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  ملخص البحث

يهدف ىذا البحث دلعرفة ظلوذج تطوير العلوم اإلسبلمية يف معهد أمبون اإلسبلمي احلكومي استجابة دلتطلبات العودلة 
بادلدخل وتقدم العلوم التكنولوجيا. ىذا البحث من نوع الدراسات ادلكتبية والطريقة ادلستخدمة ىي الطريقة الوصفية 

التأويلي والتحليل النقدي لكتاب " ظلوذج تطوير العلوم اإلسبلمية يف معهد أمبون اإلسبلمي احلكومي". ونتائج البحث 
( النموذج العلمي الذي يستخدم يف معهد أمبون اإلسبلمي احلكومي ىو ظلوذج التكامل والتداخل ادلتُت بُت ٔىي 

( كان تطوير ظلوذج التكامل والتداخل يف معهد أمبون اإلسبلمي ٕل يف النحل؛ العلوم الدينية والعلوم العامة الذي يتمث
احلكومي مفهوميا مل يتناسق بفكرة التكامل والتداخل كما يرام. ذلك ألنو مل يتأسس على ادلبادئ الفلسفية القوية 

 والناضجة.
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ABSTRACT 

This study explains the development paradigm of Islamic studies in the College 
(PTAI) that is inspired by the transformation of science that has developed along 
with the demands of a globalized world which is marked the transformation of 
information technology or information civilization. This study is a library research at 
IAIN Ambon. The research resource includes the book of the Scientific 
Development Paradigm at IAIN Ambon with hermeneutic and deconstructive 
approach and critical analysis. Based on the research concluded: (1) Scientific 
paradigm developed in Ambon IAIN is interconnected-integrated paradigm in the 
metaphor of bees, where all sciences are closely related each other; and (2) the 
development of integrated-interconnected paradigm at Ambon IAIN conceptually is 
not fully relevant to the idea of founding fathers on this paradigm. It seems 
immature and not yet supported by the strong philosophy principles. 

Keywords: Paradigm, Islamic Sciences, Higher Education 



                             كرمان
 

498                                    Vol. 2, No. 3, December 2016 M/1438 H 

 المقدمة
والباحثُت لتحقيق  من اىتمام العلماء والدين والعلم عن الًتاث والتجديد اليزال التفكَت

 إىل أو( UIN) احلكومية اإلسبلمية إىل اجلامعة (PTAI) من ادلهاىد اإلسبلمية ،التحويل متطلبات
ويتأثر . اإلسبلمية العلوم رلال يف النظر إعادة ضرورة على واإلصرار (wider-mandate) أوسع والية

 الذي يسميو ألفُت توفلر، القرن، مبطلبات ىذا حتويل ادلهاىد اإلسبلمية إىل اجلامعات اإلسبلمية 
Alfin Toffler وىايدي توفلر ألفُت. )احلضارة وتطور ادلعلومات الذي يتصف حبضارة الثالث، بادلوج 

( أو حضارة ادلعلومات) الثالث ادلوج(. ٕٚٓٓ :ا عبد أمُت يف زلمد سيتياوان إيوانو  ،ٕٕٓٓ :توفلر
تلك . حاليا للعامل الواقع امتدادا وليس تغيَت رلرد وليس جديدا، تولد رلتمعا" كبَتة مفاجأة" يسبب

وكانت (. ٕٜٜٔ: توفلر ألفُت) ادلعلومات عامل يف على البقاء جديدا رلتمعا الكبَتة" تثَت "ادلفاجأة
 James Hittelman حيتلمان موافقا دلا قالو جيمس الىت يسميها توفلر ادلعلومات" مصطلح "حضارة

 التارؼلي، التحول: العودلة أن يذكر .ادلعلومات بتكنولوجية الىت دتيزت" العودلة" يشرح مصطلح عندما 
القوية والكفاءات  العبلقات تغيَت عن طريق عميقا ضمنا وادلكان الزمان عرب التفاعل وتسريع وتوسيع

 (. ٕٗٓٓ :ا عبد أمُت ، وأمحد منهاجى ىف زلمدٕٕٓٓ :جيمس حيتلمان) اجملتمعية
 طبيعية من نقلة حيتلمان يعترب وجيمس توفلر وىايدي توفلر ألفُت عند ادلعلومات رلتمع وتعزيز

 واللعب والعمل ادلعيشة طريقة يف كبَت حتول ىناك سيكون اجملتمع، ىذا ووجود. اإلنسانية احلضارة
 األكادؽلي العامل حاجة ىناك ادلستقبل، يف ستحدث اليت الظواىر يف النظر خبلل من. والتفكَت

 عن حتديات تطور العلوم االستجابة على الرؤية ادلناسبة القادرة لتصميم احلكومية اإلسبلمية كاجلامعات
 .احلايل

 عاما ٓ٘ من يقرب ما إندونيسيا يف احلكومية اإلسبلمية للجامعات التارؼلي التطور إىل نظرة
قد جرت مثل  ادلعاىد اإلسبلمية احلكومية يف ادلتقدمة اإلسبلمية مناىج الدراسات أن على يدل ادلاضية

يف  يف ادلعاىد اإلسبلمية احلكومية الكليات مجيع، حيث كانت األزىر الشريف ما جرى يف جامعة
 على سبيل ما يستخدم يف تدريسهاوكذلك طرق . العربية األمساء أو ادلصطلحات إندونيسيا تستخدم

 والسياسية االجتماعية اجلوانب عن فصلها ؽلكن قال أمحد منهاجى إن اجلامعات اإلسبلمية ال. األزىر
 السياسية النخبة تأثَت عن فصلها ؽلكن ال السياق ىذا يف جامعة األزىر،. اجملاورة ادلنطقة يف حتدث اليت

 سلطة على بدوره تؤثر اليت أكادؽلية، كمؤسسة األزىر استقبللية على خطَتة آثار ذلا. الببلد يف
 من ليس فإنو وىكذا، (.ٕٗٓٓ :ا عبد أمُت الوقت )أمحد منهاجى ىف زلمد نفس احلكومة يف
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. األزىر الشريف ادلعاىد اإلسبلمية بإندونيسيا تتبع ظلط يف اإلسبلمية للدراسات أسباب إغلاد الصعب
 أكادؽلية كمؤسسة نفسها وضع على يقدر احلكومي لن اإلسبلمي ادلعهدكان  الوقت، نفس يف

)أمحد  متحيزة سياسية مبصاحل مرتبطا يكون احلكومي أن اإلسبلمي أن ادلعهد القول ؽلكن. مستقلة
 (. ٕٗٓٓ :ا عبد أمُت منهاجى ىف زلمد
 ارتداء إىل دتيلتطورىا وتقسيمها الصناعي إىل اجملاالت ادلتخصصة  يف اإلسبلمية الدراسات

 الًتبية غالبا تعد كالتعليم عن العبارات أوال،: (Hodgson)ىودجسون  اقًتحو الذي النحو على أظلاط
 يف معيارية ىي الًتبية ثانيا، الصاحلة وادلؤثرة يف األذىان والرموز اليت تدرس ببل أي عملية التفكَت.

