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الرتبية يف اإلسالم

مصطفى الشريف

املسألة الرتبوية هي الشغل الشاغل للمجتمع .ولكل
حضارة صيغتها حول هذا املوضوع احملوري .توجد ،ال
قر
شك ،تقاطعات واختالفات .ولكن اجلميع اليوم يُ ّ
أبن الرتبية هي ما حيدد قيمة املواطن ،ومستوى التقدم
ومشروع اجملتمع .تطرح احلضارة اإلسالمية نفسها
حضارة الرتبية على الوسطية ،طريق القسط ،اليت
أضل عنها املتطرفون اليوم .التعليم الناجح يف اإلسالم
َّ
كو ُن مواطنا متوازاان ،متم ّكنا وصاحلا.
هو ذاك الذي يُ ّ
املهمة يف تفسري ذلك املثال.
تبقى ّ
7

الرتبية ،إلنشاء كائن متوازن
ٍ
درب الناس
تعتربُ احلضارة اإلسالمية غري كاف أن نُ ّ
على القراءة والكتابة واحلساب وتقبّل املعلومات
ليكونوا متوازنني وانجعني وسعداء .ال شك إن
ضروري ولكنه غري كاف .ال
التح ّكم يف األساسيات
ٌ
بد من التكوين على ما به نكون متوازنني ،كاملني،
ووسطيني ،ألن نقصان أي واحدة منها يتسبب يف
-77
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غرق الذات .يعين ذلك أنه إىل جانب املعرفة العلمية
والتقنية ،وهي أدوات التطور ،ال بد من أن ُنصل،
أن نريب ،وأن ندفع إىل التفكري يف كنه اإلنسان وعلة
الوجود ،دون حصر أو إكراه.
ويف قلب تلك املقاربة جند األخالق ،والتأنس،
واحرتام احلياة والغريية ،احرتام تنوع اآلراء والثقافات،
تنوع العامل والروحانيات ،ابعتبارها إثراء متزايدا .ال
مينع ذلك من تعليم أساسيات التوحد ،والتنويه
ابلسردية الوطنية ،وابملعامل املشرتكة ،واخلصوصيات ،يف
جو من احلوار مع قيم أخرى ومع الكوين .صحيح إن
اإلميان مسألة شخصية ،محيمية وخصوصية ،ولكن
دراسة األداين والتدريب على التفكر يف هذا البعد
اإلنساين مشروع.
إن تصريف الواحد واملتعدد غري قابل للتجاوز إذا ما
أردان نشر ثقافة العيش املشرتك .إن التعليم احلقيقي
هو ذاك الذي يقوم على قاعدة أ ْن ال أحد ميلك
احتكار احلقيقة ،وال ميكن ألي ب ٍ
عد أن ُييب وحده
عن حاجيات البشر .تصدر األخالق التعليمية عن
احرتام القيم املشرتكة واملتعددة ،حىت ميكن جتاوز
األاننية الشخصية واالنغالق .ومن انحية أخرى ،فإن
األمثل هو أن نصرف ثقافة استقاللية الفرد ،من
-8-
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خالل تنمية احلس النقدي لديه ،مع نقد الذات حىت
تصبح حرة ومسؤولة ،وتعد نفسها يف ذات الوقت
الحرتام الشخصية اجلماعية وامللكية املشرتكة.
إن هذا التوازن ،املشابه للتوازن بني الواحد واملتعدد،
العلة واملآل ،احلرية والقانون ،املؤنث واملذكر ،النجاعة
واألخالق ،الذي يرنو إليه اإلسالم يف العامل كله يف
األزمان املعاصرة مل نتمكن من حتقيقه عرب الرتبية
واملثالية املـحتذاة ،وذلك بسبب تطرف هؤالء وأولئك،
الذين مييلون مع واحد من األبعاد .واليوم ،ويف
مواجهة االنفصام واالضطراابت – ضياع البوصلة،
أزمة السلطة ،أزمة املعرفة والرابطة االجتماعية ،غياب
األخالق ،األزمة االقتصادية – من احلكمة اكتشاف
خصوصيات التعليم يف احلضارة اإلسالمية.
