األسرة والمساهمة في زيادة مستوى القدرات ومهارات العوائل في تأدية الدور 
التربوي بما يتناسب مع مقتضيات المجتمع اإلسالمي  3



81

الفصل الثالث - بيان المهمة والتطلعات واألهداف والحلول التشغيلية

تعميم فرتة الروضة ال سيام يف املناطقة املحرومة والفقرية قدر اإلمكان مبشاركة القطاع الخاص« غري الحكومي« مع 

التأكيد عىل النظام الرتبوي للسنوات السبعة األوىل.

التخطيط ومتهيد املقدمات من أجل التغطية الكاملة لفرتة ما قبل املدرسة والتمتع بالكيفية املناسبة يف جميع الدول 

اإلسالمية.

تفويض املعلمني واملديرين يف املناطق املحرومة واألطفال القاطنني يف املناطق الفقرية والقرى وأرياف املدن والعشائر 

ل وكذلك املناطق ذات اللغتني مع الحاجان الخاصة مع التأكيد عىل خلق الفرص الرتبوية املتنوعة ومع الكيفية. الرُحَّ

أولوية التأمني وتخصيص املصادر وتربية العنارص البرشية الفعالة وتدوين الربامج من أجل رشد وقدرة وتعليم املهارة 

وتكميل التحصيل والدعم املادي واملعنوي للتالميذ يف املناطق املحرومة للدول اإلسالمية.

تدوين وتصميم برامج التعليم والرتبية املرنة مبا يتناسب مع الخصوصيات الشخصية واملحيط واالستعدادات املختلفة 

لألطفال من أجل إزهار االستعدادات الخاصة وزيادة الكفاءة وافادتهم.

تصميم وتدوين برامج تربوية مبا يتناسب مع حاجات ودور البنات واألوالد يف مستقبل الدول اإلسالمية.

تنظيم واستخدام املصادر البرشية بشكل أمثل وفعال وتوزعهم بشكل عادل عىل جميع أرجاء الدول اإلسالمية.

4-1

4-2

4-3

4-4

4-6

4-5

4-7

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

تأمين ونشر العدل في التعامل مع الفرص التربوية مع الكيفية المناسبة نظرا الى 
االختالفات وخصوصيات البنات واألوالد 4
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الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

5-1

6-1

5-2

5-3

خلق الحوافز الرضورية ما يعم املادية واملعنوية لنرش ثقافة االحسان والتعاون وقبول املشاركة والبحث عن املشاركة يف 

املجتمع وبني األفراد األثرياء مع االستلهام من التعاليم الدينية مع التأكيد عىل استخدام وسائل االعالم بشكل مناسب 

وإقامة رحالت جهادية لتعزيز رحالت ماقبل املدرسه.

تصميم وصوغ املجاالت الرتبوية املتناسبة ملقتضيات الربامج الرتبوية واملعايري الرتبوية والظروف اإلقليمية واالختالفات 

النموذج املعامري  التعليم ومراعاة  للصناعة ومعدات  الحديثة  التقنيات  التأكيد عىل استخدام  للتالميذ مع  الجنسية 

اإلسالمي.

تسمية  قبيل  من  املدرسة  بناة  والخريين  الواقفني  مشاركة  مبستوى  املستمر  واالرتقاء  لحفظ  املناسبة  االعامل  خلق 

املدارس بأسامئهم ومشاركتهم يف إدارة املدارس الخريية، ومشاركة الدولة يف تأمني تكاليف هذه املدارس.

تعزيز وتوسيع املدارس الخاصة بإصالح وتنقيح القوانني واللوائح املوجودة.

جذب مشاركة اركان المشاركين والمؤثر والقطاع العام وغير الحكومي في 
التعليم والتربية لدى الروضة )المرحله ماقبل المدرسه(

الثقافة  التالميذ ومقتضيات  الخصوصيات وحاجات  التربوية مع  المجاالت  خلق وتناسب 
اإلسالمية-اإليرانية-الثوريّة والظروف اإلقليمية والثقافية والجغرافية 

5

6
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االستخدام األمثل لالستعدادات املتوفرة من أجل توسيع ثقافة الفكر والدراسة بني املدراء واملعلمني وتأمني املحققني 

الرضوريني لنظام التعليم والرتبية ملرحله ماقبل املدرسه ودعم املحققني الفعالني والخرباء.

