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 :مقدمة
هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى سيد  الحمد      

سيدنا محمد األميف، كآلو العالميف، المعمميف، كقدكة 
 التعميـالطيبيف الطاىريف، كصحابتو أجمعيف، كبعد فإف 

رقييا، كسبيؿ سعادتيا، ككالبحث العممي أساس تطكر األمـ 
قكيـ كنيج سميـ، كحيف ينفصؿ  بديفعندما يرتبط  كذلؾ

عف الديف يككف في الغالب سبب دمار كشقاء، كتخريب 
دماء كالعالـ اإلسبلمي اليـك بالرغـ مف تنكع العمـك فيو  إراقة

مف أزمة حادة في التعميـ، فتخمؼ  يعانيكتعددىا إال أنو 
ف، الزما مفبعد أف كاف حامبل لكاء العمـ كالمعرفة قركنا 

تقدـ الغرب في العمـك المادية التجريبية، كبذلكا في سبيؿ ك
الكفاءات كالخبرات كالعقكؿ،  ة، فاستقدمكاظباهذلؾ مبالغ 

يعج في أزمتو  اإلسبلميكسيطركا عمى العالـ، كبقى العالـ 
، األمر الذم   زادالتعميمية، كأخذت تتفاقـ أزمتو يكما بعد يـك

 . المكضكعكتابة بحث حكؿ ىذا في في رغبتي 

. مؤتةكمية الشريعة، جامعة  مشارؾ، قسـ أصكؿ الديف، أستاذ  *

بحثت بقدر طاقتي كجيدم ألرل مف أفرد ىذا  كقد      
الفتاح  عبدفي البحث، فكجدت كتابا لمدكتكر  المكضكع
 ككتابا، "البحث العممي في العالـ أزمة" بعنكافخضر 

مف  لكنيا" التعميـ أزمة"لمدكتكر زغمكؿ النجار بعنكاف 
ال تفي بالغرض المطمكب، لككنيا ال تجمي  نظرمكجية 

كاضح  بشكؿفمسفة اإلسبلـ كالغرب حكؿ ىذا المكضكع 
.  أف أتكسع فيو فأحببت
خطتي في ىذا البحث تحتكم عمى مقدمة  ككانت      

كخاتمة يتبعيا فيرس المراجع، مباحث، كتمييد، كثبلثة 
:  كىي عمى النحك التالي

 . كفييا أىمية البحث كخطتو:       المقدمة
كالبحث العممي لغة  التعميـكفيو معنى  :     التمهيد

.  كاصطبلحا
 .أزمة التعميـ كالبحث العممي أسبابكفيو :  األول المبحث
عمى التعميـ  كآثارهالتعميـ عف الديف  انفصاؿ :الثاني المبحث

.  كالبحث العممي
  كرػالمنظ مف لميػالعث ػالبح فمسفة: الثالث المبحث

  أزمة التعليم والبحث العلمي المعاصر

وسبل عالجها في الكتاب والسنة  ،وأسبابها ،أبعادها

 *ممدوح أبو زيد  نايل 

م 6/8/2006: تاريخ قبول البحثم    26/2/2006 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

تعالج ىذه الدراسة أزمة التعميـ كالبحث العممي المعاصر في العالـ اإلسبلمي حيث بينت أبعاد ىذه األزمة، كأسبابيا       
المترتبة عمى انفصاؿ التعميـ كالبحث العممي عف الديف،  التربكية، كاالقتصادية، كاالجتماعية كالسياسية، كأكضحت المخاطر

.  كبينت فمسفة التعميـ كالبحث العممي مف منظكر إسبلمي كغربي، كذلؾ مف باب مقارنة الظممات بالنكر كالظؿ بالحركر
Abstract 

      This study accounts for the crisis of education and current scientific research in the Islamic World. It explicates 

the dimensions of this crisis, its educational , economic, social and political causes.  

      It also clarifies the dangers that result from separating education and scientific research from religion.  

      Finally, the study explains the philosophy of education and scientific research from both Islamic and Western 

perspectives pointing out the advantages and disadvantages of both.  
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.  الغربي اإلسبلمي كالمنظكر
.  كفييا ما تكصمت إليو مف نتائج: الخاتمة

 التمهيد

كالبحث العممي مف المقاييس  التعميـ يعتبر      
 أكالعممية التي ينظر إلييا لقياس مدل تقدـ األمـ 

تأخرىا، فالبحث العممي ىك الذم ينتج العمـ كالمعرفة 
اتخاذ القرار  أجؿمف  ساسيةكاألكالمدخبلت الرئيسية 

 . السميـ
كىك نقيض : التعميـ مأخكذ في المغة مف العمـك      

كبو يتـ حصكؿ  (ُ)شي بحقيقتو إدراؾ كىكالجيؿ، 
، كالعمـ إنما سمي عمما ألنو (ِ)العقؿصكرة الشيء في 

. راألمك مفعبلمة ييتدم بيا العالـ إلى ما جيمو الناس 
 . (ّ)عمـ باألمر عرفو كأتقنو فمف

ىك نقؿ المعرفة مف : في االصطبلح كالتعميـ      
نشاء عممية  مع  التفاعؿالمعٌمـ إلى المتعمـ، كا 

مكضكعات التعميـ، بيدؼ إحداث التغيير المرغكب في 
 . (ْ)سمككو
محاكلة الكتشاؼ  فيك: "العممي البحث كأما      

، كفحصيا كتحقيقيا عنيا، كتنميتياالمعرفة كالتنقيب 
نقدا عميقا ثـ عرضيا عرضان كامبلن  كنقدىا دقيقاتحقيقا 

دراؾ .  (ٓ)"بذكاء كا 
لمقكل الفاعمة عمى  الرئيس المحددإذف ىك  فالبحث      

فمف ينتج المعرفة كالمعمكمة يستطيع ، المستكل العالمي
لنفسو مكانا بيف األمـ، كمف ال ينتج المعرفة  يجدأف 

 التخمؼييا بعؿ يحكـكلمغير، نفسو بالتبعية  عمىيحكـ 
أنو بالرغـ مف تكسع التعميـ في  كالحقيقة. كالضعؼ

كتكفر كسائؿ احتياجات التكنكلكجي، العالـ، كالتطكر 
 تعميميةاإلنساف المختمفة، فإف العالـ اليـك يعيش أزمة 

تفكؽ أزمة الطعاـ كالشراب، كأزمة الطاقة كاألزمات 
في األزمة في التعميـ المعاصر تختمؼ  كىذه السياسية،

دكلة إلى أخرل، لكف آثارىا تنعكس  مفشكميا كحدتيا 
 . بكضكح عمى جميع الشعكب في العالـ

 : التعليم والبحث العلمي أزمة أبعاد
أزمة التعميـ كالبحث العممي في العالـ  أف كالحؽ      

يرجع إلى  بعضيااإلسبلمي تعكد إلى أسباب متعددة 
، ةتصادماؽإلى مشاكؿ  يعكدمشاكؿ تربكية، كبعضيا 

 يعكد ، كبعضياةاجتماعيإلى أسباب  يرجع كبعضيا
العممي السميـ في عبلج  كالمنيج، ةسياسي لجكانب

كأسبابيا كاآلثار المترتبة  بأبعادىااألزمة يقتضي اإللماـ 
 . عمى كجكدىا

: في التعميـ كالبحث العممي األزمةأبعاد ىذه  أما      
اني في العالـ كالبحث العممي يع التعميـفإننا نجد أف 

ازدحاـ المكتبات في النتاج العممي  مفاإلسبلمي اليـك 
عمى المستكل  -في الغالب -ىذا النتاج يككفدكف أف 

إلى  تارةالمطمكب في مجاؿ العمـك المختمفة، فيفتقر 
تارة أخرل، كيقع فيو  العمميةفيو السرقات  كتقعاألصالة 

 . اإلخبلؿ في المنيج العممي كأصكلو تارة ثالثة

 كتميزهتعني تفرد البحث : في البحث العممي واألصالة -
عف غيره بما فيو مف أفكار مفيدة تتسـ بالجدة مف 

 . (ٔ)أخرل ناحيةناحية، كباالستقبللية مف 
كاف عمى العالـ الباحث أف يتبع خطكات فكرية  لذا      

، ألف البحث (ٕ)لتحصيؿ العمـ كالمعرفة مسارهدقيقة في 
كجكد أفكار جديدة تؤدم إلى  يقتضي العممي السميـ

إضافة جديد في البحث العممي حكؿ مكضكع ما، 
مف خبلؿ ذلؾ في عالـ الشيادة  اإلنساففينصرؼ 

 كرعايتياكشؤكف الحياة كيسعى لتسخيرىا كتنظيميا 
صبلح شؤكنيا عمى أساس مف البحث كالمعرفة  . كا 

مثبل عمى األبحاث التي تفتقر إلى  كأضرب      
التي تعج باألفكار غير  األبحاثة بتمؾ األصاؿ

اإلسبلمية، فيغتر بيا بعض الناس لمجرد أنيا أفكار 
، مف غير تمحيص ليا، كمف غير تفريؽ بيف مستكردة

كمحتكاىا، الغث كالسميف منيا، فيأخذكف بمضمكنيا 
ف المكضكعية، ػدىا عػىج اهلل، كبعػىا لمفػمف مخالفت ـػبالرغ

كرد في المراجع األجنبية مف  بمافبعض الباحثيف يٌسمـ 
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، في الكقت الذم نجد فيو اأفكار دكف محاكلة لمناقشتو
 . األفكار، منيا الصكاب، كمنيا ما يجانب الصكاب تمؾ

يعكد إلى سيطرة الفكر  ذلؾالسبب في  كلعؿ      
الغربي عمى العالـ لتقدـ الغرب في الجانب العممي 

في  اعريؽ ااثبأف لمعرب كالمسمميف تر المادم، عممان 
ف كانكا  متأخريف في  اليـكمختمؼ الفركع كالعمـك كا 

 . العمـك المادية التجريبية

ألزمة التعميـ  ثافبعد  كىي السرقات العممية وأما -
كتشكؿ جانبا  العمميةفإنيا تقع في بعض األبحاث 

خطيرا في حياة البشر، فنجد بعض الباحثيف ينقؿ حرفيان 
لى أصحابيا، كيسطك عمى دكف نسبتيا إ المراجعمف 

-بالمعنى كالمبنى-ىي، فينقؿ العبارات كما قأفكار غير
دكف أم جيد مف جانبو، كقد يصؿ ذلؾ إلى حد النقؿ 

فيو السارؽ األخطاء كما ىي،  ينقؿغير الكاعي الذم 
 . ثـ ينسبيا مف بعد ذلؾ لنفسو

بعد ثالث  كىك: اإلخالل بأصول البحث العممي وأما -
بو عدـ التزاـ الباحث بالطريقة العممية، كيقصد  لؤلزمة

إجراء البحكث  عند إتباعياأك باألصكؿ التي يتعيف 
خطكات التفكير العممي  بإتباعالعممية سكاء ما يتعمؽ 

المبلئـ لمبحث كعرض  المنيجالمنظـ، أك باختيار 
األفكار بمكضكعية تامة، كفؽ خطة عممية منطقية، 

ب البيانات، كغير ذلؾ كالحكاشي، كترتي اليكامشككتابة 
 . (ٖ)مف األصكؿ العممية المعتمدة في البحث

أبعاد ثبلثة ألزمة التعميـ في العالـ المعاصر  فيذه      
 لعبلجياالعمـ كالمعرفة أف يقفكا عندىا طكيبل  بأىؿحرم 

بعد الكقكؼ عند مظاىرىا، كأسبابيا، كتكجيو الناشئة إلى 
.  البحث كالتعميـ فيالمنيج السميـ 

 :األول المبحث
 العلميأزمة التعليم والبحث  أسباب

أف تبينت لنا أبعاد األزمة نقؼ عمى األسباب  بعد      
ىذه األزمة كالمشكمة في التعميـ كالبحث  إلىالتي أدت 

 عند ذلؾ إلى  كصمناالعممي، ألننا إذا كقفنا عمى األسباب 

 : الدكاء الناجع لممشكمة كأجمؿ ىذه األسباب بما يمي

 .ألزمة التعميمية والبحث العمميلاألسباب التربوية : أوال
كجكد التفاكت بيف  اليـك التعميـيعاني منو  مما      

األخبلؽ كالعمـ، فأصبح اإلنساف المتعمـ يعمـ بالشيء كال 
، فيعمـ سبؿ الخير كال يعمؿ بمقتضاىا، كيعمـ بويعمؿ 

ا، بو كيتعامؿباإلثـ كال ينتيي عنو، كيعمـ بالرشكة 
كيعرؼ أف االحتكار جريمة محرمة كمخالفة لمشرع ثـ 

ذا خبل  اليفعمو، كعميو فالتربية  تقؿ أىمية عف التعميـ كا 
ف التربية أصبح ببل ثمرة مجدية في كاقع ـالتعميـ 
 . الحياة
 -في كثير مف األحياف-التعميـ كالتربية يتكقفاف إف      
د مف السيرة معمميف يؤمنكف بيذه المبادئ فبل ب كجكدعمى 

لمف يقـك بالعممية  القكيمةالطيبة كالخمؽ الكريـ كالتربية 
التعميمية، بحيث يخمص المعممكف كالمتعممكف لممبادئ التي 

كيتعٌممكنيا، كيدعكف إلييا بإيماف كحكمة، كلف  يعٌممكنيا
كاف المعممكف ال تتفؽ  إذاينجح التعميـ كلف يؤتي أكمو 

إليو مف رسالة العمـ حياتيـ كأخبلقيـ مع ما يدعكف 
 . كالمعرفة
ينبغي عممو أف بناء الشخصية بالتربية  كمما      