 قاموا بالتعمق بتقاليد( IAIN)االفًتاضات كان علماء ادلعاىد اإلسبلمية احلكومية  هالغرض. وهبذ
 العامل يف احلديثة اجلامعات طورهتا معظم كما واإلنسانية االجتماعية ال بالعلوم الكبلسيكي، ادلعياري

 تتوقف على العلوم أوالكليات اليت  تتمثل يف تقسيم واإلنسانية االجتماعية قلة االىتمام بالعلوم. الغريب
 األساسي والتفكَت تعاليم مصدر رلال) الدين أصول كلية( ٔ: )وىي تشمل اإلسبلمية، الدراسات

 واللغة اإلسبلمية واحلضارة التاريخ) اآلداب كلية( ٖ) ،(والفروع الفقو) الشريعة كلية( ٕ) ،(لئلسبلم
واالتصالية  الدعوة كلية( ٘) ،(وفروعها ميةاإلسبل الًتبية)الًتبية والتعليم  كلية( ٗ) ،(وفروعو واألدب

  .الكليات مجيع يف فهي توجد احلديثة التطورات مثل أخرى أما رلاالت(. والفروع الدعوة رلال)
عليها تقسيم العلوم  يلزم حتويل ادلهاىد اإلسبلمية  جهود مع ومسايرة توفلر توقعات إىل رجوعا

أن يكونوا قادرين على توافر متطلبات ادلستهلكُت  ادلسلمونويتطلب العلماء . إىل اجملاالت ادلتنوعة
 ترمجتها مث صحيح بشكل الوقت ىذا يف اإلسبلمية لذلك، غلب عليهم فهم الدراسات. وادلقبلة احلالية

 ادلبذولة باجلهود القيام والعلماء يف حُت آخر، ؼلتلفون يف. ادلعاصرة العلوم تطور دلتابعة احلايل السياق يف
 ادلعرفة يقومان بإسبلمية العطاس وصليب الفاروقي راجي إمساعيل. اإلسبلمي العلمي التطور لوضع

حىت يعّد أنو  للغرب كاريكاتورية صورة قد طبعت يف  اإلسبلمية الًتبية أن نظام وأّكدا(. ادلعرفة أسلمة)
 كاملة ذخَتة صياغة إعادة طريق عن ادلدخل ادلستخدم للفاروقي،(. ٜٗٛٔ :الفاروقي) معاناة لؤلّمة

 سلتلف يف ادلدرسية الكتب كتابة إعادة الواقع رلرد زلاولة يف إظلا ىو اإلسبلم إطار إىل الغريب العلم من
 بُت يفصل الذي restorationist أهنا على وذكر أزرا. اإلسبلم تعاليم يف ثاقبة نظرة مع التخصصات

 (.ٕ٘ٓٓ :الباقر العابدين زين) العلوم العامة و الدين
 العلوم بناء إعادة الىت تعود إىل زجادل إعادة نشاط األخرى اإلسبلمية اجلامعات بعض كان يف

 إىل العودة يعٍت(. الظواىر الطبيعية)الكونية  واآليات الكرمي( القولية )القرآن اآليات من ادلستمدة
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 ا عبد أمُت زلمد(. ٕ٘ٓٓ :الباقر العابدين زين يف أزرا، ازيوماردى. )العلوم مجيع من ادلتعالية الوحدة
 بُت من العلم، وظلوذج التكامل وظلوذج ربط. ومًتابطة متداخلة وحدات مع آخر ظلوذج يدعو( ٕٚٓٓ)

 وجامعة شريف ىداية ا ،سبلمية احلكوميةسونان كاىل جاكا اإل يف جامعة وضعت أخرى أمور
ومعهد أمبون  االسبلمية احلكومية باندونج، جايت غونونج سونان وجامعة ،اإلسبلمية احلكومية
اإلسبلمي مبون أمعهد  يف العلمي التطور ظلوذج على الدراسة ىذه وركزت .االسبلمية احلكومية

يف جامعة أمبون اإلسبلمية  الذي مت تطويره العلمي النموذج وصف البحث ىذا من والغرض .احلكومي
  .هونقد احلكومية 

 ادلذكرة يف العلمي التطور عن البحث ادلكتبية. وموضوع من نوع الدراسات البحث ىذا
 ,hermeneuticالتأويلي  وادلنهج ادلستخدم ىو ادلنهج. جلامعة أمبون االسبلمية احلكومية األكادؽلية

 وإلظهار العلمية للتنمية ادلنهجي اإلطار بناء يف ادلستخدمة( episteme) واالبسمتية النموذج لكشف
 وكيف يُتطور، العلم دلاذا يعرف النهج ىذا خبلل من. الوجود وعلم ادلعرفة وعلم القيمعلم بُت  العبلقة
 تعترب اليت العلوم بناء لتفكيك تستخدم( ٕٚٓٓ :كرمان) التفكَت التفكيكي األخرى ادلناىج. تطويره
اإلسبلمية  والعلم يف ادلعاىد العلوم االستبدادية.  وضع على اافظة يف الدوائر بعض قبل من ادلنشأة

 العلوم على يركز العلمي بالنموذج التمسك عاما ادلاضية ٓ٘ السنوات مدى على  PTAINاحلكومية
 العلمي التطور مصاحل مع يتماشى مبا أيضا والتفكيك. ال على العلوم الواقعية أو التجريبية ادلعيارية

 التحليل. التكاملي العلم اىل العلمي األسبلمية احلكوحية من التفرع أمبون التحويلي يف جامعة
 شرح إىل التحليل ىذا ويهدف( ٜٗٛٔ :ودىاوس ب مارك) نقديا حتليبل الدراسة ىذه يف ادلستخدم

 التكامل إعادة ىناك مث التفكيك, ومن بعد. ة احلكوميةجامعة أمبون اإلسبلمي ادلفكرين يف التحول من
 .العايل التعليم من التحول مظاىر من تطبيقا ومظهرا بوصفها

 البحث

 ادلبُّت  التعليم لتحول النظري اإلطار إىل الدراسة ىذه أو "التحويل" يف" التحول" مصطلح ويشَت
 من طريقة تغيَت بأنو "التحول" ذلذا ادلفهوم من أوال،. مهمة أمور ثبلثة على ػلتوي ادلخطط الذي يف

 وجو تغيَت  معٌت إىل يشَت التعليم يف التحول(. ٜٔٙٔ :مَتيام. G. & C) آخر شكل إىل شكل
 :البخاري سلتار)التعليم  من الدراسة رلال أو والنموذج ادلؤسسة، يف التغَتات يف يظهر الذي التعليم

 الصدفة، طريق عن أيضا حتدث قد ولكن قصد دون بصمت التحول ىذا ػلدث أن ؽلكن( ٜٜ٘ٔ
 بدون أنو التاريخ يظهر ثانيا،. سليبال تغيَتأول ال اإلغلايب التغيَت يولد أن ؽلكن الذي التحول عن فضبل
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 أن حقيقة إىل ذلك ويرجع. التحول لعملية دائما يتعرض الزمن عرب رحلة يف التعليم كل استثناء،
 يف استمراريا يتغَت اجملتمع أن إىل أيضا يشَت واحلقيقة ينّظمها، واجملتمع الذي لشعبيتعلق با ىو التعليم