ألجل  الدراسية  واألهداف  املوضوعات  وتوجيه  املدرسه  ماقبل  ملرحله  القادرين  املحققني  لدعم  شامل  نظام  تدوين 

تحقيق أهداف التعليم والرتبية املرتبطة.

تقديم الدعم املادي واملعنوي للتصميم الناجح واالبداعات الرتبوية املحلية وتوثيق ونرش نتائج الدراسية وخلق بنك 

املعلومات فعال وناجع.

تقديم الدعم املادي واملعنوي لكرايس إبداع النظريات يف العلوم الرتبوية وأساليب التعليم والرتبية وتوفري أرضية تنفيذ 

النتائج الجديدة واإلبداعية يف املدارس ونظام التعليم والرتبية للروضة.

7-1

7-2

7-3

7-4

الحل 

الحل 

الحل 

الحل 

تطوير استعداد الدراسة والتحديث وابداع النظريات وتوثيق التجارب التربوية المحلية 7



84

تصميم استراتيجية نظام التربية الفطری خالل السنوات السبعة األولى 



85

الفصل الثالث - بيان المهمة والتطلعات واألهداف والحلول التشغيلية

الفصـل الرابع

البرامج التشغيلية 
للنظام التربوي 
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بنية نظام موّجه ومسلٍّ يف السنوات السبعة األوىل، يخاطب الفئات العمرية الثالثة من هم يف عمر 3 و4و5 سنوات، 

يشمل قسمني تعليم العائلة كأحد األركان األساسيني املواجهني للطفل وبرامج اسرتاتيجية التسلية واللعب بهدف تعزيز 

شعور الجاملية والكاملية للطفل.

املعلم  )الفصل األول( يف معرفة االستعدادات واالمكانيات  الرتبوية  النظام  وضع مبدأ اإلنسانية اإلسالمية ومبدأ   -1
واملرتيب:

مبا أّن غرضنا من الرتبية )التوجيه( هو رشد وازدهار فطرة االنسان، لذلك من الواضح أنه يجب معرفة جميع استعداداته 

وامكانياته حتى يتم تنظيم برامج التوجيه وفقاً لها. من البديهي أن معرفة االنسان بشكل حقيقي وموثوق به يجب أن 

تتم من خالقه ال من مذهب مختلف مخلوق عىل يد البرش. لذلك نعتقد أن أساس الربامج الرتبوية )التوجيهية( هي 

معرفة االنسان اإلسالمية. 

عىل أساس معرفة االنسان اإلسالمي، لوجود االنسان ثالثة أبعاد وساحات: ساحة معارف االنسان )التي تشمل: العلم 

والفكر والذاكرة والتخيل والتذكر و...الخ( التي مركزها مخ االنسان. الثانية ساحة النزعات والرغبات والبغض واملحبة 

اإلنسانية )الشعور والعواطف والحب والبغض و..الخ( التي مركزها القلب والفؤاد. الثالثة ساحة العمل )سلوك األعضاء 

والجوارح(. ومن بني هذه األبعاد الثالثة، يتمتع مجال رغبات االنسان بأهمية خاصة بالنسبة اىل مجال االطالع والعمل. 

يف الحقيقة معنى الرتبية، االستعانة بالفكر والعمل لتغيري الرغبات يف القلب أو الفؤاد. لذلك من جهة يجب االهتامم 

الضغوطات  بسبب  القلب  وإعراض  بالعلم  القلب  ونورانية  القلب  وإقبال  )إدبار  للرتبية  الفؤاد  أو  القلب  بإمكانيات 

الكثرية و..( ومن جهة أخرى استخدام جانب العمل واالطالع لتغيري نزعات ورغبات الفرد، وفيام يخص هذا األمر:

 االلتفات اىل الجنس 

 االلتفات اىل األبعاد املختلفة الوجودية لإلنسان وبنيته 

 االلتفات اىل االختالفات الفردية

البرامج التشغيلية للنظام التربوي 

استراتيجية تصميم المضمون والتخطيط التشغيلي

بنية النظام التربوي »موّجه ومسلٍّ قائم على الخصائص الفطرية للطفل« 
في السنوات السبعة األولى: 
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 االلتفات اىل العوامل املحيطة 