التعميـ األكلى، كعميو فيجب أف نيتـ  قضيةالسميمة ىي 
بما يعٌمـ  نيتـبتزكية النفس كما نيتـ ببناء الجسد، كأف 

لمطبلب قبؿ البناء الذم سكؼ يتمقكف فيو العمـ، كبالتغيير 
اإلنساف قبؿ الدرجة العممية التي  يحدثو أفالذم يمكف 

القادر عمى التحكـ  باإلنسافنمنحيا لو، كبعد ذلؾ نحظى 
الممتـز بقيـ أخبلقية كتصرفاتو، بنفسو، كضبط سمككو 

سامية، المؤمف بمثؿ عميا يحيا ليا كيمكت في سبيميا، 
.  (ٗ)يحدد سمككو الذماألمر  ىككىذا 
عا عالميـ قدكة لمناس جمي كاف الرسكؿ  لذا      

 فقد" في سمككو كتصرفاتو كعممو السكاءعمى  كمتعمميـ
كالسبلـ بشخصيتو كسمككو كشمائمو  الصبلةكاف عميو 

 لحقائؽكتعاممو مع الناس ترجمة عممية بشرية حية 
يقكمكف  بمفكمف ىنا كاف الحرم  (َُ)"القرآف كتعاليمو
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بعممية التعميـ أف يككنكا قدكة لمناس في سمككيـ 
ال كاف  كتعامميـ،  . إشكاؿ في العممية التعميمية ىنالؾكا 

ىذه األسباب التربكية التي تؤدم إلى أزمة  كمف      
 : العممي أيضا كالبحثفي التعميـ 

انتشار التحمؿ األخبلقي كسط انفجار حقيقي مف  -ُ
طبلب العمـ الحصكؿ عمى المؤىؿ  ىـالمعرفة، فأصبح 

بذلؾ صفة القدكة المرجك في الدراسة فقط، ففقد األستاذ 
كانفقد دكره القيادم لخمكه مف األخبلؽ كالقيـ  الحسنة
الركحية، كالتعميـ إذا كانت ىذه فمسفتو ال يساعد  كالتربية
ف تـ ذلؾ  إالالمتعمـ  عمى النمك بقدراتو المادية فقط كا 

 كالنفسية، كالتزاموفإنو يتـ عمى حساب ممكاتو الركحية 
ة السميمة المتزنة بيف األخبلقي كذلؾ يخرجو عف الفطر

 .(ُُ)كالركحالمادة 

 بعضاألسباب التربكية لؤلزمة أيضا اقتصار  كمف -ِ
العممية  فيفحسب  التمقينيالجانب  عمىالمعمميف 
يترتب عمييا إفراز نكعية مف  سياسةكىي التعميمية، 

 كفرؽالبشر ال يمكف أف تفيـ ما يقع إال بعقؿ المعمـ، 
عمى التفكير، كالبحث، كعمؽ  بيف التمقيف كبيف االعتماد

.  النظر
كعدـ ربط  التمقينيشؾ في أف سيطرة التعميـ  كال      

مما يخؿ بالعممية التعميمية  كالفكرالتعميـ بالعمؿ كبالكاقع 
المنيج  لبناءعف مسارىا الصحيح عمما بأف اإلسبلـ يسعى 

العممي النظرم كالتجريبي بأدكاتو كأساليبو التي يبني بيا في 
 عمى ، القائمةالعممية المؤىمة المنضبطة الذاتيةنساف اإل

.  النمك كاالرتقاءكالتفكير السميـ، 

التمقيف كحده في الجانب  عمىإف االعتماد  ثـ      
مف  األجياؿشخصية  عمىسمبي  أثر لوالتعميمي 
عجز القائميف عمى أمر التربية كالتعميـ : أولها: جانبيف
. كالتنمية في األجياؿ كمكاكبة الحداثة التطكيرعف 

فتتطكر األمـ مف  فحسبالستمرارىـ في التعميـ التمقيني 
 . حكليـ كىـ عمى سجيتيـ

 ر ػبيف المناىج التعميمية كركح العص االنفصاـ: ثانيها

 مجردكىذا يؤدم إلى أف تككف األجياؿ  في المجتمع،
 كمناىج تعميمية مف غير قناعة سياساتؿأدكات تنفيذ 

 . مضامينيا كال تفاعؿ مع بيا كجدانية

 شيكعالتعميـ  أزمة في كمف األسباب التربكية -ّ
المسكرات كالمخدرات كالزنا كغيره مف أنكاع االعتداء 

 يزيدالسمككيات المحرمة في المجتمعات، األمر الذم ك
في مشكمة التعميـ كانحراؼ الشباب عنو، كتنبع ىذه 

س عف القيـ مف ابتعاد النا األخبلقيةالمشكمة التربكية 
 التعميـاإلسبلمية، كغياب التربية األخبلقية عف مناىج 

. (ُِ)كالتربية

 في أزمة التعميـ كالبحث العممي يشارؾ مماك -ْ
 يشرفكف مفالكقت الكافي لدل  كجكد عدـ أيضا التربكية
التعميمية كالبحث العممي كذلؾ بسبب  العممية عمى

، يككؿ إلى كثير منيـ اؿ الذم مضاؼإلالعبء ا  األمريـك
الذم ال يبقي ليـ متسعا مف الكقت مف أجؿ إجراء 

الدقيؽ عمى الباحثيف  اإلشراؼالبحث العممي العميؽ، أك 
 . فيو

الفكرية الكافية لدل الباحثيف  الحريةعدـ تكفر  -ٓ
نحك  -في بعض األحياف-كالباحثيف البحكث كتكجيو

كعمى ، اتجاىات فكرية معينة عمى حساب الصالح العاـ
يؿ المثاؿ تتضمف حرية التعميـ كالبحث العممي ثبلثة سب

حؽ الفرد أف يمقف العمـ لآلخريف، كحقو في : أمكر كىي
أف يتمقى قدرا مف التعميـ عف اآلخريف، كحقو في أف 

، فتكضع العراقيؿ التي (ُّ)يختار مف المعمميف مف يشاء
تحـر الفرد مف ىذه الحقكؽ بالرغـ مف عدـ كجكد مانع 

  .شرعي لذلؾ

تركيز المؤسسات التعميمية المختمفة عمى  عدـ-ٔ
بيا ففي الكقت الذم يتزايد  المحيطةحاجات المجتمعات 

نرل  الفيو اإلقباؿ عمى التعميـ في العالـ اإلسبلمي، 
إقباؿ الطبلب بالضركرة عمى التخصصات الصناعية 
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إلى تصدع  أدلالتي يحتاجيا المجتمع لتطكره مما 
 . مجتمعاتكاضح بيف التعميـ كاؿ

 : ألزمة التعميم االقتصادية ألسبابا: ثانيا
يشارؾ في أزمة التعميـ كالبحث العممي  كمما      

تتعرض ليا بعض الدكؿ في  اقتصادية أسبابالمعاصر 
اإلسبلمي، األمر الذم قد يؤدم إلى زيادة عدد  العالـ

السكاني مف  االنفجاراألمييف في العالـ، كذلؾ بسبب 
حبو مف مشاكؿ اقتصادية تحكؿ في كثير جية، كما صا

التكسع في التعميـ مف جية  مسايرةمف األحياف دكف 
أخرل بسبب النمك السكاني الذم يرافقو قمة الدخؿ 

لدل الفرد، كشدة العكز لؤلسر في بعض  االقتصادم
 الدكؿ الفقرة 

عمى ذلؾ فالتأـز االقتصادم في عممية  كبناء      
 : رئيسييف فعامميالتعميـ يعكد إلى 

الزيادة السكانية في الدكؿ النامية أك ما يسمى  أف: األول
بالزيادة في الدكؿ  قكرنت إذابالعالـ الثالث اليـك عالية جدان 

 يؤثر بدكرهكاىؿ المكازنة كىذا  يرىؽالذم  األمرالصناعية 
.  العمميسمبا عمى عممية التعميـ كالبحث 

كؿ النامية انخفاض الناتج الكطني في الد: الثاني
الدكؿ المتقدمة مما يجعؿ  فيبالمقارنة بالناتج الكطني 

الحككمية، ما ينفؽ عمى التعميـ منخفضان تبعان لممكازنات 
 . (ُْ)المؤسسات التعميمية في

الشؾ فيو أف مشكبلت التعميـ ال تنبع مف  كمما      
في األزمة كتساعد  تشارؾضعؼ االقتصاد كحده، لكنيا 

ف األمكاؿ التي تنفؽ عمى البحث إ عمى تفاقميا، إذ
إلى اإلمكانات العقمية التي كىبيا اهلل  إضافةالعممي 

كبذلؾ يتـ مضاعفة، لبني البشر تؤتي ثمارىا أضعافان 
 . استثمار المكاد الخاـ في ىذا الككف

لو  يقدـلـ  العالـ اإلسبلمي فيالعممي  كالبحث      
البحث  ةضآؿإلى الدعـ االقتصادم الكافي مما أدل 

، ضمكر شديد في التقدـ التقني ، كبناء عميو كقعالعممي

مف األسباب التي ساعدت عمى انتشار  أيضا ىذالعؿ ك
 . (ُٓ)سكافاؿبيف  الفقر

العممي يحتاج إلى ماؿ مف أجؿ تفريغ  فالبحث      
المختمفة، كالماؿ  كالتجييزاتالباحثيف، كتأميف المكاد 

التي تبحث كتجد  لكحده ال يكفي فبلبد مف العقكؿ
الذم يمقى عمى كاىؿ الدكلة ضركرة  األمر. كتجتيد

 التعميـإيجاد تشريعات كنظـ تجعؿ الناس يقبمكف عمى 
.  كالبحث العممي النافع

  :ليا باآلتيعفنج الفرعيةالعكامؿ االقتصادية  أما      
الذم يعترم مؤسساتنا  المخطط لو غير التعميـ -ُ

في البطالة، فنجد  زيدماألحياف  بعضالتعميمية في 
عندما يركز  سيماأفكاجا مف العاطميف عف العمؿ ال

الناس في تعميميـ عمى الجكانب األكاديمية كيترككف ما 
، فالحككمات  بالصناعةيتعمؽ  كالميف مف العمـك

 الكظائؼالمتعاقبة في أم دكلة لدييا كمية محدكدة مف 
لـ كؿ متع تشغيؿ أككال تستطيع تكظيؼ جميع الخرجيف 

. (ُٔ)عمما أكاديميا
بعض الناس في مجتمعنا يقـك ببيع ما يممؾ  كنجد      

العقار في سبيؿ تعميـ كلده بعض العمـك  أكمف األرض 
 إلييا، فتزادغير المدركسة، كالتي ال يككف الكطف بحاجة 

بذلؾ أزمة البطالة برفد المجتمع بمتعمميف جدد ال عمؿ ليـ 
اقتصادية في تعميـ ال يعكد  ثركات بذلؾبما تعممكا، كنفقد 

 . فائدةعمى المتعمـ كمجتمعو بكبير 
عدـ كجكد اإلمكانات االقتصادية في بعض الدكؿ -ِ

لدل األفراد لتعمـ بعض العمـك التي يحتاجيا  اإلسبلمية
كاىؿ الدكلة تبني ىذا  عمىأبناء البمد الكاحد، مما يمقي 

ية، كقد ت العاؿءاالنكع مف العمـك لرفد المجتمع بالكفا
ىذه الدكؿ فتسعى إلى االستدانة كاالقتراض  تعجز

العكف كالمساعدة  يدالخارجي مف الدكؿ الغنية، فتقدـ ليا 
تأثير كبير عمى تكجيو  ليابقيكد كشركط، يككف  كلكف

 . في الدكؿ الفقيرة التعميمية العممية
الدعـ المادم الخارجي مف الدكؿ ذات الفائض ك      

الفقيرة لو أىمية كبيرة كفائدة قيمة، إذا  الدكؿالمادم إلى 
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أجؿ  مف الحاجةلـ تستغؿ تمؾ الدكؿ المانحة ىذه 
عمى كاىؿ الدكلة  يمقيالسيطرة عمى الدكؿ الفقيرة، كىذا 

االقتصاد مف ىيمنة الدكؿ  تحريرعمى  العمؿضركرة 
 . الغنية بكؿ الطرؽ التنمكية المشركعة

ف كالمخترعيف كالمبتكرم لممبدعيفافتقار األمة  -ّ
آخر مف  سببكالفنييف في المجاالت الصناعية المختمفة 

في ىذا االفتقار ىك  كالسببالتخمؼ الصناعي،  أسباب
القصكر أك التقصير في إعدادىـ عمى النحك الذم 

تحقيؽ حاجات األمة في كؿ الصناعات،  فيويستطيعكف 
 بسببكقد يكجد المبدعكف األكفاء فيتعرضكف لممنع 

دكلي الكبير مف قبؿ الدكؿ التي تحاكؿ الضغط اؿ
 . السيطرة عمى العالـ

أف التخمؼ العممي في المجاالت  معمـكمما ىك  -ْ
االقتصادية يؤدم إلى التخمؼ الزراعي كالصناعي 

ألف التقدـ العممي في ىذا المجاؿ مما  كذلؾكالتجارم، 
 أضعافان يضيؼ إلى اإلنتاج الزراعي كالصناعي 

صبلح األراضي الزراعية كتكسيع مضاعفة مف حيث است
 . المختمفةبتطكير الصناعات  (ُٕ)نطاقيا

عكامؿ الرخاء كالكساد في المجتمع ليا آثارىا في  -ٓ
العممي، فمف المسمـ بو أف البحث العممي  البحثحركة 

عمييا دكلة  تقكللكي يتقدـ يحتاج إلى إمكانيات، قد ال 
 . ديدةتعاني في نظاميا االقتصادم مف األزمات الش