 .(ٜٜ٘ٔ :البخاري سلتار) والعكس متقدم فالتعليم متقدما، اجملتمع كان إذا. سلتلفة وأسباب ظروف
 بعوامل تتأثر أن ؽلكن التعليم أن يف stake holding system احلصة إجراء أعلية نظام تبدو ىنا

على  تأثَت إعطاء على قادرا يكون القوي التعليمي النظام فإن وكذلك هبا، ايطة ادلناطق يف قوية
والتعليم ىف  واجلانب األمامي. اخللفي اجلانب اجلانبُت, ننظر إىل أن ؽلكن التعليم ، حتولوثالثا اجملتمع.

 retrospektif ضوء  يف التعليم حتويل .وفكرةretrospektif ادلسمى ب  ادلاضي اىل للنظر اخللفي اجلانب
التعليم  وأما. ادلاضي التاريخ معُت ىف  ىف وقت حدث ما للتعليم التارؼلي التحول دراسات تنتج سوف

 سوف الرأي ىذا مع التعليم حتويل وفكرة .ادلتوقعةبالفكرة  يسمى ما مستقبل فلرؤية األمامي ىف اجلانب
 .(ٜٜ٘ٔ :البخاري سلتار) للمستقبل االستعداد حيث من ااالستباقية واألفكار النظر وجهات تلد

 ادلتعلقة كوىن، توماس اقًتحها اليت حتول العلم بنظرية البحث ػلث ىذا العلم, مبناسبة حتويل
 وىى حبث ،العادية العلوم يسمى علما ىناك إن كوىن توماس وقال. العلم( ظلوذج حتويل) نوعية بنقلة

 األوساط بعض هبا تقر اليتو  ،ادلاضية العلمية اإلصلازات أكثر أو واحد على تستند طبيعية علوم عن
 ؽلكن وال جامدة علمية ظلاذج معيار يعترب الطبيعي، العلم(. ٜٓٚٔ :كوىن توماس) معُت العلمية

وىذه ادلنهجية  الدينية. والعلوم العامة بُت العلوم يفصل اإلسبلمي العامل يف ادلتقدم العادي العلم. إنكاره
 (.ٕٕٓٓ :سردار الدين ياءز ) العلمي ادلسماة بالتحول" العلمية الثورة" تولد

 علمية، ظلاذج من ثبلثة يتكّون كوىن قال كما اإلسبلمي العامل يف الذي تطور العلمي والنموذج
 ،ثانيا. والعلوم الدين بُت يفصل الذي restorationist ،أوال. أظلاط ثبلثة على وقسمو أزرا كتبو اليت

 احلضارة بُت العبلقات لتحسُت الدين تفسَت أى العلم والدين، بُت على الربط حاولت اليت البناء إعادة
 واآليات (األيات القولية) الكرمي القرآن آيات من ادلستمدة العلوم تكامل إعادة ثالثا،. واإلسبلم احلديثة

 (.ٕ٘ٓٓ :الباقر العابدين زين يف أزرا) العلوم مجيع من ادلتعالية الوحدة إىل العودة يعٍت الطبيعة؛
 الذى رسم ا عبد أمُت زلمد اقًتحو الذي عن ؼلتلف العلمي الذى ذكره أزرا ال النموذج

 (،isolated entities) معزولة وكيانات ،(single entity) واحد كيان وىي تكوينات، ثبلثة يف العلوم
كان ىذا  وإذا(. ٕٚٓٓ :ا عبد أمُت زلمد) (interconnected entities) ومًتابطة متداخلة ووحدات

تطويره ىف معهد أمبون  سيتم التعليم العايل احلكومي، فأي ظلوذج مت تطويره يف التصميم البنائي
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ادلعاىد  يف التطوير العلمى ظلوذج حول البحوث ػلثو الكاتب إلجراء برىان ىذا االسبلمي احلكوم؟
 .اإلسبلمية احلكومية

ادلعاىد اإلسبلمية  ر يفينموذج تطو كوالًتابط   تبدو أن التكامل العلمي، مبناسبة فكرة التحول
 .والدينية العامة العلوم بُت على اجلمع زلاولة وىو الفصل، سلالفة" بأهنا لغة والتكامل احلكومية.

القولية والطبيعية  حىت صارت اآليات الكربى نظريةكال والسنة القرآن غلعل التكامل ىذا من النموذج
 من أكرب اذلرمي التسلسل يف العلمي التدرج وضع التكامل جوىرو  .معا لتطوير العلوممستخدمتان 

 الفرق يظهر ىنا(. ٕٗٓٓ :أرماحيدى مظهر) ادلادي ادلستوى هناية يف كما ا وخلق اآلخرة دخول
 الدراسات. والدين العامة العلوم مجع حيث من األمر يف والتكامل العلوم أسلمة بُت األساسي

 خبلل من اإلسبلمية غَت والعلوم لئلسبلم منافية تعترب اليت العلوم تحّدد ادلعرفة، ىف أسلمة اإلسبلمية
 وجبانب ذلك،(. ٕٓٔٓ) مهيمن عند (purifikasi)تنقية ال ظلاذج أو سبلميةاإل غَت العلوم على القضاء

 القيام ؽلكن اإلسبلمي احلكومي ومعهد أمبون. واإلسبلم العلم بُت جلمعمبحاولة ا التكامل يرتبط
 .العلمى وادلؤسسي التحويلب

 الحكوميمعهد أمبون االسالمي  واقعية تطوير العلوم االسالمية في

 لمعهد أمبون االسالمي الحكومي التأسيس تاريخ. 1

بناء على تقرير رئيس  البداية وكانت يف. ٜٓٙٔس سنة سّ أاالسبلمي احلكومي  معهد أمبون
 معهد إسبلمية حكومية، بناء على ٜٜٚٔ مارس ٕٔ يف التاريخ ٜٜٚٔ لسنة ٔٔ اجلمهورية رقم

 ٜٜٚٔ يونيو ٖٓ يف E/136/1997  رقمإندونيسيا  مجهورية يف الدينية الشؤون وزارة من بقرار موافق
 رقم اإلسبلمية الدينية للمؤسسات ادلدير العام تقريرموافق ب االسبلمي احلكومي، حتويل معهد أمبونعن 

E/136/1997 أصول  وكلية الشريعة كليةل يةالتدريس يةةاذل أعضاء وضع عن ٜٜٚٔ يونيو ٖٓ بتاريخ
  STAIN مستقبل وصارأصبح ىذا ادلعهد  قد. وبعد مرور الزمان، أمبون الدين أوجونج باندانج يف

 ديسمرب ٜٕ يف وحتديدا ،ٕٙٓٓ سنة ٔٔٔ رقم إندونيسيا مجهورية رئيس تقرير على بناء مث. رمسيا
 .(IAINاالسبلمي احلكومي ) معهد أمبون STAIN تغَت ،ٕٙٓٓ

 واجملال اجملال ادلؤسسي يف تغيَتاتال تاالسبلمي احلكومي حدث معهد أمبون أصبح أن بعد
 إىل الوحدات وحتولت واألقسام والشعبات، الكليات يف األقسام أو التخصصات حتولت. العلمي

 ....وغَتىا ادلكتب مدير إىل اإلدارة رئيس وحتول الداعمة، ادلؤسسات
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 والرساالت الرؤية. 2

 دمج متفوقة ومتقدمة يفاالسبلمي احلكومي أن تكون مؤسسة تعليمية  معهد أمبون رؤية
 سنة آسيا يف الثقافات متعددةمع  التكنولوجيا على والقائمة والثقافة، والعلوم، الدراسات اإلسبلمية،

ٕٖٕٓ. 