إن جناح النظام الرتبوي مسؤولية مشرتكة بني املربني
واألولياء واجملتمع املدين والدولة والطبقة السياسية
والنخب .خاصة وأن املدرسة مهددة يف آن من قوى
االنكفاء على الذات كما من قوى تسليع العامل .أما
يف مستوى التطور فإن املربني يف اجملتمعات املسلمة
يواجهون مشكلة (أو توتر) املنع املكثف من جهة،
وغياب املنع من األخرى ،كما يواجهون الفصل
7
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الفاحش يف املعارف بني اإلنسانيات والعلوم التقنية،
بني املردودية والقيمة األخالقية.
اهلوية يف اإلسالم متعددة ومتطورة ،وهي تفعل وتعرب،
أبشكال متنوعة ،عن معىن العالقة ابلزمن وابلفضاء
وابآلخرين ومبا وراء العامل .ومن حق أ ٍي كان أن يركز
على هذا اجلانب أو ذاك من جذوره ،من مساره ،أو
من هويته ،ولكن بشرط أال يرفض ذلك احلق
لآلخرين ،أو أن يهمش أو يلغي األبعاد األخرى
املشكلة للذات البشرية .ال أحد ميثل وحدة
متجانسة.
ويف هذا السياق يصبح سؤال القيم حامسا ،مبعىن
املعامل واملعايري اليت حتتاجها املدنية ،والعيش املشرتك.
وإذا ما أرادت أمة بلوغ مرتبة احلضارة ،فإن اإلسالم
ُييب :أبن ذلك ممكن فحسب ابلتعليم الكامل،
الذي أيخذ بعني االعتبار احلاجات الروحية
واألخالقية والثقافية ،وليس احلاجات املادية
واالقتصادية فقط .ولبناء مصري مشرتك ،تقرتح
احلضارة اإلسالمية عدم تعارض العقل العلمي مع
الروحانية ،وال القيم احمللية مع القيم الكونية ،ولكن
دون أن يقع اخللط بينهما.
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التعليم ابلنسبة إىل الرسول (ص) ،وقد أشار أبنه جاء
"معلّ اما" ،هو ذاك الذي يشجع على البحث احلر
والعلين واملشرتك عن اخلري واجلمال والقسط ،وهو
احملدد لكل مناحي اجملتمع .أن يتساءل املرء عن
مستقبل اإلنسانية ،ابعتباره كائنا حرا ومسؤوال ،فذلك
مسامهة يف اإلعداد له واحلفاظ عليه وكشف املخاطر
عن طريقه .هذه هي املعركة اليت تقرتحها احلضارة
ِّ
متحضرة،
املؤسسة ملدينة
ّ
اإلسالمية ،معركة القيم ّ
وإليكولوجيا إنسية ،من خالل اخرتاق االختالفات
جتمع األضداد
والتعارضات .ويعترب اإلسالم إن نقطة ّ
ِّ
حك الذي يق ّدر احلقيقي،
هو الفرد نفسه ،فهو امل ّ
وخيتار ،ويفعل ،وهو الذي يُنتج هذه الفكرة ،هذه
مهمة
القيمة وليس غريها .والتعليم الناجح يعزز ّ
مزدوجة :فهو من جهة يؤكد شخصيته هبدف توسيع
قدرته على االختيار إىل املطلق ،والتحكم يف حاجياته
ويف رغباته؛ وهو من جهة أخرى يتش ّكل من قدرات
علمية ليكون صاحلا للمجتمع .يكون املواطن عندها
حصل تعليما مزدوجا :تعليما دنيواي عقالنيا
قد ّ
وتعليما قرآنيا نبواي يدعو املرء إىل معرفة ذاته،
واكتشاف أصل العامل الذي نعيش فيه ومآله .أما
الرتبية املعاصرة فهي ختتلف عن تلك اليت تقرتحها
7
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احلضارة اإلسالمية ،لرتكيزها على العلم وعلى املظهر
اخلارجي.