اإلمكانات إذا تكفرت تساعد عمى تكفير األجيزة  كىذه      
البلزمة لمبحث العممي كما أنيا تساعد عمى  كاألدكات

رساؿ  كاستقداـ األساتذة  البعثاتالتخطيط السميـ لو، كا 
عداد  كالخبراء كالتكسع في مؤسسات البحث العممي، كا 

كفير الحياة جيدان، كت ان البلزمة مف الباحثيف إعداد األجياؿ
 . (ُٖ)العمميالكريمة لرجاؿ البحث 

مف أىـ أسباب ىبكط مستكل البحث العممي  إف      
كاإلسبلمية التقدير المالي فقد  العربيةفي بعض الببلد 

كفاية  عدـيتعرض أىؿ العمـ لضغكط مالية كبيرة نتيجة 
 . التقدير المالي، أك العائد المالي إلنتاجو العممي

لبحث العممي يحتاج فضبلن عف المعرفة كالعمؿ في ا -ٔ
راحة الباؿ كصفاء الذىف، كال شؾ في أف  إلىكالعمـ 

في ىذا  سيماالماؿ إف لـ يكف ميسكران لرجؿ العمـ ال
العصر خاصة الذم تطغى عميو النزعة المادية فإنو 

إشباع حاجاتو  عدـيتعرض لضيؽ كحرج بسبب 
كاالبتعاد  كحاجات أفراد أسرتو، فيصاب بالقمؽ كالتكتر

 .(ُٗ)األمكر كعدـ التفكير السديد استيعابعف الدقة في 
العممي  كالبحثرفد المكتبات بمصادر المعرفة  ضعؼ -ٕ

في بعض  ،كالتسييبلت البلزمة لقمة المكارد المادية قكمرافؽ
تفاقـ األزمة  في ساعدفي العالـ اإلسبلمي  الفقيرةالدكؿ 

 الدكرياتتفتقد أىـ  في بعض األحياف المكتباتؼالتعميمية، 
كالمجبلت المتخصصة، التي يككف الباحث في أمس 

بآخر التطكرات العالمية  االتصاؿالحاجة إلييا لئلبقاء عمى 
 . التي تحدث في مجاؿ اختصاصو

ترصد لمبحث العممي في العالـ  التيضعؼ المكازنة  -ٖ
 . التعميمية األزمةتزيد في  التي األمكر مفاإلسبلمي 

التعميـ كتزايد احتياجاتو المادية بشكؿ  تكاليؼ ارتفاع -ٗ
آخر شارؾ في كجكد أزمة  اقتصادممستمر سبب 

 . العمميالتعميـ كالبحث 

 : األسباب االجتماعية ألزمة التعميم: ثالثا
المتعمميف في الببلد اإلسبلمية كقعت  ةمف كثر بالرغـ      
اإلنسانية فييا بسبب عدـ االلتفات إلى المبادئ  التعميـأزمة 

 تمشكمة البطالة، كعطؿ الديني، فظيرتالسامية كالكعي 
بكاجبيـ  القياـالمتعمميف في كثير مف البمداف اإلسبلمية عف 

 ان مف شؾ في أف ىنالؾ جكانب كليسبكفاءة كاقتدار، 
العالـ  في شاركت في تكلد األزمة التعميمية اجتماعية
 : عمى النحك التالي كىي، اإلسبلمي

بحكـ بعض العادات  كؿؤالمسالجتماعي غير الفكر ا-ُ
التي تحقر بعض الميف كتنظر إلى بعضيا  كالتقاليد
ف تعمميا ـينفر كثيرا مف الشباب  بازدراء، ممااآلخر 

التعميـ عمى جانب  منيا، فينصبكاكتساب لقمة العيش 
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نظرم معيف يؤدم إلى البطالة كتكديس الكفاءات في ذلؾ 
 . الجانب

امؿ ما يتعمؽ باألسرة في المجتمع كمف ىذه العك -ِ
حصانتيا ضد التصدع، كعبلقة أفراد  كاستقرارىا، كمدل

األسرة  التعميمية، فتصدعىذه األسرة في المؤسسات 
كتفككيا يؤدم إلى ضياع الطفؿ الذم يحرمو مف أف 

الزماف مف الباحثيف النابغيف، لك  مستقبؿيككف في 
 . صحيحةاؿتكفرت لو أسباب الرعاية االجتماعية 

أدت إلى األزمة  التيكمف العكامؿ االجتماعية  -ّ
األعمى الذم قد يضعؼ عممية البحث  التقميدالتعميمية 

.  االنحصارالعممي كيؤدم إلى الجمكد ك

االقتباس أف بعض األمكر التي تبنى عمى  عمما      
منيا الحسف، كىك ما نبو لو رسكؿ  يككفمف سبؽ قد ـ

في الجاىمية أقامتو قريش اهلل في حديثو عف حمؼ 
المظمـك كىك حمؼ الفضكؿ قاؿ فيو رسكؿ اهلل  لنصرة

بف جدعاف حمر  بدارأحب أف لي بحمؼ حضرتو  ما"
تحالفكا بو أف يككنكا مع المظمـك كلك دعيت بو ... النعـ

 .(َِ)حمؼ الفضكؿ كىكألجبت 

إف جكىر كثير مف األزمات االجتماعية يعكد إلى -ْ
يكلد  مماا الناس باجتماعيـ أسس أخبلقية اعتاده

بطبيعتو تكترات كثيرة، كيكلد قيمان كأخبلقا تشربكىا فيجد 
 . (ُِ)عف إصبلح الخمؿ عاجزاالتعميـ نفسو أماميا 

كمف األسباب االجتماعية أيضا أف أكثر المعمميف  -ٓ
عمى كسائؿ التثقيؼ كالتعميـ  كالقائميفكاآلباء كالطبلب 

 المادمح ىميـ الجانب قد تغيرت نظرتيـ لمعمـ، فأصب
بعد أف كاف طمب العمـ في نظرىـ مف أفضؿ األعماؿ 

اليـك النظرة لتعميـ  اهلل، فأصبحتالتي يتقرب بيا إلى 
الناشئة العمـ بيدؼ الحصكؿ عمى الشيادة لمكظيفة، 

مف أجؿ الرفاىية، كىذا بدكره جعؿ طمب العمـ  كالكظيفة
ىداؼ إلى األ النظرمصبكغا بصبغة تجارية مف غير 

السامية، فأصبح النظر إلى العمـ عمى أنو كسيمة لتحقيؽ 
 . (ِِ)محضة دنيكيةمآرب 

كمف الجكانب االجتماعية التي تشارؾ في أزمة  -ٔ
بعض الببلد كذلؾ في  فيالتعميـ كجكد الطبقية بكضكح 

المدارس كالمؤسسات التربكية أحيانا، فنجد المدارس 
ادم كاألحياء الفقيرة في القرل كالبك التعميميةكالمؤسسات 

مع شح في  كفاءةتزدحـ بالطبلب كبالمدرسيف األقؿ 
كسائؿ التعميـ، بينما نجد المدارس في األحياء الراقية 

المختمفة، كمدارس التعميـ الخاص، فأخذ  باإلمكاناتتزخر 
، فالقادركف عمى المشكمةالتعميـ الخاص يزيد مف تفاقـ 

ة في المجتمعات ػنخبة اؿػاؿ األعماؿ كطبؽػع مف رجػالدؼ
إلى المدارس الخاصة التي تتكفر فييا  بأبنائيـيدفعكف 

يجعؿ  كىذاعادة إمكانات أفصؿ مف المدارس الحككمية، 
التعميـ الذم ىك كسيمة لمدفع االجتماعي أداة تمزيؽ في 

.  (ِّ)تكافؤ الفرص بانعداـأكصاؿ المجتمع 

 : التعميم ألزمةاألسباب السياسية : رابعا
ضافة       إلى ما سبؽ مف أسباب فينالؾ أسباب  كا 

كبير في أزمة التعميـ كالبحث  أثر لياسياسية كاف 
 : كالمناىج التعميمية كمف ىذه األسباب العممي

القرارات السياسية التي تصدر عف بعض الدكؿ  -ُ
كالمؤسسات كالتي تحظر عمى العمماء الباحثيف إجراء 

في حياة الدكؿ بحكث عممية معينة ليا أىمية كبيرة 
كالمجتمعات، كذلؾ كالبحكث المتعمقة بتصنيع كتطكير 
األسمحة النككية كالذرية كالجرثكمية، بحجة أنيا محظكرة 
عالميا كمحرمة دكليا، األمر الذم أدل إلى أف ممكيا 
األعداء، كحرمتيا أمتنا، فسيطركا بذلؾ عمى القرار 

ة بالقكة كمف الطبيعي كي نقابؿ القك. السياسي في العالـ
ال بد مف اتخاذ القرارات السياسية الجريئة، التي تمكف 
العمماء مف البحث في ىذا الجانب كتطكيره، حتى ال 
نبقى تحت رحمة تمؾ الدكؿ في ما نشتريو منيا مف 

سبلح، إذ ال فائدة مف شراء سبلح يسيؿ عمى األعداء 
إبطاؿ مفعكلو، كلكف قد نستفيد مما تكصمكا إليو مف 
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 التعميمية نظـاؿ تطكيرب يا في ىذا الجانبتكنكلكج
فيو لمكاكبة ركح العصر،  حرج ال كىذاالبحث،  مناىجك

في ىذا  مادممف رقي  قإليتكصمكا  مماكاالستفادة 
ضالة  الحكمة: "عميو الصبلة كالسبلـ لقكلو، اإلطار
 . (ِْ)"كجدىا فيك أحؽ بيا فحيثالمؤمف 

تي تحكؿ بيف تشريع القكانيف كاألنظمة كالتعميمات اؿ -ِ
بعض العمماء المختصيف أصحاب الخبرات، كالكفاءات 
العالية مف أبناء األمة كبيف التعييف في مكاطف التعميـ 

كالبحث العممي، بالرغـ مف تميزىـ كقدرتيـ عمى 
التدريس كالبحث، بسبب خبلفات سياسية ال تقـك عمى 
نما فقط لككف أصحابيا ال  أساس المصمحة العامة، كا 

مع بعض أصحاب القرار السياسي في بعض يتفقكف 
عمما بأف حرية "أفعاليـ، كقراراتيـ المخالفة لشرع اهلل 

الرأم لمفرد مضمكنة في النظاـ اإلسبلمي لمصمحة 
الفرد، بالقيكد التي كضعتيا الشريعة لمصمحة 

.  (ِٓ)"الجماعة
 فيالسياسي كاختبلؿ األمف كاالستقرار  التخبط -ّ

مستكل  انييارم في قضية دكر أساس لوبعض الدكؿ 
التعميـ، كأكبر شاىد عمى ذلؾ ما نراه اليـك في بعض 

نظاميا السياسي، كاختؿ فييا  كانيارالدكؿ التي احتمت 
 عندالكاضحة  رؤيةفييا اؿ كانعدمتاألمف كاالستقرار، 

 عمموت نريدكعييا لما  الجديدة، لعدـ القيادة السياسية
، كاؿ ىذه ستقيت كممف  . ذلؾ فـ ىدؼالعمـك

تسمكيا بعض المؤسسات التعميمية  التي السياسات -ْ
 مفالمختمفة كمدل اىتماـ الدكؿ في البحث العممي 

األمكر التي تؤثر تأثيران جميان في تكجيو البحث العممي، 
 . فييا المختمفةفضبلن عف كسائؿ اإلعبلـ 

يمكف أف تجعؿ ىذه العكامؿ مجتمعة سبلحان  فالدكلة      
براز أىمية  ىـيسفعاالن  إلى حد كبير في الثقافة كالكعي كا 

 . (ِٔ)البحث العممي، كقد تجعميا عكس ذلؾ

الضغط السياسي عمى الباحثيف كعدـ استقبللية  -ٓ
كالرأم مف األمكر التي تكرث  البحثالباحث في 

 الحاضراالستسبلـ لمكاقع كىذا يتنافى مع الربط بيف 
العممي، فيخكض  كالماضي في التعميـ كالتقدـ في البحث

األمر الذم يمنع مف  استقبلليةالباحث غمار التعميـ ببل 
اإلضافة كالتجديد، لذا جاءت الشريعة تطمؽ لمباحث فكره 

كاف  فمقد" رحاب ىذا الديف بعيدا عف ىذه الضغكطات في
أف أطمقت العقؿ البشرم  الكبرلمف مزايا ىذه العقيدة 

تغمؽ عميو  يعمؿ في أكسع نطاؽ متاح عمى األرض كلـ
 . (ِٕ)"أك تجمده في قكالب مصبكبة ال فكاؾ منيا األبكاب
ذات تأثير كاضح في  السياسية فالعكامؿ كعميو      

خاصة إذا عمدت بعض الدكؿ بتكجيو البحث العممي ك
السياسية كبث مبادئ كاتجاىات معينو في  التربيةإلى 

 بمكقؼ الدكلة يرتبطكىذا . أعماؽ الباحثيف كطبلب العمـ
في مكاف ما مف حرية الفكر ذلؾ أف حرية الفكر تدعـ 

لؤلمكر بمكضكعية كمف شأف ذلؾ أف  النقدمالتحميؿ 
. إلييايقكد الباحث إلى إعبلف الحقائؽ التي يؤدم 

عن الدين وآثاره  التعليم انفصال : الثاني المبحث

 على التعليم والبحث العلمي

ارتباطا يككف مرتبطا  أفاألصؿ في التعميـ  إف      
 األساسكثيقا بمبدأ العقيدة، ككؿ تعميـ ال يقـك عمى ىذا 

غالبا ما يؤدم باإلنساف إلى أف يغدر بذمتو كيخكف 
 تعميركمجتمعو أداة بناء  فيأمانتو، كبدال مف أف يككف 