 يف ادلبٍت على قوة االحًتاف التعليم( ٔ: )االسبلمي احلكومي فهى أما رساالت معهد أمبون
( ٕ) ة،يالثقاف ادلنجزاتػلصل على عدة  حبيث لوجياوالتكنو  والثقافة، والعلم اإلسبلم بُت التكامل حتقيق
 مهنيا البحوث إجراء( ٖ) الثقافات، بناء على متعدد والتكنولوجيا والثقافة العلوم اإلسبلمية دمج تطوير

 حد على الوكاالت سلتلف مع التعاون إقامة( ٗ) و والتكنولوجيا، والثقافة، اإلسبلمية، العلوم تطوير يف
 .والدولية والوطنية الية اجلامعات من سواء

 االسالمي الحكومي معهد أمبون في تم تطويهاالدراسات التى . 3

 وادلناىج. ادلتقدمة االسبلمي احلكومي ىف ادلناىج معهد أمبون تكون الدراسات الىت تطورت يف
( ٕ) األساسية، الكفاءة( ٔ: )وىي كفاءات، ثبلث على تعتمداالسبلمي احلكومي  معهد أمبون يف

 الكفاءات(. ٕٗٔٓ :لؤلكادؽلية التوجيهية ادلبادئ) ةاالضافي الكفاءات( ٖ) و ،الرئيسية الكفاءات
 الرئيسية الكفاءات. اتم والشعباقساأل ؽللكها جلميع على الطلبة أن غلب اليت الكفاءات ىي األساسية

 تدعم اليت الكفاءات ىي االضافية والكفاءات. كلية كل على الطلبة من غلب اليت الكفاءات ىي
 .األساسية والكفاءات ةالرئيسي الكفاءة

إىل  يوجو ادلنهج وىيكل ,ٛو  ٔالفصل  U/2000/ٕٖٕ رقم لتقرير وزير للشؤون الًتبوية وفقا
العلمية  الكفاءة( ب) الشخصية، اختصاص وضع( أ: )يف تصنيفها على الطلبة تكوين كفاءات

 .للحياة االجتماعية الكفاءة( ه و العمل، يف الكفاءة سلوك( د) العمل، يف الكفاءة( ج) وادلهارات،
 لتنمية الكفاءة. للعمل وادلهارة العلمية للكفاءة كأساس الطبلب كفاءة ىى الشخصية والكفاءة

 لطبلب ادلميزة السمة باعتبارىا اإلسبلمية األساسية العلوم توفَت إىل هتدف اليت العاطفية الشخصية
 با كونوا متقُتلي ُتللمواطن األساسية لكفاءاتا ة ىياحلكومي والعاطفاالسبلمي  معهد أمبون

ىى  وادلهارات العلمية الكفاءات. وادلستقلة والشخصية الثابتة، واألخبلق الكرؽلة وتعاىل، سبحانو
 والكفاءة. معينة مهارات من والتمكن األساسية ادلعرفة توفَت إىل طالب كل هبا يتمتع اليت الكفائة

 على يستند اليت اخلرباء إنتاج إىل يهدف الذي طالب كلخصوصية   من ىي العمل ة يفللخرب 
 طالب كل دتتلكها اليت الكفاءات ىي السلوكية الكفاءات. وادلهارات الىت استوعبوىا ادلعرفة أساسيات
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 االجتماعية للحياة الكفاءة. العمل يف الىت ػلتاج إليها شخص والسلوكيات ادلواقف تشكيل إىل هتدف
حتققت . العمل يف روىااالىت اخت للخربة وفقا اجملتمع قواعد فهم على الطبلب غلب اليت الكفاءات ىي

 .هبا اخلاصة ادلواد يف ادلبينة الكفاءات ىذه من ىذه العناصر
 (ٕادلدنية, ) تعليم بانتاتسيبل والًتبية (ٔ: )(MKP)الشخصية  ادلواد الىت تكون ىف التنمية

 والعلوم( ٙ) الطبيعية، والعلوم( ٘)  لغة اإلصلليزية،لوا( ٗ) واللغة العربية( ٖ) االندونيسية،واللغة 
( ٓٔ) احلديث، ودراسة( ٜ) ودراسة القرآن،( ٛ) العلوم، فلسفة يف ومقدمة( ٚ) الثقافية، االجتماعية

. الثقافة اإلسبلمية تاريخ ودراسة( ٖٔ) التصوف، ودراسة( ٕٔ) ودراسة الكبلم،( ٔٔ) الفقو، ودراسة
 للسلوك والطبع ،(MKB) للعمل ختضع اخلربة :(MKK) وادلهارات العلوم ماديتمن تكون توادلواد الىت 

 قررهتا كلية وشعبة و الىت أنشأهتا كل (MBB) اجملتمع قواعد لفهم وادلوضوعات ،(MPB) العمل يف
يف  الكفاءة دراسات) احلكومية" االسبلمية أمبون معهد ات يفالشعب "كفاءة كتاب يف التدريس ىيةة

 (.ٕٓٔٓ: االسبلمي احلكومي معهد أمبون
 المتقدم العلمي النموذج. 4

 العلمي التنمية للنموذج خلفية. أ

 يعتقدون وأهنم. الدين عن منفصلة والفن والثقافة، أن العلوم، ادلسلمُت، بعض لدى رأي ىناك
مؤسسة   شلارسة يف ادلسلمُت يبدو من بعض الكايف الفهم وعدم. عادلي, أى كلي دين ىو اإلسبلم أن

 الدراسات جزءاً من اإلسبلمي التعليم نظام يف والفن، والثقافة، وليس العلم،. اليوم ىذا تعليمية إسبلمية
من  ادلؤسسة اإلسبلمية عن مشوه انطباع االسبلمى ضيقا, فظهر الدين عن يكون النظر حىت اإلسبلمية

األخَتة والعلم  أى رلال ضيقة ىف الدراسة، تقوم مبجاالت كانت ادلؤسسة اإلسبلمية. ادلؤسسة العامة
 العلمي، البحث ثقافة ىناك ليس. العلمي التطور يف تقدما أقل تعترب اإلسبلمية وادلؤسسات. ادلعيارى

ت ادلؤسسا بعض ذلك ىو الشائع يف. بنمو الفكر احلديث يهتم وال اافظة على الًتاث، إىل ودتيل
 .االسبلمي احلكومي معهد أمبون وواحدىا اإلسبلمية،