 االلتفات اىل الطعام الحالل والطیب وتأثريه عىل أبعاد بينة االنسان 

 االلتفات اىل املتعلمني وأثرهم القدوة عىل الطفل

 االلتفات اىل الوالدين وأثرهم القدوة عىل الطفل 

 االلتفات اىل محورية رغبات االنسان يف مقابل املعلومات والسلوك

2- امتالك نظرة توجيهية للرتبية 
التوجيه هو التمهيد ومنح املعلم االختيار خالل املسار: يف عملية التوجيه وتعامل املعلم واملرتيب بحيث جوهر اإلنسانية 

)اإلرادة( لها قيم خاصة. الرشد ميهد األرضية ويفتح املجال. عىل عكس الرتبية التي تقل العناية باإلرادة فيها. 

الذين  الرّضع  النباتات أو عىل األطفال  الرتبية لغة تصدق عىل  إّن كلمة  الحقيقة  الرتبية نوع من الجرب الخفي. يف  يف 

مل ميلكوا إرادة بعُد. لكن االرشاد يساعد عىل رشد االنسان وقيادته اىل الهدف مع نوع اختيار االدراك وتعقل والعناية 

باإلرادة واالستقالل واطالع الفرد. لذلك املعلم هو هاٍد ومرشد ال مرٍب. 

يف االرشاد املريب )املرشد( ضمن تقديم كرامة االنسان مينح حق االختيار والحرية التخاذ الرأي وتجّنب تلقني واستخدام 

املغريات التي تسحر املرتيب وتشل إرادته لذلك يهتم بالرشد املستمر خالل مسار املرتيب أكرث من النتيجة. وأهم اختالف 

االرشاد عن الرتبية هو يف مسار االرشاد املرتيب هو األصل ويجب أن يعرث عىل نفسه. يف القرآن الكريم جاء الخطاب 

للرسول )ص(: إنّك ال تهدي من أحببت. يجب أن يريد هو وهذا له دور فاعل. 

وحفظ كرامة االنسان أن يتاح أمامه فرصة االختيار وخلق الحافز الداخيل من قبله. أن نتيح له فرصة االستفادة من 

تعاليمه ومحبته القلبية ويقف عىل رجليه وينمو وحينها ميكن القول إّن االنسان اكتسب قيم وجوده ألن الحسنات 

االجبارية وغري االكتسابية لإلنسان ليست ما مييزه عن مالئكة الله وتنسف أساس وهدف خلقة االنسان ويف هذه املضامر:

 العناية بحفظ أرضية التعلم والخطأ للطفل يف زيادة اإلدراك وقدرة التأين وضبط النفس فيه

 العناية بإصالح الحوافر والدوافع 

 العناية بكرامة االنسان وسيادة الطفل يف السنوات السبعة األوىل

 العناية بالسعي وجد املرتب

 العناية بالوصف يف مقابل التوصية

 العناية باالختالفات الفردية لألشخاص

 العناية باالعتبار والتعلم املستمر له أهمية كبرية.
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بالنزعات  حد  أقىص  عىل  الطفل  ملواجهة  املجال  فتح  هي  للحياة،  االبتدائية  السبعة  السنوات  يف  االرشاد  اسرتاتيجية 

والخصوصيات الفطرية خاصته وتوفري أرضية الرشد العقيل فيه القامئة عىل املطالب املذكورة.

3- كتابة اهداف سنوية:
نظرا اىل مبادئ النظام الرتبوي ومحورية وثيقة التحول الجذري للتعليم والرتبية يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، يتم 

تنظيم األهداف السنوية يف املجاالت الثالثة املعرفية واملهارية والنزعية وتكّون املؤهالت األساسية ويتم مالحظة األهداف 

النظرة  يتناسب مع  السبعة األوىل، مبا  السنوات  الطفل يف ختام  األقىص المكانية  الحد  اىل  الوصول  املطلوبة من أجل 

التوحيدية يف املخططات.