فساد كتدمير يصبح  . معكؿ ىدـ، كا 
أحدث القرآف تحكالن كامبلن في حياة الناس  لقد      

كتقاليدىـ عندما تربكا عمى مائدة  تيـكعاداكأخبلقيـ 
الشرؾ إلى اإليماف، كمف  مفالقرآف، فنقميـ نقمة نكعية 

كممة، كفتح أبكاب العمـ اؿ كاجتماعالفرقة إلى الكحدة، 
  .كالمعرفة
حيف ينفصؿ التعميـ كالبحث العممي عف الديف  أما      

مف أخبلؽ، فإف الناس ينشغمكف عف  إليوكما يدعك 
 . المبلىي لقتميا دكرقضكف أكقاتيـ في العمـ، كم

حاؿ تعمميـ العمـك بعيدا عف الديف غالبا ما  كفي      
مثالب خطيرة كمنزلقات أخطر، محاذر، كيقعكف في 
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المترتبة عمى ىذا االنفصاؿ بيف  باآلثاركيتمثؿ ذلؾ 
 : الديف كالعمـ كأجمميا باآلتي

م تقـك فقد المنيجية الصادقة في البحث كالتعمـ الت -ُ
األخبلؽ كالصدؽ في العمـ كالعمؿ، فإذا فقد  أساسعمى 

استخداـ العمـ  مفالعالـ الديف لـ يمنعو عممو عند ذلؾ 
ف ترتب عمى ذلؾ تدمير  في مصالح شخصية كا 

بالديف الحؽ، فإنو  بااللتزاـاآلخريف، أما إذا ارتبط عممو 
يغرس فيو أسس الفضيمة كالصدؽ كاألمانة كرعاية 

أمكر أساسية في الديف يرشد  كىيخريف مصالح اآل
أتباعو إلييا حاؿ تعمميـ كتعميميـ كبحثيـ كاستقصائيـ 

. لمحقائؽ
يمكننا ادعاء بقاء األخبلؽ في  العمى ذلؾ  كبناء      

يمكف  كالالببلد المتطكرة عمميا المقطكعة صمتيا بالديف، 
ادعاء كجكد كاسطة لصيانة األخبلؽ فييا مف السقكط 

 . (ِٖ)الديفأفضؿ مف 
األمانة العممية التي نريدىا في العالـ كالمتعمـ فقد  -ِ

عمى السكاء إال عند النادر القميؿ مف الناس، إذ  كالباحث
كتاب رب العالميف قاؿ  إليياس متيف أرشد ااألمانة أس

ـٍ رىاعيكفى : تعالى ٍيًدًى ـٍ كىعى انىاًتًي ـٍ أًلىمى : ٖ]كىالَّلًذيفى ىي
اختصاص اإلنساف  يبيفلكريـ حيف كالقرآف ا [المؤمنكف

اره ميتحمؿ عاقبة اخت أفبحمؿ األمانة فذلؾ مف أجؿ 
كليس مف شؾ أف ىذا تكريـ  (ِٗ)كليككف جزاؤه مف عممو

اهلل لئلنساف لكف ىذا التكريـ يمقي عميو عبئا ثقيبل  مف
باستعماؿ القكل  نفسويتطمب منو التفاتا قكيا إلى 

م اآلفاؽ التي تعرض المدركة المكدعة فيو كحراستيا ؼ
فإذا فقد الديف مف  (َّ)ما اؤتمف عميو يؤدمليا حتى 
 .ىذه المعاني السامية في حياتو فقدتاإلنساف 

عدـ القدرة عمى التعبير بمغة أمينة كاضحة مف قبؿ  -ّ
، فيصبح التعميـ كالبحث قائما عمى أساس المتعمميف

الفاضمة فيفقد  المبادئة عمى حساب االنفاؽ كالمدار
أما عندما يككف العالـ . لتعميـ بذلؾ مضمكنو المراد منوا

 :الديف فيصدعاف بالحؽ يقكؿ اهلل بمرتبطاف  كالمتعمـ

 ًت  الَّلًذيفى دنا  المَّلوً ييبىمِّغيكفى ًرسىاالى يىٍخشىٍكنىوي كىالى يىٍخشىٍكفى أىحى كى
كىفىى  ًسيبنا ًبالمَّلوً ًإالَّل المَّلوى كى  جؿ اهلل يمدحؼ [األحزاب: ّٗ]حى

يبمغكف رساالت اهلل إلى خمقو كيؤدكنيا  الذيف كعبل
يخافكف أحدا سكاه، فبل تمنعيـ  كال كيخشكنوبأماناتيا 

فإف فقد الديف حصؿ  (ُّ)كاإلببلغ التبميغسطكة أحد عف 
فانتشر النفاؽ كفقد العالـ  المصالحالخكؼ كاليمع عمى 

 . مصداقيتو
ؿ عدـ القدرة الكافية عند األجياؿ عمى التحمي -ْ

كاإلبداع في العمـ كالتعميـ لككنيا قد نزع منيا  كاالستنتاج
 . في كجداف أتباعو الديفاإلخبلص الذم يغرسو 

استخداـ إف االنفصاؿ بيف الديف كالعمـ يؤدم إلى  -ٓ
تكنكلكجيا بالبحث العممي مف تكصمكا إليو الناس ما 

ف أدل ، متطكرة في تحقيؽ مصالحيـ الخاصة حتى كا 
راقة دـاآلخريفيبلء عمى أرض إلى االست ذلؾ ، ائيـ، كا 

زىاؽ أركاح كأكبر شاىد عمى ذلؾ ما نراه ىـ بغير حؽ كا 
 بالعالـ ط بديار اإلسبلـ كتحيطماليـك مف أحداث تح

 . اإلسبلمي
انفصاؿ العمـ عف الديف يؤدم إلى االنفصاؿ عف  -ٔ

فيككف العمـ مجرد نظريات في الكتاب  السمككيالكاقع 
العامميف  العمماءالناس في حياتيـ كأشد ما يحتاجو 

 . سمككا قكيما في المجتمع العمـالمؤىميف، الذيف يجسدكف 
 كقكعاالنفصاؿ بيف العمـ كالديف الحؽ يؤدم إلى  -ٕ

، لككنيـ ال بيف المتعمميف في األصكؿ كالفركع الخبلؼ
نما تتدخؿ  يستمدكف عمميـ جميعا مف النكر الرباني، كا 

األمر الذم يؤدم ؾ عند البعض، األىكاء البشرية في ذؿ
لى االستمرار في الخبلفات،  اإلبداعإلى الجمكد كعدـ  كا 

 فيمو، مماكاالكتفاء بالتأكيد عمى خطأ المخالؼ كعدـ 
ينزع الثقة بيف المتعمميف كالمعمميف، كرحـ اهلل حافظ 

 : (ِّ)ىذه الحقيقة بقكلو إلىإبراىيـ كىك يشير 
 اؽػكاف مطية اإلخؼ تعميو      إف لـ تكتنفو شمائؿ العمـ
 الؽػبخ ربو ما لـ يتكج     ق كحد تحسبف العمـ ينفعال
 راؽػكقطيعة كؼ  لكقيعة    عالـ مد العمـك حبائبل  كـ
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إف الرككف إلى األرض كالجمكس عف العمؿ كالقعكد -ٖ
األمكر أثر طبيعي النفصاؿ العمـ عف الديف،  معاليعف 

المكازيف، كيختؿ بو  بوفينحط الناس بذلؾ انحطاطان تختؿ 
رقي البشرية كتقدميا، فالعمـ الذم يبعد القمب عف ربو عمـ 

عف مصدره كعف ىدفو ال يثمر سعادة  فاسد، زائغ
نما يجمب  الشقاء كالخكؼ  ليـلصاحبو، كال لمناس كا 

مصدره كانحرؼ عف  عفكالقمؽ كالدمار، ألنو انقطع 
 . كجيتو كضؿ طريقو بالبعد عف منيج اهلل

عمـك التي تنفصؿ عف رباط الديف تصبح سبيؿ إف اؿ-ٗ
شقاء لمناس فيحؿ الضنؾ محؿ السعادة  كمكردضنؾ 
مىفٍ : اهلل  يقكؿ ،كالرفاه ٍف ًذٍكًرم فىًإفَّل لىوي  كى أىٍعرىضى عى
ًة أىٍعمىى مىًعيشىةن  نىٍحشيريهي يىٍكـى اٍلًقيىامى ٍنكنا كى  الؼ [طو: ُِْ]ضى

كقتو كتشكش يعرض أحد عف ذكر ربو إال أظمـ عميو 
 .(ّّ)ككاف في عيشة ضنؾ ،رزقوعميو 
تكصمت البشرية اليـك إلى  المثاؿسبيؿ  فعمى      

مراحؿ عظيمة مف التطكر في العمـ النككم كالذرم، 
جنت مف ىذا التقدـ اليـك غير الدمار  ماذاكلكف 

كما  الديفكالخراب يـك أف ابتعد أرباب ىذا العمـ عف 
 . يدعك إليو مف أخبلؽ

الناس التدمير مف القنابؿ النككية، كناليـ  لجف لقد      
الذم يؤرؽ جفكف الكثيريف، كخيـ عمييـ  كالقمؽالخكؼ 

ىذا  نتيجةالعنؼ كالفقر كاألمراض، كاألكبئة، كالجيؿ، 
 العمـ لككنو لـ يستخدـ استخدما سميما، كأدل إلى تدمير

كأصبح الضغط عمى  كضياعياكتجكيعيا تمؾ الشعكب 
بأف تستبدؿ مناىجيا التي تقـك عمى أساس  تمؾ األمـ
بحجة أنيا تؤدم إلى  -كالقيـ النبيمة الفاضمةالمبادئ 

عمى  األجياؿ تربيبمناىج تعميمية  -اإلرىاب كالعنؼ 
 . الجد كالنشاط كالرقي عفالميكعة كاليزؿ بعيدا 

المنظور  من العلميالبحث  فلسفة :الثالث المبحث

 الغربي المنظوراإلسالمي و

 في المعاصرةج ىذه األزمة السبؿ ع لنا كلتتضح      
العممي كاف ال بد مف الكقكؼ  كالبحثالتعميـ المعاصر 

 كالبحثعمى فمسفة الشريعة الغراء في بناء التعميـ 
العممي كمف ثـ العركج عمى فمسفة التعميـ الغربي في 

بالنكر، لكف األشياء  الظمماتذلؾ، كحاشا هلل أف نقارف 
. بظيكر أضدادىا تضحكتتتبايف 

الكتاب  رحاب في التعميم والبحث العممي فمسفة. أ
 . والسنة
الفكر اإلنساني قادر عمى التعمـ كالحفظ  إف      

كعمى النظر كالتأمؿ، كعمى البحث كاالكتشاؼ ، نمككاؿ
كالتحديث يشيد لذلؾ التطكر الحديث  كالتطكيركاالبتكار 

 . البشريةالذم كصمت إليو 
العممي كسيمة ميمة يتكصؿ اإلنساف مف  بحثكاؿ      

في ىذا الككف الرحب،  كاالبتكار االكتشاؼخبلليا إلى 
 العمـ لعؿ يحثاف المطيرة النبكية كالسنة القرآف نجد لذا

في  ضركرم أمر العمـ ألفما، فيو كالترغيبكالبحث 
كتعالى أكجد في اإلنساف مف  سبحانو كاهللحياة الناس، 
عمى التعمـ كالبحث كاالكتشاؼ،  ما يعينو الخصائص
كيـٍ  كىالمَّلوي :قاؿ تعالى ـٍ الى تىٍعمىميكفى  أىٍخرىجى ًمٍف بيطيكًف أيمَّليىاًتكي

ـي  عىؿى لىكي ـٍ  السَّلٍمعى شىٍيئنا كىجى ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى لىعىمَّلكي كىاأٍلىٍبصى
كفى   . [النحؿ: ٖٕ]تىٍشكيري
ث اإلسبلـ العظيـ جاء يرغب بالعمـ كالبح إف      

كيمجدىـ كيرفع مف شأنيـ فقاؿ  بأىموالعممي كيشيد 
ٍف  أىـٍ : تعالى ا يىٍحذىري  ىيكى مى قىاًئمن قىاًنته آنىاءى المَّلٍيًؿ سىاًجدنا كى

ك  يىٍرجي بًِّو قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم الَّلًذيفى يىٍعمىميكفى  رىٍحمىةى اآٍلًخرىةى كى رى
ا يىتىذىكَّلري أي  يىٍعمىميكفى كىالَّلًذيفى الى  " [الزمر: ٗ]ا اأٍلىٍلبىابً كليكًإنَّلمى

فييا بذكر  بدأفأكليا  عجيبةاآلية دالة عمى أسرار  كىذه
بذكر العمـ أما العمؿ فككنو قانتا ساجدا  فيياالعمؿ كختـ 

يىٍستىًكم الَّلًذيفى يىٍعمىميكفى  ىىؿٍ  قيؿٍ " قائما، كأما العمـ فقكلو 
ؿ اإلنساف يدؿ عمى أف كما كىذا"كىالَّلًذيفى الى يىٍعمىميكفى 
.  (ّْ)"المقصكديفبحصكؿ ىذيف 

تنبيو عمى عظيـ فضؿ العمـ  أيضاىذه اآلية  كفي      
.  (ّٓ)كعمك منزلتيـ عند اهلل رفعتيـكمنزلة أىمو، ببياف 



 نايل ممدوح ......................................وسبل عالجها  ،وأسبابها ،أبعادها :أزمة التعليم والبحث العلمي المعاصر 

العدد  ،د الثالثالمجل                                                          لة األردنية في الدراسات اإلسالميةالمج
 م2007/ ه 1428، (1)