 بناء االسبلمي احلكومي إعادة معهد أمبون اختذ اليت واالسًتاتيجية األساسية إحدى األعمال
 ىي واسًتاتيجا ألن بنية العلم العمل أساسيا ىذا ويعترب. العلم كأساس بوضع الدين العلمي النموذج

 مؤسسة تعليمية عالية عدم يف العلوم تطوير إطار يف القضايا أىم. مؤسسة تعليمية عالية كل روح
 والثقافة العلم وىي تنفيذىا، عالية ليتمالتعليمية الؤسسة ادل ورساالت برؤية اإلسبلمي العلمي االعتداد

رلاالت الدراسة حيث أن األخرون يعتربون أن  يؤثر على وىذا(. اإلسبلم) الدين مع ترتبط والفن، كلها
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 اإلسبلمي والفن والثقافة أن ظلوذج العلم  واعتربوا. العلوم االسبلمية ىف مؤسسة تعليمية عالية ضيقرلال 
. الذى طّورتو واستخدمتو العلوم ادلعيارية ظلوذج العلم وػلتفظ. التعاليم اإلسبلمية العادلية غَت صاحل هبواية

 لبدء البناء, إلعادة النموذج, يبٌت ىذا .الدين( وعلوم العام، العلوم) تطوير العلوم وقد بدأ الفصل يف
االسبلمية  معهد أمبون ويقوم بذلك. اإلسبلمية منهاج ادلؤسسات التعليمية تنظيم يف جوىرية تغيَتات

 .احلكومية

 اإلسبلمية للدراسات ادلادي التطور. ب

الشاملة  اإلسبلمية التعاليم أشكال من شكل أقامها النيب وأصحابو تعاليم االسبلم اليت كانت
 ادلقدس والقرآن كالكتاب. ادلؤمنُت كقبلة القرآن يف إليها اإلشارة ؽلكن اإلسبلمية والتعاليم. والعادلية

 العلوم كانت يف سواء العلوم، وتطوير ادلختلفة التخصصات من بداية يلهم الذى ادلصغر الكون مثل
 :٘-ٔالشمولية توجد يف سورة العلق األية اإلسبلمية  التعاليم. واإلنسانية االجتماعية والعلوم الطبيعية،

                                            

             
. أساسي, وىو مَجعَ  معٌت اإلسبلم يف فقرة "اقرأ" ولكلمة )اقرأ(وكانت كلمات تدل على تعاليم 

 .كلمة مَجعَ  ومن. وادلبلحظة والتجريب، البحث والتحقيق، إجراء يف يتم ما ىف عادة, وأنشطة "مجع"
وغَت  على ادلكتوب واشتمل النص والقراءة، ومراقبة، وحتليل، ومراجعة مثل إلقاء أخرى اشتقت معان

تلك  موضوع اخلطاب من أن يبدو ادلتعلقة بلفظ "قَ رَأَ"، اآليات يف البحث من. ونادلكتوب, أى الك
 قبل)سورة من تأيت اليت والكتب الكرمي القرآن مثل ا، من تأيت اليت بالقراءة أحيانا ترتبط الكلمة

 اإلسراء سورة) اإلنساين العمل من مبجموعة يرتبط وأحيانا ؛(ٜٗ: [ٓٔ] ويونس ٘ٗ:  [ٚٔ] اإلسراء
[ٔٚ:] ٔٗ.) 

 أن على يدل وىذا. ويبلحظها ظاىرا ادلوضوع الذى يدارسها يذكر ال القرآن يظهر لنا أن ىنا،
وىكذا،   .(ٜٓٛٔ :السعدى) كلمة تشملها أن ؽلكن ما كل ويشمل عام، تلك الكلمة ادلوضوع يف

 يتم مل ألنو وغَت ذلك, وحبث, واستعراض، وتعمق, ودراسة، قراءة، ذلا معان كثَتة، منها كلمة "اقرأ"
 وكل ما يبلحظ متعلق ومناسب بالقرآن الكرمي, والكتب. منو ؽلكن ما يشمل كل ادلفعول، ذكر

 .وغَتىا ا، ،(واجملتمع نفسو) واإلنسان والكون والصحف،
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الشاملة ىى كلمة "العلم"  تعاليم اإلسبلم على يدل شلا الكرمي القرآن يف الثانية ادلفتاحية والكلمة
:ٔٔ: اجملادلة حيث قال ا تعاىل ىف سورة                

                           

                     .وفقا ا الذى عظم ادلعُت والشخص 
 يشجع الوعي ىذا. رسولو زلمدا وأن يشهد أن الإلو إال ا، الذي الشخص ىو ادلؤمن، اآلية ذلذه

 التوحيد جوىر أن إقبالزلمد  وذكر. التوحيد بروح البشربة احلياة من ادلوقف تطوير على الشخص
 وضع األخر الذي ادلؤمن موقف وىو يؤثر على واحلرية، والتعاون، ادلساواة ىو كأساس الفكرة والعمل

 آخر وشخص شخص بُت والفرق. ا إال لو حرية حتدّ  أن شيء يوجد ال ، مبدإ ادلساواة على دائما
 وسوف. وادلزية لآلخرين والقوة ضعفوال اآلخرين، وأفكار آراء واستعّدت واعًتفت ىو يف التقوى.

 البحوث ذو علة عالية بإجراء واإلبداعي والعقبلين النقدي والتفكَت االستقبلل، من موقف ذلا يكون
 وقول. ا عدا ما شيء بكل مفتون يف حياتو دون واألمانة وادلسؤولية التجرييب، اذلدف أو التجريبية

 اختبار ؽلكن ادلسلمُت من والتدابَت واإلجراءات وادلواقف واخلَت على احلق مؤشر" رسولو ىو زلمد"
دعا ىف أول  الواقع يف. زلمد للنيب والتاريخ. النبوية والسنة الكرمي القرآن يف الواردة القيم إىل بالرجوع

 ال اليت وادلعتقدات األساطَت كل على والقضاء اإلنسانية، األخبلق وحتسُت التوحيد رسالتو عقيدة
 .با إال يتعلق ال حىت العقلي موقفهم وبناء متُت أساس ذلا يكون

يدرسون  الذين الناس عند ا ىو الذي أويت من العلم. أي درجة يرفعو الذي الشخص ثانيا،
مبلحظة اآليات القولية أى الوحي واآليات  خبلل من ا العلم ومعرفة ومصدر. ويطورون العلوم

 الثاين اىل السابع القرن) عظمة رلد اإلسبلم يف ادلسلمُت عند احلقيقة ىذه حتققت. الطبيعية ىف الكون
 أوروبا يف السيما ادلسلمُت، غَت العلماء من ةأمر  يصبح اإلسبلمي العامل وحضارة ،(ادليبلدي عشر

 من نوعان التعصب وروح العقيدة وقال زلمد عبد السبلم ،. الوسطى العصور فًتة تسمى( الغربية)
د.س(.  :ىودبوي برويز) اإلسبلمي العامل يف العلمية ادلؤسسات غياب عن ادلسؤولة الرئيسية العوامل

 العايل التعليم دلؤسسات التارؼلي التطور واقع يف تتبعها ؽلكن ادلعرفة ومعاىد العلمي البحث وروح
 .اندونيسيا يف ذلك يف مبا اإلسبلمية،

اليت  ادلؤسسات لن تصبح احدى تارؼلها تطّور يف اإلسبلمية التعليمية ادلؤسسات وكانت
 والتفسَت الفقو كتب الدينية يعٌت رّكزت العلوم النظر، إال أهنا طريق البحث احلر عن قامت بتطوير



نموذج ...... تطوير . 