ال تستهدف احلضارة اإلسالمية فقط تنمية العامل بكل
حرية واهليمنة على أشيائه ،بل أيضا احليلولة دون أن
نصبح عبيدا للمادة ،وأن نقارهبا حبكمة ،من خالل
القيام مبجهود الستبطاهنا .وإذا كانت املغامرة املقرتحة
على العامل هي مغامرة االختيار احلر واملـ ِّ
بدع ،فإن
املصري املطلوب من املسلم حتقيقه هو أن يضم إىل
ذلك إمكانية التكريس احلر للعبادة وللروحانية ،مع
األخذ بعني االعتبار القيمة األخالقية .أما الطريقة
فهي الصياغة بني العقل واإلميان دون خلط وال
تعارض.
وتكون الرتبية منقوصة إذا مل تكن جتربة تغيريية للكائن
الكامل .إن االستجابة حلاجيات النجاعة واملردودية
ٍ
كاف .فالرتبية
واإلنتاجية مشروع ،ولكنه غري
اإلسالمية ليست فقط معارف علمية وثقافية وتقنية
مرتبطة ابلكفاءة والتمدن ،ومتلك الذات للموضوع،
بل أيضا جتربة تغيريية للذات نفسها .ال ميكن أن
يقتصر التعليم على خلق األفكار والصياغات واملواد
والقيم ،بل يتعدى ذلك إىل إبداع الكينونة .وال ميكن
أن يتقلص إىل اكتشاف العامل ابلعقل العلمي
- 12 -
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ٍ
مكانة لإلنسان ،وعن
فحسب ،بل ُيب يعلن عن
منط حياة ،ومعىن للعامل منفتح ال ينغلق أبدا .يهدف
التعليم يف اإلسالم إىل التحسيس عرب اقرتاح أجوبة،
رمزية ولكنها ذات داللة جملموع احلاجيات النفسية
واألخالقية واالقتصادية والثقافية ،الذايت منها
واملوضوعي .تريد هذه الرؤية أن تكون شاملة ،دون
أن تكون مشولية.
تكمن املشكلة يف عامل اليوم يف املعرفة املتشضية،
املنفصلة ،واملتناقضة .املقاربتان مفصولتان عن
بعضهما حبواجز ابلرغم من تكاملهما :فمن جهة جند
طريقة الرتبية على قيم العقل ،واحلقيقة الدينية ،والثقافة
الروحية ،والالهوت؛ ومن جهة أخرى الرتبية على
املناهج العقالنية ،وعلى املالحظة العلمية ،وعلى
احلساب والربهنة .مسلكان يف املعرفة ال يعارض
بينهما اإلسالم ،بل يعيد صياغتهما .وهو ما أعطى
الثقافة اإلغريقية – العربية واحلضارة اإلسالمية
الكونية ،وهي القريبة واملختلفة يف آن من املسيحية
واليهودية .لقد عرفت الرتبية اإلسالمية إنسيتها
الكالسيكية ،وعرب العرب أعادت أورواب اكتشاف
أفالطون وأرسطو.
7
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احلضارة اإلسالمية والتعليم
ال يستهدف التعليم اإلسالمي فقط مجيع أبعاد
الذات البشرية ،بل يوجب ذلك .فالتمسك ابلروحانية
اليت تدرب على األفعال اجلميلة ،وعلى االستقامة،
يعترب حيواي وضرورااي لتجاوز حمن احلياة والسمو ،مع
االعتماد أيضا على العقالنية .بزغت احلضارة
اإلسالمية إثر "نزول" "الوحي" الذي بدأ ابألمر
ابلقراءة ،ابلتعلم ،ابلتالوة .إن التفقه والتعلم والتفكر
والبحث عن املعرفة هي الواجبات األساسية.
يقوم الوحي بتطوير معىن العلوم ،املعارف الكونية،
النزعة اإلنسية ،مفهوم املدينة ،والدولة ،العلوم وفن
العيش املشرتك بشكل متوازن ،وذلك عرب ممارسة
االنفتاح .بقيت السرعة اليت انتشر هبا اإلسالم لغزا
أمام املؤرخني ،يف حني أن ذلك حصل يف نفس
الوقت بسبب الطبيعة املنفتحة للرسالة القرآنية اليت
تعلم وحتسس وحترر ،والسلوك اإلنساين للمسلمني،
واألزمة الكونية لذلك العصر .سامهت احلضارة
اإلسالمية يف النزعة اإلنسية ويف النهضة ويف احلداثة.