57 

الفرؽ الكبير بيف مف يتعمـ كمف ال  الكريـالقرآف  كيبيف
ا: يتعمـ كيبحث، قاؿ تعالى المَّلوى ًمٍف ًعبىاًدًه  يىٍخشىى ًإنَّلمى

. [فاطر: ِٖ]اٍلعيمىمىاءي ًإفَّل المَّلوى عىًزيزه غىفيكره 
تركيب الككف كدقائقو، كصفات اهلل  بطبيعة فالعمماء      

، فمف مقاموكأفعالو، ىـ الذيف يعرفكف قدر اهلل كيخافكف 
 . (ّٔ)عمـ أنو جؿ كعبل قدير أيقف بمعاقبتو عمى المعصية

ف اهلل رفعة عمـ كالبحث العممي بيٌ باؿ كلمترغيب      
 آمىنيكاالمَّلوي الَّلًذيفى  يىٍرفىعً  :عنده فقاؿ العمـدرجات أىؿ 

ا  اتو كىالمَّلوي ًبمى ـى دىرىجى ـٍ كىالَّلًذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم ميكفى ًمٍنكي  تىٍعمى
 . [المجادلة: ُُ]يربً خى 

أرشد القرآف الكريـ اإلنساف إلى األرض كما  كقد      
كما بينيا كمكضكعات لمنظر كالتفكر  لسمكاتكاعمييا 

كفى  الَّلًذيفى  :فقاؿ تعالى. كالتأمؿ كالبحث ا  يىٍذكيري المَّلوى ًقيىامن
كفى  يىتىفىكَّلري ـٍ كى نيكًبًي مىى جي قيعيكدنا كىعى ٍمًؽ السَّلمىاكىاًت  ًفيكى خى

مىٍقتى ىىذىا بىاًطبلن  بَّلنىا مىا خى انىؾى كىاأٍلىٍرًض رى  فىًقنىا عىذىابى  سيٍبحى
 . [آؿ عمراف :ُُٗ]النَّلارً 

كا قيؿً  :سبحانو كقاؿ       اذىا ًفي السَّلمىاكىاًت  اٍنظيري مى
ا تيٍغًني اآٍليىاتي  مى ٍف قىٍكـو الى ييٍؤًمنيكفى  كىالنُّنذيري كىاأٍلىٍرًض كى  عى

كا قيؿٍ : ، كقاؿ[يكنس: َُُ] كا  ًسيري ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍنظيري
ٍمؽى ثيَّـل ا مىى  ييٍنًش ي لمَّلوي كىٍيؼى بىدىأى اٍلخى النَّلٍشأىةى اآٍلًخرىةى ًإفَّل المَّلوى عى

. [العنكبكت: َِ]كيؿِّ شىٍيءو قىًديره 
سبحانو كتعالى لو كتاباف، كتاب مخمكؽ كىك  فاهلل      
منزؿ كىك القرآف الكريـ، كيرشدنا ىذا  الككف، ككتابىذا 

  .(ّٕ)العقؿ مفإلى طريؽ العمـ بذاؾ بما آتانا 
في  ماكالنظر إلى  التفكرالقرآف الناس إلى  كيكجو      

آيات بينات دالة عمى قدرتو بقكلو  مفالككف كاألنفس 
تَّلى  اآٍلفىاؽً آيىاًتنىا ًفي  سىنيًريًيـٍ :سبحانو ـٍ حى ًفي أىٍنفيًسًي كى

ؽُّن  ـٍ أىنَّلوي اٍلحى كال غرابة مف ىذا  [فصمت: ّٓ]يىتىبىيَّلفى لىيي
أف الفكر ىك مفتاح يخفى  فبل"التكجيو لمفكر كالنظر 

، كمصيدةاألنكار، كمبدأ االستبصار، كىك شبكة   العمـك
  (ّٖ)"المعارؼ كالفيـك

اليدؼ األسمى مف البحث  يجعؿ الكريـ كالقرآف      
التعرؼ عمى آيات اهلل ليزداد أىؿ اإليماف  كاالبتكار

ككجكدىـ كالتي بينيا  خمقيـإيمانا، كيحققكا الحكمة مف 
ا :الىالقرآف في قكلو تع مى مىٍقتي  كى ٍنسى ًإالَّل  خى اٍلًجفَّل كىاإٍلً

 . [الذاريات: ٔٓ]ًليىٍعبيديكفً 
فكائد كأغراض دنيكية بناء عمى  مفما يتحقؽ  أما      

أجؿ تنظـ  مفالبحث كاالبتكار فيي ثمرات عاجمة 
كالراحة في  كالصحةالحياة، كتكفير أسباب الطمأنينة 

 . يياإطار فطرة اهلل التي فطر الناس عؿ
ال يطغى اإلنساف كال يغتر بما كصؿ إليو  كحتى      

كاالستقصاء يرشده القرآف  البحثمف عمـك مف خبلؿ 
الكريـ إلى أف ما تكصؿ إليو مف اكتشافات في إسرار 

مخترعات عمى درجة فائقة مف القكة  الككف، كمف
 عمىكالتحكـ زائؿ في لحظة مف المحظات، ليحرص 

ثمرتو العميا في اآلخرة، قاؿ  استخدامو استخداما يجد
ا:تعالى اًء  مىثىؿي  ًإنَّلمى ٍلنىاهي ًمفى السَّلمى يىاًة الدُّنٍنيىا كىمىاءو أىٍنزى اٍلحى

تَّلى  ًبوً فىاٍختىمىطى  ـي حى ا يىٍأكيؿي النَّلاسي كىاأٍلىٍنعىا نىبىاتي اأٍلىٍرًض ًممَّل
ذىتً ًإذىا  ظىفَّل أىهٍ  أىخى يَّلنىٍت كى فىيىا كىازَّل ـٍ اأٍلىٍرضي زيٍخري لييىا أىنَّليي

كفى  عىٍمنىاىىا  قىاًدري مىٍييىا أىتىاىىا أىٍمرينىا لىٍيبلن أىٍك نىيىارنا فىجى ًصيدناعى  حى
ؿي اآٍليىاًت ًلقىٍكـو  ـٍ تىٍغفى ًباأٍلىٍمًس كىذىًلؾى نيفىصِّ كفى كىأىٍف لى  يىتىفىكَّلري

بناء عمى ذلؾ بما تكصؿ إليو  اإلنساففيزداد  [يكنس :ِْ]
 كيحرصافات كابتكارات إيمانان باهلل في بحثو مف اكتش

 . ميا في طاعة اهلل اعمى استخد
الكريـ يحث اإلنساف حاؿ بحثو كطمبو لمعمـ  كالقرآف      

لتتحقؽ لو بذلؾ المعرفة الدقيقة  كاالستفسارعمى السؤاؿ 
الذٍِّكًر ًإٍف كيٍنتيـٍ الى  أىٍىؿى  فىاٍسأىليكا: لؤلمكر، قاؿ تعالى

كاجب مف ال يعمـ أمرا أف يسأؿ  فمف" [النحؿ :ّْ]تىٍعمىميكفى 
 كبذلؾ، (ّٗ)أىؿ العمـ قبؿ أف يتعامؿ بو كيجادؿ فيو عنو

يكتشؼ العمماء أسرار الككف، كيفقيكف آيات اهلل فيو 
 فيلقرآف الكريـ المناس، كلذا ينبغي أف يككف  كيبينكنيا

حياة الناس منطمؽ األفكار العممية، كمصدران ىامان لمبحكث 
 . أخبر اهلل بو مف عمـك بماية العمـ
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كاف أكؿ ما نزؿ مف القرآف الكريـ عمى النبي  فقد      
 : مىؽى بِّؾى الَّلًذم خى : كلـ يقؿ سبحانو [العمؽ: ُ]اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى

اقرأ باسـ اهلل ذلؾ ألنو أراد سبحانو منذ البدء أف يشير إلى 
تربية،  مف السماء إنما ىك النازؿأف ىذا الدستكر اإلليي 

كأنو نزؿ باسـ المربي، كما دامت ىذه التربية إليية 
فيي إذف محكمة األحكاـ، كاممة مف جميع  المصدر
لى العمـ  كانتؼ.. .جكانبيا كممة اقرأ دعكة إلى الثقافة، كا 

المستفيض في السماء كفي األرض  الفكر، كالبحثك
مف كائنات  تعالىكالجباؿ كالبحار، كفي كؿ ما خمؽ اهلل 

 . (َْ)كبرت كت أصغر
أكؿ لحظة إلى العمـ  مف القرآفيرشدنا  كبيذا      

كالبحث العممي، حيث يجعؿ المبنة األكلى مف البناء أف 
يعمـ عمما يقينيا كقراءة متأنية، ككؿ  كأفيقرأ اإلنساف 

 . ذلؾ مبني عمى الخضكع لممنعـ جؿ كعبل
كاف مف أىـ أدكات العمـ قمـ يكتب بو  كلما      
يكضح بو ما يراد كتابتو كمادة يكتب  ف، كمداداإلنسا

الثبلث في قكلو  األدكاتعمييا، فقد جاء القسـ بيذه 
كفى  ف:تعالى ا يىٍسطيري مى فأقسـ اهلل بالقمـ ، [القمـ: ُ]كىاٍلقىمىـً كى

بو القرآف ككتبت بو الكتب  يكتبلشرفو كمكانتو، ألنو 
 المقدسة، كتكتب بو كتب التربية، كمكاـر األخبلؽ

، ككؿ ذلؾ مما لو حظ كشرؼ عند اهلل  كالعمـك
 . (ُْ)"تعالى
 عمى المسمميفحثت السنة النبكية المطيرة  كقد      

  أبي ىريرة     فعف "المعرفة كالبحث كالرحمة لطمب العمـ 
 يطمب طريقا ما مف رجؿ يسمؾ  : "   رسكؿ اهلل  قاؿ قاؿ 

 . (ِْ)"الجنة طريؽ بو لو عمما إال سيؿ اهلل فيو
كالبحث  التعميـالعظيـ مف خبلؿ حثو عمى  كاإلسبلـ      
 األزماتالمسمميف إلى السبؿ التي تحميو مف  يرشدالعممي 

 : كتقيو العثرات كذلؾ مف خبلؿ مراعاة ما يمي
اإلخبلص في العمـ كالعمؿ، ألف العمـ عبادة مف  -ُ

أف تبنى عمى أساس اإلخبلص  يجبأشرؼ العبادات 
ا:قاؿ تعالى مى كا  كى ًليىٍعبيديكا المَّلوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدِّيفى  ًإالَّل أيًمري

ييًقيميكا  نىفىاءى كى ةى حي بلى ذىًلؾى ًديفي اٍلقىيِّمىةً  الصَّل ييٍؤتيكا الزَّلكىاةى كى : ٓ]كى
. [البينة

طمب العمـ الغاية مف فإف كجد اإلخبلص اتجيت       
العامة  المنفعةتحقيؽ  إلىكاالجتياد في تحصيمو 

الصبلة كالسبلـ  عميوخاصة لبني البشر، كلذا حث كاؿ
كالتعميـ في اإلسبلـ،  العمـعمى ذلؾ فأكضح مكانة أىؿ 

 العمماءكبيف أف المبلئكة تضع أجنحتيا لطالبيو كأف 
أخذ نصيبان كافرا مف  فقد بالعمـكرثة األنبياء، فمف أخذ 

 ةى المىبلىًئؾى  ًإفَّل : "ميراث النبكة، يقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ
فَّل العىاًلـ  ، كىاً  ى ًلطىاًلًب الًعٍمـً عي أىٍجنىًحتىيىا ًرضن  لىيىٍستىٍغًفري لتىضى

تَّلى اٍلًحيتىافي  مىٍف في ٍاألىٍرًض حى  فيلىوي مىٍف في السَّلمىكاًت كى
مىى  مىى اٍلعىاًبًد، كىفىٍضًؿ اٍلقىمىًر عى فىٍضؿي العىاًلـً عى اًء، كى المى

ثىةي األىٍنًبيىاًء، إفَّل األاٍلكىكىاًكًب، ًإفَّل العيؿى  سىاًئرً   لىـٍ ٍنًبيىاءى مىاءى كىرى
، ييكىرِّ  ـى ثيكا اٍلًعٍم ذى ًبًو فىقىٍد  فىمىفٍ ثيكا ًدينىاران كىالى ًدٍرىىمان، ًإنَّلمىا كىرَّل أىخى

ظو كىاًفرو  ذى ًبحى مف  سبيؿالعمـ  أف كبيف كذلؾ . (ّْ)"أىخى
 :ققكؿبالسبؿ التي تؤدم باإلنساف إلى جنات الرضكاف، 

مىؾى طىًريقان يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممان، سىيَّلؿى الٌموي ـى " ًبًو طىًريقان  لىوي ٍف سى
نَّلةً ًإلىٰى   . (ْْ)"اٍلجى

 اتخاذكباإلخبلص في العمـ كالعمؿ أيضا يصبح       
يرشد  مااهلل رب العالميف كىك  االعمـ كسيمة لتحقيؽ رض
اٍقرىٍأ :في قكلو تعالى اهلل باسـإليو األمر بالقراءة مقركنا 

مىؽى  بِّؾى الَّلًذم خى بعض المسمميف  لكف، [العمؽ: ُ]ًباٍسـً رى
 معينواتخذكه اليـك ليحصمكا مؤىبل يمكنيـ مف كظيفة 

عف تحصيؿ العمـ لذاتو، كترككا  كانصرفكا، فحسب
العميا مف التعميـ كىي تحقيؽ  كالغايةاليدؼ األسمى 

دئذ كعفالعبكدية هلل، حتى قؿ مف يخمص لمعمـ كالتعمـ 
يتخذ التعميـ كالبحث العممي كسيمة لتحقيؽ العبكدية 