نظام اإلرشاد 
بمحورية اللعب 

محورية الرغبة 
)ساحة النزعات(

الروضة الثانية )5 سنوات(

تنمية المهارات
 المعرفية والسلوكية 

الرياضة والتربية 
البدنية )ساعة في 

األسبوع(

الرحلة حول العالم 
)ساعتان في 

األسبوع(

العاب معرفية 
)ساعة في 
األسبوع(

ايام اللعب الهادفة 
)اربعة ايام في 

األسبوع(

العاب االختيار 
)ساعة في 
األسبوع(

اللعب بالرمال 
والطين )ساعة في 

األسبوع(

باأللعاب التي تكّون 
الهوية والجنس 

)ساعة في األسبوع(

تعليم العائلة  توجيه الطفل

مهارات تنمية 
اليد-ضمن قالب 

يوم اللعب

قصة وعرض ضمن 
قالب يوم للعب

مهارات العمل اليدوي 
واألعمال اليدوية 

االنتاجية-اإلبداعية 

الرسم المبدع-ضمن 
قالب يوم اللعب

تقّبل التأطير

الجمع: 
22 ساعة تعليمية 

في األسبوع

بنيه النظام المرشد بمحوريه التسليه
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الجمع: 
10 ساعة تعليمية 

في األسبوع

نظام االرشاد
 بمحورية اللعب

محورية الرغبة 
)ساحة النزعات(

الروضة الثانية )4 سنوات(

تنمية المهارات
 المعرفية والسلوكية 

اللعب بالرمل 
والفخار )نصف 
ساعة في األسبوع(

الرياضة والتربية 
البدنية )ساعة في 

االسبوع(

يوم اللعب الهادف 
)ثالثة ايام في 

األسبوع(

تعليم العائلة  توجيه الطفل

مهارات تدريب اليد

القصة والعرض

األعمال اليدوية
ضمن ايام اللعب

الرسم المبدع ضمن 
ايام اللعب
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نظام االرشاد
 بمحورية اللعب

محورية الرغبة )ساحة 
الرغبات والنزعات(

الروضة )3 سنوات(

تنمية المهارات
 المعرفية والسلوكية 

اللعب بالرمل 
والطين )نصف 

ساعة في األسبوع(

الرياضة والتربية 
البدنية )ساعة في 

االسبوع(

يوم لعب هادف 
)يومان في 
األسبوع(

تعليم العائلة  ارشاد الطفل

مهارات تدريب اليد

القصة والعرض

 العاب االتصال 
بالطبيعة )الماء والتراب( 

و..الخ...

الجمع:
 3 ساعات

 في األسبوع األم 
مع الطفل

بنية تعليم العائلة 

بينة تعليم المعلمين

تم إقامة برامج منسجمة لتعليم العائلة ضمن حلقات تعليمية افرتاضية أسبوعية )ساعة يف األسبوع( للوالدين واملفاهيم 

األساسية لالرتباط مع الطفل مبا يتناسب مع مبادئ معرفة االنسان اإلسالمي يف السنوات السبعة األوىل ونظام الرتغيب 

والرتهيب ومكانة األب واألم يف العائلة من املوضوعات والعناوين الرئيسة للتعليم يف هذه الجلسات. 

للوالدين  األسبوع(  يف  )ساعة  أسبوعية  افرتاضية  تعليمية  حلقات  ضمن  املعلمني  لتعاليم  منسجمة  برامج  إقامة  تم 

ومهارات الرتبية واالرتباط مع الطفل مبا يتناسب مع مبادئ معرفة االنسان اإلسالمي يف السنوات السبعة األوىل ومعرفة 

خصوصيات الطفل ورشد شخصيته عىل أساس مبادئ معرفة االنسان اإلسالمي ومهارات الفنون من أهم املوضوعات 

والعناوين الرئيسة للتعليم يف هذه الجلسات.
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بينة مكّونات نظام االرشاد والتسلية 

ادارة المجّمع

وحدة امانة المكتب 
وآي تي الوحدة التنفيذية

وحدة التعليم 
مع اتجاه محورية الوحدة 

الثقافية/ التعليمية/ 
المستشارية 

تعليم 
العائلة

معلمو 
الصفوف 

ادارة مرحلة الروضة

توضيح املدخل اسم للعبة

الهدف من اللعب والتجربة كام هو واضح من اسمه أن يتمكن الطفل من التجربة ضمن مسار األلعاب الهادفة 

واملصممة وتعلم مهارة املعرفة والسلوكية بشكل غري مبارش، الرغبة والنزعات األساسية واملناسبة لعمره ويتجهز 

عن طريق إرضاء هذه النزعات للدخول اىل مرحلة السنوات السبع الثانية. حينها يتحول الطفل يف املستقبل من 

خالل املعرفة النسبية عن نفسه اىل انسان عارف بنفسه ويختار قراراته بحرية. 