 

        Vol. 2, No. 3, December 2016 M/1438 H 507 

 ادلدارس تطوير بداية والتكنولوجيا منذ االجتماعية العلوم وخاصة الدينية، غَت أما العلوم. واحلديث
 يركز العلماء بتعليم الفقو وعلم العقيدة واألخبلق يف دلاذا هتتم كثَتا.واجلامعات اإلسبلمية فبل  الدينية

 :أزرا) طرحها ؽلكن األقل على أسباب ثبلثة ىناك ألزرا، وفقا التعليم العايل اإلسبلمي؟ مؤسسات
كان كثَت من  ثانيا،. ا إىل للوصول الدينية العلوم فضيلة نظر العلماء بشأن وجهات أوال،(. ٜٜٗٔ

الدينية، حىت ال  العلوم ىم العلماء والفقهاء الذين يتعمقون يف اإلسبلمية التعليمية ادلدبرين للمؤسسات
على  أنشةت الدينية ادلدارس ومجيع ثالثا، وىم يّدعون أنفسهم أولياء ا. ؽلكن لغَتىم التحكم فيها.

 اء على أجر اآلخرة تشجيعوالرج يكون احلث على التقوى. أوقاف اجملتمعات اإلسبلمية واسنُت
 ىذا الوقت، ويف. اإلسبلمية الدينية العلوم رلال يف التعليمية السلطة واسنيىن على تطوير ادلؤسسات

 حبتة دافع أو معُت سياسي زخم وجود بسبب رمبا إسبلمية، مؤسسات إنشاء السلطان الذى بدأ فإن
 .العقيدة إطار يف البقاء يف اإلسبلمية التعليمية ادلؤسسات من دتلي ما وغالبا ، العقيدة السنية لدعم

. عام بشكل اإلسبلمي وتأخر الفكر التعليم اطلفاض جودة يًتتب على والعلم الدين بُت الفصل
 ثورات العلمي يف ثبلث احلرب ورقة يف الذي سجل امسو ومل يكن ىناك أحد من علماء ادلسلمُت

(. ٕٚٓٓ :ا عبد أمُت زلمد) -ادلعلومات وثورة الصناعية والثورة اخلضراء الثورة- اإلنسانية احلضارة
 فكرة تقدمي إىل أدى ما وىذا. الفهم ىذا مراجعة شأهنا من اليت" ادلعرفة ثورة"ىذا ػلتاج إىل مايسمى ب

 .العلوم بُت التكامل
لدارسُت ادلسلمُت يف الغرب الذين يلزم ل( كان لتعثر جهود اإلصبلح ٕٜٛٔقال الفاروقي )

استطاعوا حبكم إقامتهم يف الغرب أن يدركوا حالة الًتاجع اإلسبلمي من جهة ومدى التناقض بُت 
التصورات الغربية الوضعية عن ادلعرفة وبُت مثيبلهتا اإلسبلمية من جهة ثانية. وحسب ىؤالء فإن أيا من 

ىذا التناقض  ادلصلحُت السابقُت مل يستطع أن يقف على ىذا التناقض "إن جيلنا ىو الذي اكتشف
عندما عاشو يف حياتو الفكرية، على أن العذاب النفسي الذي ولده ىذا التناقض فينا جعلنا نستيقظ 
مرعوبُت وُمدركُت دتاما ما تتعرض لو الروح اإلسبلمية من انتهاك يف جامعات العامل اإلسبلمي. وذلذا 

التاريخ إىل تطوير خطة توقف سريانو  فنحن نُنبو العامل اإلسبلمي إىل ىذا الشر، ونسعى وألول مرة يف
 .وانتشاره، وتتصدى لنتائجو، وتُعيد التعليم اإلسبلمي إىل هنجو القومي

 :القرآن الرسم البياين لوصف زلتويات

 

 



                             كرمان
 

508                                    Vol. 2, No. 3, December 2016 M/1438 H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 lالًتبية

  السياسة

 علم االجتماعى
  االقتصادية

العلوم   االدارة علم االنسان
 اخلكم علم النفس  االجتماعية

 علم الًتبية التاريخ

  ادلواصلة

 الفن

العلوم 
 االنسانية

القرأن 
واحلديث 

على سبيل 
البحث 
 والدراسة

 الطب
 اللغة واألدب

 الفلسفة اذلندسة

 الجغرافيا

 الري
  الكميائ

 العلوم الطبيعية

  السمكية
  الفيزيكا

البيولوجيا ادلاشية

 البحري

  األدب

 الرياضية

 الصيدلية
 أصول الدين

العلوم 
  الزراعة  االسبلمية

  الدعوة

 الشريعة
 العمارة ادلعلوتية

  الًتبية
 علم الفلك

 النهدسة ادلعمارية

 االدارة



نموذج ...... تطوير . 

 

        Vol. 2, No. 3, December 2016 M/1438 H 509 

 والتصوف، واألخبلق والتوحيد الفقو، تدرس الىت اإلسبلم تعّد تعاليم الصورة، ىذه على وبناء
 صحيح دتاما وال سيما إذا غَت ولكنو الفهم، هبذا خاطئ شيء يوجد ال احلقيقة يف. ضيقة والتواريخ

 الذي القرآن فهم لذلك، غلب لنا توسيع. تشمل كل شيء كانت واسعةاليت   القرآن تأملنا مبحتويات
فكأن القرآن  ضيقا فهما فهم الشخص القرآن وإذا. ىذا اليوم والتكنولوجيا العلم تقدم مع يرتبط

 وادلكروه، والسنة، مثل الواجب، الفقهي القانون كما يعرف يف واحلبلل احلرام حد باحلديث عن مقتصر
 والكفار، وادلشركُت، ادلؤمنُت، والعقيدة اليت تدرس مفهوم باحلديث عن التوحيد وغَت ذلك، ومقتصر

 واإلخبلص، والشكر, والتوكل، الصرب، مثل وغَت ذلك، ومقتصر بدراسة األخبلق والتصوف وادلنافقُت،
 والبخل، والطمع، االسراف، مثل وحث االنسان على أن يتخلى أى غلتنب ذلك، واالستقامة،

ضيق، فصعب ألحد أن  مبنظور ينظر الوقت ىذا يف الكرمي القرآن كان وإذا. وغَتىا واحلسد، والكفر،
 فهم القرآن فهما مشوليا.