ا: لرب العالميف، قاؿ تعالى الحقة المَّلوى ًمٍف  يىٍخشىى ًإنَّلمى
 فينبغي [فاطر: ِٖ] ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءي ًإفَّل المَّلوى عىًزيزه غىفيكره 

ٍيرىةى أىبي  عف"أف يككف مقصد التعميـ كجو اهلل تعالى  ، ىيرى
ـى ًعٍممان ": سيكؿي اهلل قاؿى قاؿى رى  ٍف تىعىمَّل ييٍبتىغىى ًبًو كىٍجوي  ًممَّلامى

ـٍ يىًجٍد  ًمفى اهلل ال يىتىعىمَّلميوي إالَّل ًلييًصيبى ًبًو عىرىضان  الدُّنٍنيىا لى
ًة يىعني  نَّلًة يىٍكـى اٍلًقيىامى يىاعىٍرؼى اٍلجى في  فالتعميـ. (ْٓ)"ًريحى
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ا أساسيا في لآلخرة، كمقصد معبراالدنيا ينبغي أف يككف 
ا آتىاؾى المَّلوي الدَّلارى اآٍلًخرىةى كىالى  كىاٍبتىغً : لذلؾ قاؿ تعاؿ ًفيمى

ا أىٍحسىفى المَّلوي ًإلىٍيؾى كىالى  نىًصيبىؾى تىٍنسى  ًمفى الدُّنٍنيىا كىأىٍحًسٍف كىمى
: ٕٕ]اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّل المَّلوى الى ييًحبُّن اٍلميٍفًسًديفى  تىٍبغً 

  .[القصص
كؿ ما تعممو مف  فياألمانة العممية لدل المتعمـ  -ِ

نفسو كأمتو كالبشرية جمعاء، لذا  بياعمـك نافعة، ينفع 
مف صفات المفمحيف في الدنيا كيـك  الكريـجعؿ القرآف 

ـٍ : الديف الرعاية لمعيد كاألمانة فقاؿ تعالى كىالَّلًذيفى ىي
ـٍ رىاعيكفى  ٍيًدًى ـٍ كىعى انىاًتًي  األمانة فجمع" ،[منكفالمؤ: ٖ]أًلىمى

متعددة جدا  متنكعة فيي"إشارة لتعددىا كتنكعيا،  فيو
بالنسبة إلى كؿ مكمؼ، كال يكاد يخمك مكمؼ مف 

، كمف أنكاعيا تأدية ما تكصؿ إليو اإلنساف مف (ْٔ)"ذلؾ
 . كصدؽ بأمانةعمـ 

يطمب اإلسبلـ مف العالـ كالمتعمـ عمى السكاء الدقة  -ّ
اإلنساف،  يتعمموالكامؿ لكؿ ما كاالستيعاب الفيـ، في 
اهلل كجو عبد سمع  نضر: " ذلؾ يقكؿ النبي كفي

 .(ْٕ)"مقالتي فحفظيا ككعاىا، ثـ بمغيا مف لـ يسمعيا
 فيالناس  أيضا ما كجو إليو الفاركؽ عمر  كىذا      

مىسى " خبلفتو حيف ـى  جى مىى اٍلًمٍنبىًر فىمىمَّلا سىكىتى اٍلميؤىذفى قىا عى
ا بىٍعدي فىًإنِّي : لىى المَّلًو ًبمىا ىيكى أىٍىميوي ثيَّـل قىاؿى عى  فىأىٍثنىى  قىاًئؿه أىمَّل

قىالىةن قىٍد قيدِّرى ًلي أىٍف أىقيكلىيىا الى أىٍدًرم لىعىمَّليىا  ـٍ مى يىدىٍم  بىٍيفى لىكي
ٍيثي  دٍِّث ًبيىا حى قىمىيىا كىكىعىاىىا فىٍمييحى ًمي فىمىٍف عى ًبًو  اٍنتىيىتٍ أىجى

ًشيى أىٍف الى يىٍعًقمىيىا فىبلى أيًحؿُّن رىاًحمىتيوي، كى  دو مىٍف خى أىٍف يىٍكًذبى  أًلىحى
مىيَّل   .(ْٖ)"عى
ذلؾ، العمؿ عمى تعميـ الغير كابتغاء كجو اهلل في  -ْ

اإلنساف العمـ ليعممو لغيره، كال يبخؿ بو عمى أحد  فيتعمـ
كشفو منفعة لؤلعداء كمضرة  فيكال يكتمو، إال إذا كاف 
: قاؿ ماف، كفي ذلؾ يقكؿ النبي تعكد عمى أىؿ اإلم

امة مالؽ يـكمف رجؿ يحفظ عمما فيكتمو، إال أتي بو  ما"
ككف العمـ كسيمة مكبذلؾ  (ْٗ)."ممجمان بمجاـ مف نار

اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي  عىٍكفً ًفي  كىالٌموي " :لعكف اآلخريف نافعة
ٍكًف أىًخيوً   .(َٓ)"ًفي عى

قدكة صالحة لغيرىـ، العمـ كالمعرفة  أىؿأف يككف  -ٓ
بمف سبؽ مف  عمميان، مقتديففيطبقكا ما تعممكه تطبيقا 

الَّلًذيفى  أىٌييىا يىا: السمؼ الصالح سمككان كعممان، قاؿ تعالى
ـى تىقيكليكفى مىا الى تىٍفعىميكفى  ٍقتنا ًعٍندى  *آمىنيكا ًل أىٍف  المَّلوً كىبيرى مى

المرء ما ال يفعؿ  كؿفؽ [الصؼ: ّ-ِ]تىقيكليكا مىا الى تىٍفعىميكفى 
 فيكمكجب مقت اهلل تعالى، ككؿ مف يقكؿ ما ال يفعؿ 

 .(ُٓ)ممقكت
االلتزاـ بالصدؽ حاؿ التعمـ كتأدية رسالة العمـ  -ٔ

كي يثمر العمـ كتسير األمة عمى ىدل مف ربيا  كالبحث
إفَّل الصدؽى يىيًدم ": قاؿ إلى عزتيا كقكتيا، يقكؿ النبيِّ 

ف البرَّل  ف الرجؿى لىيىصديؽ الجنَّلة، يىيدم إلى  إلى الًبٌر، كا  كا 
ف الكذبى يىيًدم إلى الفجكر، . حتى يككفى صدِّيقان  فكا   كا 

ف الرجؿى لىيىكًذب حتى ييكتبى  الفجكرى يىيًدم إلى النار، كا 
 . (ِٓ)"كٌذابان عند اهلًل 

عداد اإلنساف الصالح إأف يتجو التعميـ كالبحث إلى  -ٕ
مف أىـ غايات  في المجتمعات كىذا األمر المصمح

المنيج  إطارالتعميـ اإلسبلمي لمرقي باإلنساف في 
الرباني فيصبح بذلؾ صالحان مصمحان، آمران بالمعركؼ 

يساعد اإلنساف عمى  الذمناىيان عف المنكر، األمر 
 إلى االرتقاء في سٌمـ القيـ السامية كاألخبلؽ الرفيعة

 :القرآف أسمى الدرجات، كلذا كاف خمؽ رسكؿ اهلل 
العمـ أدب اهلل الذم أدب بو نبيو عميو السبلـ،  فيذا"

بو أمتو، أمانة اهلل إلى رسكلو ليؤديو عمى  كأدب النبي 
 .(ّٓ)"ما أدم إليو

 كعمكأف يككف ىدؼ التعميـ رفعة شخصية المتعمـ  -ٖ
منزلتو عند اهلل كبيف خمقو بتجسيده لمعبكدية الحقة هلل 

ـٍ  آمىنيكالَّلوي الَّلًذيفى اؿ يىٍرفىعً :رب العالميف قاؿ تعالى ًمٍنكي
ا  اتو كىالمَّلوي ًبمى ـى دىرىجى ميكفى كىالَّلًذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم ًبير تىٍعمى : ُُ]خى

عمميـ، كعمك  بفضؿفيرفع اهلل أىؿ العمـ  [المجادلة
منزلتيـ، كال مانع مف أف يككف ىذا الخطاب أيضا 
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بأف يقرب العمماء إلى نفسو فكؽ  تكجييا لمنبي 
عمى  العمماءنيف الذيف ال يعممكف ليبيف فضؿ المـؤ

المتعمـ بعممو كيرتفع فإنو ال  يسمك، كعندما (ْٓ)غيرىـ
 أجؿما عند الناس ألنو يعمـ أف ما عند اهلل  يرغب في
مف كجد لذة العمـ كالعمؿ قمما يرغب فيما  فإف"كأعظـ، 

 . (ٓٓ)"عند الناس
 أف يككف اليدؼ مف العمـ تحقيؽ سعادة البشرية، -ٗ

 القيـالناس كي تسكد  بيفىذا الديف  تعاليـكنشر 
 فالتعميـ"السامية، كتستقيـ الحياة، كتتحقؽ العدالة 

األمة، فمف  لتحقيؽ خير األمثؿاإلسبلمي ىك السبيؿ 
العبث أف يككف ىناؾ أمر كنيى، دكف معرفة ماىية 

كالمنكر، كدكف دراية باألحكاـ المتعمقة بيما،  المعركؼ
 . (ٔٓ)"يصمحؿ أكثر مما فقد يفسد الجاه

بالعمؿ لتتكامؿ الشخصية،  مقترنان العمـ  يككفأف  -َُ
فمبدأ اقتراف العمـ بالعمؿ يعد مف أبرز سمات فمسفة 

في اإلسبلـ، كقد أكد القرآف عمى ضركرة التكافؽ  التعميـ
لىكٍ :تعالىبيف العمـ كالعمؿ قاؿ  ا ييكعىظيكفى  كى ـٍ فىعىميكا مى أىنَّليي

ٍيرنا ًبًو لىكىافى  ، كقاؿ [النساء: ٔٔ]كىأىشىدَّل تىٍثًبيتنا لىييـٍ خى
ـى أىٌييىا الَّلًذيفى آمىنيكا  يىا:سبحانو اتىقيكليكفى  ًل  *الى تىٍفعىميكفى  مى

ٍقتنا ًعٍندى المَّلًو أىٍف  : ّ-ِ] مىا الى تىٍفعىميكفى  تىقيكليكاكىبيرى مى
. [الصؼ
 إف التعميـ في اإلسبلـ يزيد المتعمميف تكاضعان  -ُُ
هلل  ان زداد تكضعارقى العالـ في درجات العمـ  فكمما ناسلؿ

 رسكؿ اهلل  كنبيناثـ لعباده المؤمنيف، فمعممنا كقائدنا 
 قكلوق كرفعتو كغزارة عممو أنزؿ اهلل عميو تمع عمك مكاف

ؾى ًلٍمميٍؤًمًنيفى  كىاٍخًفٍض :تعالى نىاحى ثـ جاء . [الحجر: ٖٖ]جى
ألجؿ اهلل،  العمـطمب تكجييو لممؤمنيف مف بعد ذلؾ ب

متكاضعيف مبتعديف عف الكبر كالرياء، يقكؿ عميو 
العمـ ليباىي بو العمماء، أك  تعمـ مف: "الصبلة كالسبلـ

 أدخمويجارم بو السفياء، كيصرؼ بو كجكه الناس إليو 
 .(ٕٓ)"جينـ اهلل

. الغربفمسفة التعمم في  -ب

 الحديثأحببت أف أضيؼ إلى ىذا البحث  كقد      
 مكقؼفمسفة التعميـ بالغرب بعد أف أكضحت  عف

الشريعة الغراء منو، كذلؾ مف باب مقارنة الظممات 
مف  مءعندىـ ش كافبالنكر، كالظؿ بالحركر، فإف 

 . الصكاب، فالحكمة ضالة المؤمف
مما ال شؾ فيو أف تختمؼ فمسفة التعميـ في ك      

 ـيقكفي الغرب  فالتعميـاإلسبلمية  المبادئالغرب عف 
عمى أساس قكانيف كضعية أساسيا الجانب المادم 

، كىـ إف السماءالبحت بعيدا عف جانب الركح كخبر 
كانكا قد سبقكنا في الجكانب العممية المادية كالتطكر 

 فبرعكابيا العالـ اإلسبلمي،  افاقكك المحسكسالحضارم 
، إال  مثبل باليندسة كالكيمياء كالفيزياء كغيرىا مف العمـك

الذم يضبط ىذه العمـك  الركحيدكا الجانب أنيـ فؽ
.  كيحكميا
أف العمـك المادية التي برعكا بيا تصمنا  كالحؽ      

كىي عمـك ال غنى لمناس كالتقدـ، بأسباب الحضارة 
 التأخرعنيا، حيث تأخر المسممكف في ىذا الجانب كىذا 

نشأ عف أمكر أىميا إىماليـ لمعمـك التجريبية  إنما"
مجاالت اإلنتاج كالتصنيع  عفكبعدىـ كالتطبيقية 

.  (ٖٓ)"االقتصادم كالعسكرم
التقدـ التقني في  إف": يقتضي أف نقكؿ كاإلنصاؼ      

 العمميالغرب يعتمد عمى نحك مطرد عمى كفاءة البحث 
ككثرة العامميف فيو كاإلمكانات التي تييأ لو، كعف طريؽ 

عمى  االستعمارية مف السيطرة الدكؿىذا التقدـ تمكنت 
 .(ٗٓ)كثير مف الدكؿ

في الكقت الذم نجد فيو نسبة البطالة تزداد  فمثبل      
في العالـ اإلسبلمي نجد العمماء  عندنابيف المتعمميف 

 فسبككاالمختصيف في العالـ الغربي قد عالجكا ذلؾ، 
التعميـ سبكا جديدان يؤىؿ المتعمـ لكسب قكتو ككفالة 