تم تصميم هذه األهداف عىل يد فريق محقق ومختص ضمن قالب تخصيص لأللعاب الهادفة وتم تنفيذها 

 اللعب والتجربة

لعبة السفر حول العامل مع محورية خلق الرغبة والحب للغة القرآن كمقدمة رضورية من أجل ابداع الوجهة 

الدينية القامئة عىل أهداف وثيقة التحول األساسية للتعليم والرتبية.

ومن األهداف الجزئية يف هذه اللعبة هو التعرف عىل امللل املختلفة وتعزيز الهوية اإليرانية االسالمية والثورية 

املطلوبة ضمن  الدروس  و..الخ. وطرح وتنفيذ  للظلم  كاملة ومقارعة  ومعرفة رسول اإلسالم )ص( كأول قدوة 

اللعبة وموافقة ألسس نظام التعليم املرجع. 

الصعود عىل منت سفينة خشبية  املعمورة عن طريق  بقاع  األطفال ويزورون مختلف  يسافر  اللعبة  ويف هذه 

موجودة ضمن قوالب مختلفة مثل اللعب والقصة والرحلة واألعامل اليدوية و...الخ مع املعلم الخاص والفعال. 

السفر حول العامل

شرح اجمالي لأللعاب )الَملَعب(
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األرضية  لألطفال ومتهيد  الخالق  والتفكر  التخيل  وتقوية  اليدوية  املهارات  تقوية  اللعبة  لهذه  األسايس  الهدف 

للفكر اإلنتاجي والخالق املناسب لحاجات الفئات العمرية لألطفال.

تنفيذ األهداف يف هذه اللعبة عىل قسمني: 

األول: طرح دروس خاصة تعليمية غري مبارشة لألقسام من كتاب )نتعلّم سويّاً( املصادق عليه من قبل وزارة 

التعليم والرتبية والثاين: طرح دروس تخصصية وفق مسار الخطوة بخطوة للمقص والالصق والحياكة واستخدام 

األمناط الجديدة والتخطيط والتنفيذ.

األعامل اليدوية 

)الحياكة، اللصق 

واملقص واالبداع(

الهدف األسايس لهذه اللعبة تقوية مهاراته الذهنية إضافة اىل خلق شعور بالنشاط واالستقرار والهدوء املنبعث 

عن اتصال الطفل بالطبيعة. تقوية مهاراته الذهنية تشمل تقوية الذكاء الجسمي-الفضايئ واملنطق والرياضيات 

وتقوية وتناسق عضالت يده وعينه وتقوية وتربية قدرة التخيل واالبداع والرتبية وتقوية الدقة والرتكيز و..الخ. 

جميع هذه األهداف تم تنظيمها وتطبيقها عىل يد فريق من املحققني املختصني ضمن قوالب تخصصية لأللعاب 

الهادفة.

الفخار والرمال

الهدف األسايس لهذه اللعبة تقوية مهارات يد الطفل وتجهيزها لتعلم الحروف األبجدية أكرث يف مرحلة املدرسة. 

تقوية مهارات يده يف هذه للعبة يضم قسمني:

األول: طرح دروس خاصة تعليمية غري مبارشة لألقسام من كتاب )نتعلّم سويّاً( املصادق عليه من قبل وزارة 

التعليم والرتبية والثاين: طرح دروس تخصصية وفق مسار الخطوة بخطوة للمقص والالصق والحياكة واستخدام 

األمناط الجديدة والتخطيط والتنفيذ.