 االسبلمي احلكومي ىف معهد أمبون العلمي للتكامل رمز ظاىرة النحل.ج

 مرات وعقدت عدة. بو القيام السهل من ليس فإنو العلمى التكامل أشكال من شكل لتحقيق
 للشؤون الدينية وعقدت وزارة. ػلصل على ادلفهوم اجليد مل ولكن ىذه ادلسألة، حول العلمي ادلؤدتر يف

 مجيع تطوير وكانت ادلناقشات حتصل على تقسيم العلوم ادلفصولة واليتم ادلناقشات عن تقسيم العلوم،
 .الدينية و العلوم العامة العلوم بُت االنقسام تظهر تزال ال ادلناقشات وتبدو نتيجة ىذه. العلوم

 نظم اذليكلي واحلوارات، الدراسات من عدة خبلل من اإلسبلمي احلكومي، ومعهد أمبون
 من احلياة ظاىرة من العلمي واستوحى اذليكل. النحل من باستعارة على سبيل ظاىرة احلياة التكاملي

ِذي ِمَن اجْلَِباِل :ٜٙ-ٛٙ يف سورة النحل األية يوضح كما النحل ﴿ َوأَْوَحى َربَُّك ِإىَل النَّْحِل أَِن اختَِّ
َجِر َوشلَّا يَ ْعرُِشوَن ) ( مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ذُُلبًل ؼَلْرُُج ِمْن بُطُوهِنَا ٛٙبُ ُيوتًا َوِمَن الشَّ

ُروَن﴾ )َشرَاٌب سُلَْتِلٌف أَْلَوانُُو ِفيِو ِشَفا  (. ٌٜٙء لِلنَّاِس ِإنَّ يف َذِلَك آَلَيًَة لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ
أى  تبٌت أعشاشها النحل أن ؽلكن أوال، مزايا وخصائص. النحل حلياة اآليات، ىذه على وبناء

تب ًت نوعها, ي من بيوهتا فريد شكل وكان. أو األمكان الىت يعرشها الناس من الشجر اجلبال، بيوهتا يف
وكان . البكتَتيا على احلصول أو اذلواء منع غشاء طريق عن ومشوه سداسية ساو وفتحات شكل يف

 ثانيا،. والثقافة اإلنسانية تشَت إىل تطّور احلضارة واألشجار اجلبال ألن للحضارة والثاقفة، البيت رمز
ادلؤمن الذى لو الرجل  يشَت إىل أن وىذا. والفواكو مثل الزىور طيبات، من الطعام تأكل مازالت النحل

 استخدام احلر القدرة يف الرجل ولعقل. العامل يف اإلغلابية العربة أو ادلعرفة يأخذ أن وعقل ؽلكن دين
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يدل  وىذا. حياتو يف تتبع سبيل ا دائما والنحل ،اثالث. اخلربة رلاالت سلتلف يف والتكنولوجيا العلم
ا, أى  يستقيم ىف سبيل أن ينبغي والتكنولوجيا العلوم وتطوير اإلنسان القيام بتصميم على أن

 بل الدواء الفعايل الطعام، ليس الذى ينتج العسل. دائما جيد النحل كل ما ؼلرج من رابعا،. التوحيد
 مطوريهاو  العلوم مصممي إىل إغلابيا إسهاما يسهم وما أشارتو النحل. األمراض من لكثَت

نظام حياة وعيش النحل الىت تطيع : وخامسا. أن ينّور اجملتمع ينبغي أبدعو اإلنسان وما. ومستخدميها
 جعلت الذي اخلجل بسبب دتتاز النحل وكانت ملكة. ادللكة قيادة حتت والتفاين النظام ودتسك الصارم

 حوايل إىل يصل قد عددىم الذين اجملتمع أفراد أحد مع عبلقة جنسية اقامة نفسها أبت على
 والطاعة الذايت، االنضباط دائما يكون أن االنسان الصاحل غلب أن يدل على وىذا. فرد ٓٓٓ،ٖٓ

القيم اخللقية  على احلفظ على قادرة تكون أن غلب القائد أن وذلك يؤكد. على شرف قائده واحلماية
 .القيادة ىف القيام بواجبات

سبيل على  ،الديناميكي ادلبدع ادلبتكر اإلنسان خصائص تصف اخلبلصة أن اآليات السابقة
العيش  ( ٕ) وادلستقلة، القوية كون األفراد( ٔ)وتشمل ىذه اخلصائص: . النحل حياة من االستعارة

حسن ( ٘) ،طيب شيء ويأكل كل( ٗ) ،األحسنالتعاون للحصول على ( ٖ) صاحل، رلتمع يف دائما
االستقامة ( ٛ) االلتزام ىف التوحيد( ٚ) ،االجتماعية احلياة يف االنسجام على احلفظ( ٙ) عمل،

 .وأسوة لآلخرين ظلوذجا ووااللتزام بكون( ٓٔ) االلتزام باالنظباط،( ٜ) والقيادة، بالواجب

معهد أمبون االسبلمي يف  تحققت اليت الكفاءة تلهم للحياة حياة النحل وكانت استعارة
 والتوحيد. ونضج ادلهنية اخللق، ونبل ووسع ادلعرفة، الروح، عمق وتقوم بوسطها ىف شأهنا احلكومي من

 العفة غلعل ظلوذجا على احلفظ. لوسع ادلعرفة مثال ىو الفكر حرية. العقيدة الروح أو لعمق رمز ىو
 ىو واالنضباط ، الواجبة، أداء يف وؼللص دائما اإلغلايب، وػلصل على الشيئ. كرؽلة اخللق بو ػلتذى

 .رمز ادلهنية

 من ىكتار من متنوعة رلموعة من يأيت العسل. مايلى كرمز ادلستخدمة النحل وفّسرت حياة
واحلديث الذان  القرآن. اإلنسان تصيب اليت األمراض من متنوعة دواءا جملموعة ويصَت العسل الزىور

السابقُت. وعلا أيضا منهجا ادلسلمُت  األنبياء على أنزلت اليت الكتب جوىر علا العسل يساويان مع
 مجيع يف العامة احلياة مصدري ان القرآن واحلديثوك. واآلخرة الدنيا يف السعادة على للحصول
 .العلمي التطور يف ذلك يف مبا النواحي،
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 ؽلكن الت العلوم اليتادل على رلتكثَت الوعددىا  النحل بيةة تسخدم ربعات اليتادلوكانت 
 من اثنُت أو واحد على حتدد الىت تدرس فيو ال والعلوم. معهد أمبون االسبلمي احلكومي يف وضعها
الىت  مربعة صناديق وستة. والتجريب وادلراقبة، البحث، أداء على اإلنسان هتتم بقدرة ولكنها العلوم،

 واجلبال شكبل موحدا تدل على التكامل العلمى. واألشجار وتتشكل البعض بعضها رلاورة وضعت
 يف ةموجود تكون أن غلب اليت الثقافية اجلوانب يدل على أعلية كرمز استخدامها الىت يشيع والبيوت

 هبا. وينبغي التمسك غلب اليت القيمة واحلضارة ىي. اإلسبلمي التعليم سيما وال التعليمية، أية األنشطة
 جتعل وىذه االستعارة. السائدة التقاليد على دائما البشري السلوك ويستند. والعادات ادلعرفةتطوير 