رد مف أف يككف عضكا منع الؼ الذمنفسو كعيالو، األمر 
عاطبلن في المجتمع، ككبلن عمى الشعب، فأدخمكا 

الناس بتعمـ كثير  كألزمكافي مناىج التعميـ،  الصناعات
خطكة أخرل  كتقدمكامف الحرؼ الضركرية لممجتمع، 



 نايل ممدوح ......................................وسبل عالجها  ،وأسبابها ،أبعادها :أزمة التعليم والبحث العلمي المعاصر 

العدد  ،د الثالثالمجل                                                          لة األردنية في الدراسات اإلسالميةالمج
 م2007/ ه 1428، (1)

61 

فجعمكا بعض الصنائع أك حاصبلت الببلد محكران يدكر 
فقمت البطالة عندىـ كزادت في  التعميـحكلو رحى 

التعميـ  إلىدنا، كانتقمكا مف االكتفاء بصرؼ المتعمـ ببل
العالي كالتيالؾ عميو إلى الجانب الصناعي العممي، 

 . (َٔ)في الصناعات المختمفة كاضحافحققكا بذلؾ تقدما 
لكف مما يؤخذ عمى التعميـ في الغرب أنو دنيكم  -

 الغاية كاليدؼ، أما عند المسمميف فاألصؿ مادمالكجية 
عمار األرض تككف كج أف ىتو تحقيؽ رضا اهلل أكال كا 

ىذا أف  يعني كال، ثانيا البشريةكفؽ ما شرع لخدمة 
المسمميف في منأل عما أصاب التعميـ في الغرب، فقد 

أصابيـ مف االنشغاؿ  ماأصاب بعضنا في ديارنا 
بالجانب المادم بعيدا عف سمك الركح، لكننا ىنا ننقؿ 

لتي يراىا بعض أبنائو يراىا اإلسبلـ ال ا التيالصكرة 
 . المنحرفيف عف نيجو في ىذا الزماف

اإلنساف غير  كحريةشؾ أف تصكر اإلسبلـ لمعمـ  كال      
تصكر الغربييف اليـك لمعمـ فيـ يقصركنو عمى العمـ 

كجعمكا ، صمة العمـ باهلل، كبالكجكد األعمى فقطعكا ،المادم
 -لحسيكالكجكد اكعقمو، سند العمـ الكحيد ىك اإلنساف 

أكركبا مف منطمؽ غير إيماني، ال  فيانطمقت  فالعمـك"
كالذم  المحسكسيعترؼ بغير المادة كال يسمـ إال بالمدرؾ 

كنظران لمتقدـ . يمكف أف يتأكد بتجارب قابمة لمتكرار كاإلعادة
الباىرة التي حققتيا دراسات العمـك  كاالنتصاراتالممحكظ 

عمى غيره مف  جريبيالتالبحتة كالتطبيقية انتصر المنيج 
  .(ُٔ)"المناىج الفكرية

الغربي  العمـالعنصر األخبلقي ىك الذم فقده  كىذا      
فكاد  ،كلذلؾ نشأت أزمة العقؿ كأسس المعرفة ،اليـك

، كالتقدـ ،كالعمـ ،ؿمف العؽ ييأسكفالناس في الغرب 
 ،لفقداف عنصر آخر يدعـ ىذا العمـ اإلنساني كيغذيو

كىك  ،ير الكجكد المشاىد المحسكسبكجكد آخر غ كيربطو
لعقؿ اإلنساف  احترامواألمر الذم يضمنو اإلسبلـ في 

 . ككرامتو، فيربط الدنيا باآلخرة

كيحاكؿ أف الغيب  يستبعدعمـ  الغربيفالعمـ  إذف      
األمكر الغيبية كالشرعية فمسفة حسية مادية  يفمسؼ

 . تفقدىا ركحيا
اإلنساف ىك ركف  ال مرية فيو أف الذم كالحؽ      

 لئليمافالحضارة، كالعمـ ىك عمادىا كىك غير مناقض 
 . الصحيح؛ ألف كبلن منيما يدؿ عمى اآلخر كيحث عميو

أخرل تتعمؽ بفمسفة التعميـ في الغرب  مشكمةكىنالؾ  -
السي  الذم يحؿ بو طبلب العمـ في ىذا  بالكسطتتمثؿ 

في إلى انحراؼ اإلنساف  يؤدمالمجتمع، األمر الذم 
العفة كالفضيمة كيقع فريسة  عفكثير مف األحياف 

 . لمرذيمة
الباحث كالمتعمـ في المجتمع الغربي بمجتمع  فينشأ      

كيتحمؿ مف قيكده كيرل في ىذا  جانبان ينحي الديف 
بذلؾ  فيتخمىالمجتمع ما يبيره مف جكانب التقدـ كالمادم 

العمـ  طالب فينحرؼ، عف كثير مف القيـ كاألخبلؽ الدينية
ىذا المجتمع إذا لـ يكف قد حصف خمقيان، فيجد المرأة  في

لمف شاء مف الناس فيعكد  مباحان في ىذا المجتمع متعان 
إلينا بعض الشباب المبتعثكف لكسب العمـ كالمعرفة كقد 

مف األخبلؽ الفاضمة كالمبادئ السامية، كتخمكا عف  انحمكا
د يكجد البعض ؽ بأنوالفضيمة، ككقعكا في الرذيمة، عممان 

مف الشباب الذيف ال يزيدىـ ذلؾ إال ثباتان عمى الحؽ، 
.  قمة لكنيـاهلل  ديفكشدة في 

أف حاؿ األمـ الغربية المتقدمة المتحضرة  كاعمـ      
عمى انتشار الرذيمة كشيكع الفسؽ  يقتصرماديا ال 

 الداخميةكالفجكر في ببلدىـ، بؿ ينضـ إلى مثالبيـ 
تحت  كقعت التيغدر بأىؿ الببلد اعتيادىـ الظمـ كاؿ

المعيشة كالحياة في ببلدىـ  عمييـسيطرتيـ، فينغصكف 
 الببلدكيشارككنيـ في جني منافعيا، مٌحرميف عمى أىؿ 

 . (ِٔ)ما يحمكنو ألنفسيـ مف حقكؽ اإلنساف
ما ييميـ في الجانب العممي  غالباف ككالعمماء الغربي -

ف  تتحقؽ ىذه  ال كانتتحقيؽ المصالح الخاصة حتى كا 
البشر  مفالكثير  أركاحالمصالح إال عمى حساب إزىاؽ 
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راقة دمائيـ، فبل  تحقيؽ ىذه  مقابؿفي ذلؾ  حرجكا 
.  المصالح
ىذا األمر ال يمنع مف كجكد بعض  لكف      

يريدكف الخير لمناس، فبل مانع  الذيفالمخمصيف منيـ 
مقتصدة معتدلة في ىذه الحياة كىي  أمةأف تككف منيـ 

 . يمة نادرةقؿ
بصناعة  المتعمقةالغربية في العمـك  الدكؿ تقدمتلقد  -

الذرية كالييدركجينية تقدما أثار الرعب في  األسمحة
مف أف  فبلبدالعالـ بسبب خمك ىذا الجانب مف األخبلؽ 

تحكـ  ان أخبلؽ اليائؿيحكـ ىذا التقدـ التكنكلكجي 
ال فقد يؤدم ىذا التقدـ إلى انؼ جارات سمككيات الناس كا 

الككف بأسره لذا ظير بعض  انفجارتؤدم إلى 
ممف يدعكف إلى العقبلنية -كىـ قمة-المصمحيف عندىـ

حماية الحضارة  عمىببعض القيـ القادرة  كااللتزاـ
 . اإلنسانية مف االنييار كالدمار

كينبغي أف ال ننسى العداء القديـ الذم نشب بيف  -
رب كانتيى كالعمماء كبيف الكنيسة في الغ المفكريف

عنيا مف بعد  الناسبيزيمة الكنيسة، كانصراؼ غالبية 
ذلؾ، مما أدل إلى بركز العديد مف الفمسفات المادية 

بصماتيا بكضكح عمى البحث  ظيرتالكضعية التي 
 . كالتطكر العممي

إضافة إلى ما سبؽ فإف النظرة التعميمية كالبحث  -
لصالح، اإلى تخريج المكاطف  افىدؼمالغرب  في العممي
اإلنساف الصالح الذم يحرص عمى أخيو اإلنساف  كليس

ىذه النظرة  أىداؼكمف ىنا فالغرب كعمماؤه يفرضكف 
أك عنصرية يسعكف مف ، في أطر قكمية التعميمية

ثركاتو  عمىخبلليا إلى استعمار العالـ كاالستيبلء 
كالسيطرة عميو، كمف ىنا فقد أصبح في الغرب اليـك 

كالجرثكمية،  كالكيميائيةرية مخزكف األسمحة الذ
كالصكاريخ عابرة القارات كالمزكدة بالرؤكس النككية كغير 

ييدد العالـ بأسره، كالحركب العالمية السابقة  النككية
تشيد بذلؾ، بؿ كاألحداث التي تقع في العالـ  المتتابعة

شاىد آخر، األمر الذم يؤكد أنو ال  المعاصراإلسبلمي 
حياة  تنظيـمؿ مف منيج اهلل في أسمى كال أرقى كال أج

 . البشر كفي تعميميا كبحثيا عمى السكاء

البحث  نتائج

التعميـ كالبحث العممي أزمة تفكؽ األزمات  أزمة      
مف  كتتطمبالمعاصر  العالـكاالقتصادية في  السياسية

الباحثيف الكقكؼ بدقة عندىا كاستجبلء أسبابيا لمخركج 
كدكاء شاؼ يضمف لمبشرية  ناجعة بحمكؿمف ىذه األزمة 

 تطكرأمنيا كاستقرارىا كسكينتيا بما كصمت إليو مف 
حكؿ ىذا  دراستيمف خبلؿ  كمفعممي كرقي حضارم، 

:  التالية النتائجإلى  تكصمتالمكضكع 

اليامة  سسمف األكالبحث العممي الدقيؽ  التعميـإف  -ُ
 كيبحثرفعة األمـ كتطكرىا، فمف ينتج العمـ كالمعرفة ؿ
يجد لو مكانا بيف األمـ، كمف ال ينتج العمـ  ستقصً كم

نفسو بالتخمؼ كالضعؼ،  عمىكالمعرفة كال يبحث، يحكـ 
.  كالتبعية لمغير

 تباعاكالبحث العممي كتجنب السرقات  فياألصالة  -ِ
كتطكره، أصكؿ المنيج العممي مف أسس نجاح البحث 

كؿ كاالبتعاد عف األصالة كالسرقات العممية، كمخالفة أص
التعميـ المعاصر، تكجب عمى  ألزمةالبحث أبعاد ثبلثة، 

 ىذهالمشرفيف عمى العممية التعميمية الكقكؼ بجدية أماـ 
.  األبعاد، كاتخاذ الحمكؿ المناسبة ليا

كالبحث العممي في العالـ اإلسبلمي  التعميـيعاني  -ّ
، كاقتصاديةاليـك مف أزمة ناشئة عف أسباب تربكية، 

تمزؽ العالـ اإلسبلمي  :اسية مف أىمياكاجتماعية كسي
ىماؿ دراسة العمـك التقنية فيو، أىموككقكع الفرقة بيف  ، كا 

مف  العمميكقمة ما يرصد كينفؽ عمى التعميـ كالبحث 
أمكاؿ، كالبعد عف النيج الذم رسمو كتاب اهلل كسنة 

.  رسكلو

عف العمـ كالبحث العممي يحرمو مف  الديفانفصاؿ  -ْ
 كتقدمكاادقة في البحث، فإذا تطكر الناس المنيجية الص
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 إلىبالعمـ بعيدا عف الديف كاألخبلؽ فإنو تطكر يؤدم 
كالخكؼ كاليمع، كأكبر  الفزعالدمار كالضياع، كيحؿ بو 

 البشريةشاىد عمى ذلؾ التطكر النككم كالذرم الذم ييدد 
اليـك بالضياع كالتدمير كالخراب، كيحمؿ الدكؿ المتطكرة 

كالتجبر بالدكؿ الضعيفة  التسمطنب عمى في ىذا الجا
.  كاستنزاؼ ثركاتيا، كاستعباد شعكبيا

بالعمـ كالبحث العممي يرفع مف شأف  يرغباإلسبلـ  -ٓ
إلى النيج السميـ فيو محاطا باألخبلؽ  أىمو، كيرشد

اآلخريف،  مصالحالفاضمة، مف صدؽ كأمانة كرعاية 
مف  كغيرىا مف األخبلؽ التي تحمي التطكر العممي

. .  كالتسمطاالنحراؼ، كالتجبر، 

ف تطكر  كالبحثالتعميـ  -ٔ  تطكراالعممي المادم كا 
في الغرب لكنو فقد جانب الركح، كبني عمى  ممحكظا

ف  ذلؾ إلى  أدلتحقيؽ المصالح الخاصة ليـ، حتى كا 
.  إراقة دماء اآلخريف، كاحتبلؿ ببلدىـ

حثيا البشرية كسبلمتيا كتطكرىا في ب لنجاةالطريؽ  -ٕ
النجاة،  سفينةكتعميميا، كتاب اهلل كسنة رسكلو، فيما 

يحمياف مف أبحر بيما لمكصكؿ إلى أعماؽ المعرفة مف 
 . كاالنحراؼ كالضياعالضبلؿ 

أصحاب القرار السياسي في العالـ اإلسبلمي عمييـ  -ٖ
مسؤكلية كبيره في الرقي بالتعميـ كالبحث العممي، السيما 