ال يرتبط العلم والرتبية الالزمة لتكوين مواطن كامل
مبنطقة معينة؛ فهي ليست عربية وال أوروبية ،بل
كونية .وهي تتطور بفضل التبادالت والتفاعالت
- 14 -
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والنقد املختلف .والعامل اإلسالمي الكالسيكي كان
يبحث عن املنهج الوسط ،املشروع اجملتمعي القائم
على القسط ،الرتكيبة بني العقل العلمي والقيم
الروحية ،ومن هنا جاء النقاش بني ابن رشد
(الفيلسوف املسلم األرسطي) والغزايل (العامل
واملتصوف احملمدي) ،وبني املعتزلة (املسلمني القائلني
أبولية العقل) واحلنابلة (أصحاب التيارات التقليدية).
ومل متنع تلك التأثريات الفلسفية اإلغريقية من جهة
وأتثري التيارات التقليدية من جهة أخرى طيلة قرون
سبعة من بلوغ مستوى احلضارة الوسطية .كان اخلوف
فقط على االنتباه لتلك اإلسهامات من أي جهة
جاءت.
إن تركيب العلوم وحصرها وتبويبها قد مثل ميداان
مهما لدى الباحثني العرب .وكان كتاب "إحصاء
العلوم" للفرايب (ق  )10ذو داللة يف اجملال .فعلى
عكس ما ي َّروج له من أفكار مسبقة ،مل يكن الفكر
العريب ليهتم فقط ابألمة واجلماعة والكائن املشرتك
وعلم نشأة الكون ،بل أيضا ابملدينة الفاضلة ،وابلفرد
املتعلم ،أي ابإلنسان .وحتتوي اللغة العربية على
مفاهيم عدة للتعبري عنه :الشخص ،الفرد ،اإلنسان،
الذات ،البشر ،العبد ...
7
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يعلم اإلسالم معىن العيش املشرتك ،أي النظام العادل
للمدينة ،ولكنه ينأى بنفسه عن مسائل احلكم .هو
ال يفرق بينها ولكنه ال خيلط بينها أيضا ،وال يتجاهل
األبعاد اجلوهرية للوجود .يرتكز التعليم على خصوصية
الكلي تلك ،دون لبس أو تعارض .وهو أيخذ بعني
االعتبار الكائن العادي ،احلاجيات الفردية،
املمارسات اليت تتجاوز تعارض املصاحل ،ويشمل كل
أعضاء املدينة .يراد ملعرفة احلقيقة الدينية وقيم العقل
أن يكون حمركا يوفر املعىن للجماعة .والتعليم الناجح
حبسب اإلسالم هو ذاك الذي يتوجه إىل الكائن يف
كليته ،حيرتم جذوره ،واتريخ كل شعب وشخص،
واخلصوصيات ،والسياقات .وهو ال يتموقع خارج
احلياة ،وال ينزع إىل التطابق يف كل شيء .ك ٌل حسب
خصوصيته ونيته ومعقوليته ،حييل إىل نفسه على
قاعدة رؤية للعامل .ومن هنا كان تعليم املمارسات
العلمية واملمارسات الروحية مرتبطان بشكل محيمي
يف آن.
اإلنسان الكوين
يرتكز أحد جوانب القوة يف التعليم اإلسالمي إىل
ذلك املثال الكامل والوسطي لإلنسان .وسطي مبعىن
- 16 -
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متوازن ،منفتح وشامل ،ال يهمل أي بعد من األبعاد.
وُيب على املسلم أن حيافظ على عالقة ابلعامل قائمة
على املعارف الدنيوية والروحية (العلم واملعرفة) ،وعلى
العلوم واألفعال املنطقية للتحكم يف العامل ويف نفس
الوقت اكتشاف الروحانية ،الشريعة واحلقيقة،
األخالق ،اآلداب واإلحسان .وال بد أن يـ ِّ
عمل فكره
وأن يهتم ابلكائن املشرتك ،ابلعيش املشرتك ،مع
احلذر يف نفس الوقت من األاننية والطائفية ،ومن
النزعة العلموية والشكالنية.
يهدف التعليم إىل األنسنة ،األخذ التدرُيي بيد
"السالك" إىل درجة التوازن املستبطن ،للحصول على
مهارات والولوج إىل حياة مشرتكة عادلة مع اآلخر.