الرسم املبدع

شرح اجمالي لأللعاب )الَملَعب(

األسايس لهذه اللعبة التعليم غري املبارش للمهارات التي يحتاجها الطفل من أجل الدخول اىل حيز املجتمع. مثل 

املهارات العثور عىل الصديق والثقة بالنفس ومعرفة النفس )القدرات التي متيزه عن اآلخرين( ... وكتابة القصص 

عىل يد فريق من املحققني املختصني عىل أساس األهداف ووفق أسس النظام التعليمي وأيضا نظرا اىل خصائص 

اللعبة تقوية مهارة الكالم والسمع لدى  الطفل ذي الخمس سنوات. ومن األهداف الجزئية املطلوبة يف هذه 

األطفال ضمن قالب رسد القصص األخالقية.

ارتداء تنانري خاصة لرسد القصص من قبل الخالة الحكواتية واألطفال يتيح جوا أفضل للدخول اىل مدينة القصص.

القصة والعرض

عنوان هذه اللعبة مستوحى من كتاب )نتعلم سوياً( املصادق عليه من قبل التعليم والرتبية وتم كتابة مضمون 

كذلك  املدرسة  اىل  الدخول  أجل  من  للطفل  الرضورية  والسلوكية  املعرفة  مهارات  تقوية  بهدف  الكتاب  هذا 

مهارات التصنيف والرتتيب واملشاهدة واملجتمع ومترين اليد و....الخ

ماهان وماهور

تقام هذه اللعبة نظرا اىل ساحة الحياة والبدنية وتقوية القوى الجسامنية لدى الطفل وتأمني صحته ونشاطه 

وكذلك التمهيد وتجربة الفعاليات الجامعية الهادفة والرتكيز والخفة وبداية الرياضات التخصصية.
الرتبية البدنية
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توضيح املدخل اسم للعبة

تتكون هذه اللعبة من أجل مواجهة الطفل للخيارات التي تتدرج من البسيطة اىل األصعب وتكّون قدرة التأين 

يف الطفل والتمهيد لرشد عقله. 

يف طرح دروس هذه اللعة يتم قيادة الطفل مع رؤية عرض خياراته اىل التأين ويتم تفعيل االدراك الداخيل والتأين 

ومسار رشد العقل والضبط النفس يف الطفل.

االختيار

يف هذه اللعبة ميرن الطفل يديه باملواد البسيطة وبعض األطعمة لتقوية عضالت أنامله، ويكتسب شعورا إيجابيا 

وهدوًء ورشدا للقدرات ويف تجاربه الطفولية يتعلم املهارات. 

ويف طرح دروس هذه اللعبة يخترب الطفل استقالله مع السعي والجد للحصول عىل نتائج أفضل ويتمتع بجهوده.

 تدريب اليد باألطعمة

 واملواد

التجربة وحل املشكلة والتفكر  القيم واملنفعة املؤطرة عن طريق مواجهة  اللعبة يتعرف الطفل عىل  يف هذه 

ويعتقد أن القانون واالطاعة لصالحه ويسعى للحصول عىل نتائج أفضل ويستقيم يف هذا املسار. 

طرح دروس هذه اللعبة تجعل الطفل جاهزا للدخول اىل السنوات السبعة الثانية واالبتعاد عن الحرية املطلقة 

التي ليس فيها قيد أو رشط.

قبول التأطري

الجدول 5: جدول معياري للصف وايام الحضور بما يتناسب مع عمر الطفل

عدد األطفال يف كل صف عدد األيام وساعات الحضور عمر الطفل

يومان ملدة ثالث ساعات مع األّم 6 أطفال ثالث سنوات

8 أطفال ثالثة أيام ملدة ثالث ساعات يف األسبوع أربع سنوات

15 طفالً خمس سنوات خمسة أيام ملدة خمس ساعات يف األسبوع

القوالب التنفيذية في البرامج التربوية للمرحله ماقبل المدرسه

كيفية تصحيح وتحديث نظام التربية للمرحله ماقبل المدرسه

1- يوم اللعب الهادف
2- رحالت داخل املدرسة وخارجها 

3- رحالت األم والطفل 
4- رحالت عائلية 

إّن عملية تصحيح هذه الوثيقة يف فرتات زمنية سنويا عىل يد املؤسسة الرتبوية للمرحله ماقبل املدرسه أمني وعىل 

أساس النتائج التنفيذية والتحقيقية ويتم وضعها تحت ترصف مدارس الروضات التنفيذية يف الدول اإلسالمية.
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