دات، كاألسمحة المختمفة بكافة فيما يتعمؽ بتطكير المع
أنكاعيا، مف أجؿ حماية بيضة المسمميف، كالذكد عف 
المستضعفيف، كقطع أطماع الطامعيف بديار المسمميف 

.  كثركاتيـ
الخبلفات السياسية بيف بعض األفراد مف أىؿ العمـ   -ٗ

كاالختصاص كبيف أكلياء األمكر في الدكلة، ال ينبغي 
مف التعميـ كالبحث العممي، كي أف تككف سببا في منعيـ 

ال تحـر األمة مف خبرات ىؤالء األفراد أصحاب 
.  الكفاءات العالية، كالخبرات المتميزة

اإلخبلص في التعميـ كالبحث العممي، كابتغاء كجو  -َُ
اهلل فيو، مف قبؿ المعمميف كالمتعمميف عمى السكاء، مف 

تعكد األمكر التي تؤدم إلى نتائج عظيمة كثمار طيبة 
. بالنفع كالخير كالبركة عمى جميع أفراد المجتمع

. سكاء السبيؿ إلىاليادم  كاهلل      
: الهوامش

                                              

 فيالحسف بف محمد، المفردات : الراغب األصفياني (ُ)
 .ّّْغريب القرآف، دار المعرفة، بيركت، ص

الكفكم، الكميات معجـ  أبك البقاء أيكب بف مكسى: الكفكم (ِ)
، الرسالةفي المصطمحات كالفركؽ المغكية، مؤسسة 

. ُٓٔـ، صُّٗٗ، ِط ،بيركت
محمد الفيكمي، المصباح  بفالفيكمي، أحمد  :انظر (ّ)

 كانظر. ِْٓالمنير، دار الحديث، القاىرة، ص
الفيركزآبادم، القامكس المحيط، دار إحياء التراث، 

. َُُٓ، صبيركت
فاركؽ عبد المجيد السامرائي، . د: امرائيالس :انظر (ْ)

النفائس،  دارأىداؼ كخصائص التعميـ اإلسبلمي، 
 .ُِ، صُٗٗٗ، ُاألردف، ط

يعقكب العبيد، التنمية التكنكلكجية، مفيكميا، . د: العبيد (ٓ)
. ُٔٓالدكلية لمنشر، ص الداركمتطمباتيا، الككيت، 

اني نشاط إنس: بأنو أيضاتعريؼ البحث العممي  كيمكف
في محاكلة لفيـ الككف كما فيو مف جمادات  متكاصؿ

، "ظكاىر كسنف مفكأحياء كطاقات كقكل كما يحكـ ذلؾ 
زغمكؿ راغب النجار، قضية التخمؼ : النجار نظرا

العالـ اإلسبلمي المعاصر، المحاكـ  فيالعممي كالتقني 
. ُْالشرعية كالشؤكف الدينية، دكلة قطر، ص

العممي في العالـ  البحثضر، أزمة عبدالفتاح خ. د: خضر (ٔ)
. ِْ، صـُُٖٗالعربي، معيد اإلدارة العامة، بيركت، 

الفكر  فيفاركؽ الدسكقي، حرية اإلنساف : الدسكقي (ٕ)
 .ْٓ، صُ، طاإلسكندريةاإلسبلمي، دار الدعكة لمنشر، 

العممي في العالـ  البحثعبد الفتاح خضر، أزمة . د (ٖ)
. ّٓالعربي، ص

النجار، أزمة التعميـ،  محمدزغمكؿ راغب : جارالف :انظر (ٗ)
. ِْ، صـَُٖٗ، ُمكتبة الفبلح، الككيت، ط
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 التربيةعبد الرحمف النحبلكم، أصكؿ : النحبلكم (َُ)
ـ، ُٕٗٗاإلسبلمية كأساليبيا، دار الفكر، بيركت، 

 .ِِٗص
 .َُصالنجار، أزمة التعميـ،  زغمكؿ :انظر (ُُ)
. ّٔاألمة، ص مقداد، منابع مشكبلت. د :انظر (ُِ)
ثركت بدكم، النظـ السياسية، دار النيضة . د: انظر (ُّ)

 .ّّْـ، صُِٕٗالقاىرة، 
، كالتعميـعبد الكريـ بكار، حكؿ التربية . د :انظر (ُْ)

 .ّْْص
 .ِٕٓالسابؽ، ص المرجع نفس (ُٓ)
تكجو  كيؼالحسف عمي الندكم،  أبك: انظر الندكم (ُٔ)

البحكث كاإلفتاء  المعارؼ في األقطار اإلسبلمية، إدارة
 .ْالعربية السعكدية، ص المممكةالعممية 

مشكبلت األمة األمية  منابعمقداد يالجف، . د انظر (ُٕ)
، ـَُٗٗدار عالـ الكتب، الرياض، المعاصر، كالعالـ 

. ُِ-ُُص، ُط
العممي في العالـ  البحثعبدالفتاح خضر، أزمة .د (ُٖ)

. ّْ، صـُُٖٗ، ُطالعربي، 
. َٓسابؽ، صالمرجع اؿ نفس (ُٗ)
بيركت، ، ، دار الكتب العمميةالكبرل الطبقاتسعد،  ابف (َِ)

. َُٔ، صُج، ـُٕٗٗ
التربية كالتعميـ،  بكار، حكؿعبد الكريـ . دبكار  :انظر (ُِ)

 .َّْدار القمـ، دمشؽ، ص
. ُّْصالمرجع السابؽ،  نفس (ِِ)
أزمة العالـ في التعميـ مف منظكر الثمانينيات،  انظر (ِّ)

 حربي كزمبلئو، الرياض،  خيرترجمة محمد  فميب ككمز،
. ِٕٓدار المريخ، ص

جاء في فضؿ  ماأخرجو الترمذم في كتاب العمـ باب  (ِْ)
سنف ، عيسى بفعيسى محمد  الفقو عمى العبادة، أبك

. ْٖٓ، صٕجالكتب العممية، بيركت،  دارالترمذم، 
منير حميد، النظاـ السياسي اإلسبلمي مقارنا بالدكلة . د (ِٓ)

 .َُّـ، صُْٗٗلقانكنية، دار البشير عماف، ا
عبد الفتاح خضر، أزمة البحث العممي في العالـ . د (ِٔ)

. ِْالعربي، ص
محمد قطب، منيج التربية اإلسبلمية، دار : قطب (ِٕ)

 .ٖٗ، صُ، ج، بيركتالشركؽ

 

مصطفى محمكد، مكقؼ العقؿ كالعمـ كالعالـ مف : انظر (ِٖ)
دار إحياء التراث العربي، المرسميف،  كعبادهرب العالميف 

 .ُُ، صُجبيركت، 
في ظبلؿ القرآف، دار  إبراىيـ،سيد قطب : انظر قطب (ِٗ)

.  ِّٖٖ، صٓجـ، ُٔٗٗ، ِٓالشركؽ، بيركت، ط
، التفسير القرآني لمقرآني، الخطيبعبد الكريـ : الخطيب (َّ)

. ٕٕٔ، صُِجدار الفكر، بيركت، 
 داررآف العظيـ، كثير، تفسير الؽ بفكثير، إسماعيؿ  ابف (ُّ)

. َٓٔ، صّج، ُ، طُْٗٗدمشؽ، الفيحاء، 
حافظ إبراىيـ، دار الجيؿ، بيركت،  ديكافحافظ إبراىيـ،  (ِّ)

. َِٖ، صِج
محمد بف أحمد األنصارم،  اهللالقرطبي، أبك عبد  (ّّ)

 ، مؤسسة مناىؿ العرفاف،بيركتالقرآف،  ألحكاـ الجامع
. ِٗٓ، صٔج

ضياء الديف  بففخر الديف محمد الرازم : الفخر الرازم (ّْ)
عمر، التفسير الكبير كمفاتيح الغيب، مكتبة المعارؼ، 

 .َِٓ، صِٔجالرياض، 
محمد عمي الصابكني، صفكة : انظر الصابكني (ّٓ)

 .ِِٕ، صّجالقرآف الكريـ، بيركت،  التفاسير، دار
الزحيمي، كىبة الزحيمي، التفسير المنير في : انظر (ّٔ)

ـ، ُُٗٗبيركت، ج، دار الفكر، العقيدة كالشريعة كالمنو
 .ِِٔ، صِِج

، الحكيـمحمد رشيد رضا، تفسير القرآف : رضا انظر (ّٕ)
 .ْٔ، صِجدار الفكر، بيركت، 

محمد الغزالي، إحياء عمـك الديف، دار  بفمحمد : الغزالي (ّٖ)
 .ِّْ، صْجالمعرفة، بيركت، 

 القرآنيعبد الكريـ الخطيب، التفسير : انظر الخطيب (ّٗ)
 .َّ، ٕجف، دار الفكر، بيركت، لمقرآ

في  التعميـالعشماكم،  الفتاح عبد. د: العشماكم انظر (َْ)
، مركز شؤكف الدعكة، الجامعة اإلسبلمية، المسمميفببلد 
. ٕص

  التحرير،  محمد الطاىر بف عاشكر: انظر ابف عاشكر (ُْ)
 .َٔ، ِٗجكالتنكير،   
لى طمب أبك داكد في كتاب العمـ، باب الحث ع أخرجو (ِْ)

أبي داكد، دار الكتب  سنفالعمـ، سميماف بف األشعث، 
 .ِّٓ، صِج، ُ، طُٔٗٗالعممية، بيركت، 
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الترمذم في كتاب العمـ، باب ما جاء في فضؿ  أخرجو (ّْ)
 الجامع"محمد بف عيسى،  العبادة، أبكعيسىالفقو عمى 
الترمذم، دار الكتب العممية، بيركت،  سنف" الصحيح

 .ْٕ، صٓج
ق مسمـ في كتاب الذكر كالدعاء، باب فضؿ أخرج (ْْ)

الحجاج،  بفاالجتماع عمى تبلكة القرآف كالذكر، مسمـ 
 .ّْٕ، صِجصحيح مسمـ، 

العمـ، باب في طمب العمـ  كتابأبك داكد في  أخرجو (ْٓ)
ر بف األشعث، سنف أبي داكد، دا سميمافلغير اهلل، 

. ِّّ، صّجلفكر، بيركت، ا
 ركحآللكسي البغدادم ، محمكد ا: انظر اآللكسي (ْٔ)

المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، دار 
 .ُٖ، صٔج، بيركتالمعرفة، 

أخرجو أبك الشيخ األنصارم، طبقات المحدثيف  (ْٕ)
 .ُٕٓ، صّجبأصبياف، مؤسسة الرسالة، بيركت، 

البارم شرح  فتحأحمد بف حجر العسقبلني ، : العسقبلني (ْٖ)
باب رجـ الحبمى مف  الحدكدتاب صحيح البخارم، في ؾ

، ُِجالزنا إذا أحصنت، دار إحياء التراث، بيركت، 
 .ُِِص

أخرجو ابف ماجة في المقدمة، باب مف سئؿ عف عمـ  (ْٗ)
 ابف محمد بف يزيد القزكيني، سنف هللبك عبد اأفكتمو، 

. ٖٗ، صُج ،ـُٓٗٗماجة، دار القمـ، بيركت، 
اء، باب فضؿ أخرجو مسمـ في كتاب الذكر كالدع (َٓ)

بف الحجاج،  كالذكر، مسمـاالجتماع عمى تبلكة القرآف 
، ِجصحيح مسمـ، دار الكتب العممية، بيركت، 

 .ّْٕص
في  الحسافالرحمف بف مخمكؼ، الجكاىر  عبد: الثعالبي (ُٓ)

، ـُٕٗٗ، ُتفسير القرآف، المكتبة العصرية، بيركت، ط
 .ِّٔ، صّج

ب قكؿ اهلل تعالى البخارم في كتاب األدب، با أخرجو (ِٓ)
اتقكا اهلل كككنكا مع الصادقيف أمنكاأييا الذيف  يا محمد 

  ةػمكتببف إسماعيؿ البخارم، صحيح البخارم، 
 .ِِٕ، صٓجالتراث، بيركت،  إحياء  
 ،دمشؽ، مطبعة المجمع العممي تاريخعساكر،  ابف (ّٓ)

 .َّٕ، صُٓج، ـُُٓٗدمشؽ، 

 

الطبرسي، مجمع بف الحسف  الفضؿالطبرسي، أبكعمي  (ْٓ)
القرآف، دار الكتب العممية، بيركت،  تفسير فيالبياف 

 .ِِّ، صٗج
برىاف الديف الزرندجي، تعميـ المتعمـ، المكتب  (ٓٓ)

 .ٓاإلسبلمي، بيركت، ص
 .ُْاإلسبلمي، ص التعميـالسامرائي، خصائص  فاركؽ (ٔٓ)
العمـ،  لطمبةأخرجو ابف ماجة في المقدمة، باب الكصية  (ٕٓ)

 .ٖٗ، صُجماجة، سنف ابف 
كمخاطره، المكتب اإلسبلمي،  االبتعاثالصباغ،  محمد (ٖٓ)

. ُٗـ، صُٖٕٗ، ُبيركت، ط
 .ِٖٕص، التربية كالتعميـ حكؿعبد الكريـ بكار، . د. أ (ٗٓ)
أبك الحسف عمي الندكم، كيؼ تكجو المعارؼ في  انظر (َٔ)

العممية المممكة  فتاءكاإلاألقطار اإلسبلمية، إدارة البحكث 
 .ْربية السعكدية، صالع

التعميـ، مكتبة الفبلح،  أزمةراغب محمد النجار،  زغمكؿ (ُٔ)
. ّٕ، صَُٖٗ، ُط، الككيت

 ربمحمكد، مكقؼ العقؿ كالعمـ كالعالـ مف  مصطفى (ِٔ)
 .ُُ، صُجالعالميف، 