والطريق ُنو الوصول إىل هذا املستوى املتحضر هو
طريق الوسطية ،عرب اتباع النيب" ،اإلنسان الكوين"،
مع حتمل مسؤولياتنا ملا منلكه من نعمة العقل.
يوجد فكر تعليمي إسالمي ذو خصوصيات ،يسائل
الفلسفة والثقافات األخرى .وال ميكن للمسلم
االكتفاء ابلنظرايت والتجريد واخلطاابت الفضفاضة
اليت حتلق فوق قسوة الواقع واستقالل الفرد وما
يواسيه .ال يكفي أن يؤمن ،وال أن يتعلم أيضا .ال بد
أن يتثقف ،أن يتقاسم وحي ِّسن من طباعه عرب التحكم
7
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يف رغباته ،دون أن يدير ظهره للعامل .إن تعليما موفَّـ اقا
هو ذاك الذي حيتاط من السفسطة اليت ال تركز إال
على حقوق الطفل ،كما حيتاط ابملقابل من
املتشددين الذي ال يرون غري الواجبات.
وأن يقال إن حقوق الطفل يف التعبري هي من واجب
الرتبية ،فذاك هو املنهج اإلسالمي .فاالنضباط الذي
يفرضه املعلم عند األخذ بيده ،وتعليمه ،وتثقيفه،
وتربيته ،ميكن الطفل من التحكم يف نزعات احلماسة
والتقليد لديه ،ومن االخنراط يف اجلهد كقيمة مركزية
للتقدم .يساعد ذلك على بروز الفكر والعمل على
اإلبداع .يتحرر الطفل ،وخيرج من جهله ومن
صبيانياته بفضل القواعد واملناهج اخلصبة اليت يفرضها
عليه املعلم .ومن خالل منهج األمر والسمع ،يشجع
املريب الطفل ،يهديه موارد ،ويعرب له عن انتظارات،
حىت يكون امتحان احلرية واحلقوق مسؤوال ،ويهدف
إىل إرضاء النفس واملصلحة العامة يف آن.
الرسالة القرآنية تريب ،ألهنا تتوجه إىل العقل واىل
القلب .هي هتدف حتميل الكائن يف كليته مسؤوليته.
ويف احملتوى ،فهي تدعو إىل االخنراط يف الدنيا ،دون
أن يلهيه ذاك ،أو تغيب عن انظريه الغاايت .وهي
تسمح ابلربط ،وعدم نسيان أن الدنيا كلٌّ ،وأهنا
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فانية .ومن الربط بني اإلميان والعقل دون خلط ،ومن
طريقة التعامل على األرض يتحدد املآل النهائي.
وابلتايل فإن اإلسالم يوجه أشكال متضية الوقت ،يف
عالقة ابآلخر ،وابلعامل ،وابلرغبات ،وي ِّ
دمج يف اآلن
ذاته ثقافات جديدة ،كما يدمج عصره .وابلرغم من
التخلف السياسي الذي دام مخسة قرون ،فإن ثقافة
الكرامة ال تزال شاخمة.
ْبيد أنه ،وألسباب عديدة مرتبطة ابلضعف احلايل
الذي يعاين منه النظام الرتبوي والفكر السياسي،
وابالستبداد ،وبقوة الرأمسالية والعلوم التقنية ،وبتعقد
عصران واستقالة قسم من النخب ،بدأ املسلم يالحظ
اختالال يف قواعده ويف توازنه .ومن هنا أتيت ،يف
سياق عصران ،أمهية إصالح النظام الرتبوي ،والقيام
إبعادة التقاء الفكر اليوانين ابلفكر العريب إذا ما أردان
الرتبية ابنفتاح عقلي وحتكم يف عصران .يعين ذلك
األخذ بعني االعتبار لكل تعرجات الفكر الكوين
وخباصة الفكر العريب ،والصوفية ،والالهوت ،اخل.