 .احلكومياالسبلمي  أمبون عدة الثقافات ىف معهد لبناء أساسا
 والتفكَت والتجريب ادلبلحظة طريق عن عليها اصول والعلوم األخرى تكامل القرآن واحلديث

 الكتاب من القيم األساسيةاليًتك  احلديثة العلوم تطور أن على يدل ىذا. متشابكة مًتابطة بدت
 .والثقافة اإلنسانية احلضارة بناء يف وخاصة ادلقدس،
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 خلدون وابن سينا ابن شلتازين مثل مفكرين يصبح الطبلب أن يرجى االستعارة، خبلل تلك من
. والتجريبة وادلراقبة، التفكَت، وقدرة على ىم من أكرب العلماء ذوي علم عميق. وغَتىم رشد، وابن

 التزام تطبيقها مع يف رغبة لديهم األكادؽلي اجملتمع كان إذا الصعب من ليس ىذا ادلفهوم وتنفيذ
 يعربون ال أهنم الناس من الكثَت لديها إندونيسيا يف التجريبية، األدلة بعض ظهرتو . وادلسؤولية ادلؤسسة
 معارف، الشافعي الدكتور منهم األستاذ والدينية, العامة العلوم دمج على التعليمية العالية قادرة ادلؤسسة

 اجملاالت يف الدكتور) الريس، أمُت لدكتورا األستاذ ،(وعلم الًتبية والتعليم رلال الفلسفة يف الدكتور)
 زلمد الدكتور واألستاذ ،(الًتبية والتعليم رلال يف الدكتور) فجر، مالك الدكتور واألستاذ (السياسية

 رلال علم يف الدكتور) زلمد عطاء مضر, الدكتور واألستاذ ،(الفلسفة يف الدكتور) ا، عبد أمُت
 الدكتور واألستاذ ،(الفلسفة ىف رلال الدكتور) ىداية، الدين الدكتور قمر واألستاذ ،(االجتماع

 رلاالت يف خربة لو) األزىر األرشاد, الدكتور واألستاذ ،(التاريخ االسبلمى يف الدكتور) أزرا، ازيوماردى
ىم يتعمقون . موغَتى ،(االتصاالت رلال الدكتور يف) رمحة، الدين جبلل الدكتور واألستاذ ،(اإلدارة

 .سواءعلى حد  بالدين ادلتكاملة ويلتزمون بالعلوم

 البيةة من ىم معتمدون ادلبلحظة الدقيقة، أساس بناء على متكاملة؟ علوما ىم يستوعبون دلاذا
 ادلرء، من ادلعلوم أن فكرة. -( اجلامعة) العمل ومكان واجملتمع، والبيت األسرة -اجليدة والصاحلة 

 للشخص النظرة. (based on historical problemالتارؼلية ) ادلشكلة على دائما تعتمد حياتو وصلاح
 .هبم ايطة البيةة نم دائما يتشكل

  معهد أمبون االسبلمي احلكومي يف العلم تطوير وتنمية نقد. ٘

 الوعى وادلوقف أشكال من شكل معهد أمبون االسبلمي احلكومي العلوم اإلسبلية يف تطوير
 وموقف فكرة مفكرى اجلامعة لديهم أن على يدل ىذا. اإلسبلمي وطلب اجملتمع تطّور الزمان على

العادلية الىت توّقعها ألفُت توفلر. ويتعامل عادلو معهد أمبون  وادلتطلبات االحتياجات يف ديناميكي
 اإلسبلمية اجلامعات يف كما الكبلسيكية اإلسبلمية العلوم ىف عاما ٜٔ من االسبلمي احلكومي ألكثر

 االجتماعية عبوا العلومو اليست حىت (ٕٗٓٓ) ذلك أمحد منهاجى إىل أشار كما إندونيسيا يف األخرى
ىف معهد أمبون االسبلمي  العلمية للتنمية ظلوذجا للتكامل العلمية وجتددت التنمية. العلوم وتطّور

الرياضية الىت  وقسم الًتبية الًتبية البلوجولية قسم. وابتكاريا ديناميكيا أكثر حىت يصبح احلكومي
 . العلمي التكامل ضلو التحويل جهود من جزء ىو معهد أمبون االسبلمي احلكومي فتحهما
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وروحيا مناسبا  نظريا معهد أمبون االسبلمي احلكومي يف اإلسبلمية العلوم تطوير ومن مث، كان
 يف جامعة أزرا زيوماردىوأ يوجياكرتا، يف جامعة سونان كاىل جاكا ا عبد مبا فّكره وقام بو زلمد أمُت

 ناتسَت فتاح ماالنج، ونانات مالك إبراىيم موالنا يف جامعة إمام سوفرايوجوو  جاكرتا، ا ىداية شريف
 من وانطبلقا. أزىر أرشاد ىف جامعة عبلء الدين ماكاسار باندونغ، جايت غونونج سونان جامعة يف

معهد أمبون االسبلمي  م يفو ّجو تطوير العلمل يتو  الدراسية، ادلناىج وخاصة يف الشامل، ادلفهوم
معهد أمبون االسبلمي احلكومي  وضعها اليت العلمي أن النموذج يبدو. احلكومي إىل وجهة التكامل

الذى  restorasionis كنموذج ( ٕ٘ٓٓ) الباقر العابدين زين يف أزرا كتبها الذي النموذج ثابت على
 النموذج. واحد كيانك( ٕٚٓٓ) ا عبد أمُت زلمد ما كتبو أو الدين وعلوم العامة العلوم بُت يفصل

 .العطاس والنجيب الفاروقي راجي إمساعيل بدأىا كما العلوم أسلمة مع يف احلقيقة سلتلف ىو العلمي
 إىل التأويل العلمى بالنظر معهد أمبون االسبلمية احلكومية يف اإلسبلمية مو تطوير العل يهدف

 الناحية من ناضجة غَت ىي اليت العادلية احلياة متطلبات بُت التوازن حتقيق يف العلم لتحويل حامسة
 غَت معهد أمبون االسبلمي احلكومي يف اإلسبلم من العلمي التطور فإن ذلك، إىل باإلضافة. النظرية
تطوير  مثل تطوير ادلؤسسة،فيو ب العلمي التطور يتبع أن القوية. وينبغي الفلسفة على أساس معتمد

 .العامة ماقسواألات يالكل
 النتيجة

 االسبلمي مبونأ معهد يف قوية رابطة يوصل إىل العامة والعلوم الدينية العلوم تكامل
 معهد يف الذي مت تطويره العلمي النموذج. وىذا التكامل ال ينفصل عن رؤية ادلعهد ورساالتو.و احلكومي

 أمبون معهد ىف العلم وتوّصل تكامل تطويروالواقع، كان  .النحل ؽلثل احلكومي االسبلمي امبون
 ادلنشةون بدأىا اليت االندماج لفكرة دتاما صلة ذي غَت__  ادلفهوم وجو على__  احلكومي االسبلمي

 .القوي الفلسفي األساس على معتمدة وغَت ناضجة غَت العلمي التطور أن ويبدو. والتواصل التكامل
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