ُيب أن يكون املواطن قادرا على التفكر ،وعلى
التدبر حبرية ،دون ذاتية وال عاطفية وال انفعال ،وال
قراءة أيديولوجية .ال ُيب عليه أن يهرب من الواقع،
وال القبول به كما هو .ابإلمكان إعطاء األولوية
7
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لعقالنية منفتحة ،والتثبت من كيفية الدعوة الدائمة
للحضارة إىل التغيري العلمي ،واملــسامل ،للواقع
وللسياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف ،يف
سبيل االرتقاء بوضع اإلنسان .الكائن البشري يف
اإلسالم هو يف نفس الوقت عقالين ،طبيعي
وروحاين .ال بد أن تؤخذ هذه األبعاد الثالثة بعني
االعتبار يف الرتبية.
("أعلن"" ،كرر"" ،إحفظ") هي الكلمة
" إقرأ "
ْ
األوىل اليت نزل هبا الوحي .وهلذه الكلمة االفتتاحية
تبعات ،فهي حتيل على مفهوم الرتبية ،وفك الشفرة،
والكتاب ،واملعرفة ،وإعمال العقل املتنور ابلقلب ،بع ٌد
تناساه املنطق املعاصر .يتوجه القرآن منذ الب ــدء إىل
العقل ،مع مالمسته للـ ــ"قلوب" ،للروح .وحدة املعرفة
أساسية يف اإلسالم .جند أن القرآن اندى حوايل 100
مرة ابستعمال العقل كفعل جوهري من أفعال اإلميان،
وهو ال بد أن يكون م َّ
فكارا فيه .العقل واإلميان
مرتابطان ،بدون خلط ،حىت حيافظ على القسط .وإذا
افرتقا أو تعارضا زاغا عن الطريق .ال خيالف اإلسالم
نظام اخل ْلق والطبيعة البشرية .هو يؤكدمها ،ينريمها
ويفتح أمامهما اآلفاق .يهدف كالم هللا إىل مساعدة
اإلنسان ،هذا املخلوق املتميز الذي وِّهب عقال
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وقلباا ،على حتمل مسؤولياته ،وإُياد سبيل التوازن.
اإلنسان اليوم ،ي ْف ِّ
صل كل األشياء عن بعضها ،ومل
يعد يعرف نفسه وال أين يذهب ،أو أنه يدعي معرفة
كل شيء والقدرة على تفسري كل شيء .تـعَّرف
"احلقيقة" الدينية على أهنا خياال .صحيح أن احلقيقة
ميكن أن تكون هلا قاعدة خيالية ،وملفوظا رمزاي ،بيد
أن االعتماد على اللبس ليس خياال.
ويبقى احلرص على الرتابط املنطقي والتوازن ،كما
ينادي به اإلسالم ،هذا الدين الكامل والشامل الذي
ينري العقل ويعمل على تشغيله وتعزيزه دون تدا ٍ
خل،
راهناا .واحلضارة اإلسالمية ال تسمح فقط بل تفرض
استعمال العقل والتطوير العلمي ،دون أن تفقد معىن
القيم الروحية .وهبذا املعىن ،على املستوى االقتصادي،
فهي تتوفر على عقيدة ت ِّ
صرف اقتصاد السوق مع
القيم ،وإنتاج الثروة مع العدالة االجتماعية.
وتقرتح الروحانية نسختها وإشارات الثروة اليت متكن
من القيام بسياسات تربوية قادرة على ضمان سعادة
الناس ،دون الوقوع يف اُنرافات النزعة الشيوعية ،وال
يف الليربالية املتوحشة .يعلمنا اإلسالم عدم التخلي
عن إشاعة السالم يف العامل ،وأن نتحكم يف نبضات
العنف الكامنة يف كل واحد منا .ال حضارة دون
7
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تصريف العقل مع القيم ،والروح مع اجلسد ،والفرد مع
اجملتمع ،واحمللي مع الكوين ،من دون اخللط بينها هو
يف صلب الثقافة الرتبوية اإلسالمية .إن منطق الربهنة
واالستدالل واحلجة هو الغالب يف القرآن الذي يتوجه
إىل العقل ،عرب منهج البينة والربهان ،ويدعو إىل
التفكري والعقل النقدي .إن مفهوم "خالفة" اإلنسان
يف األرض يعين أن كل كائن مسؤول وهو أهل
للحرية .وإبنشاء عالقة مباشرة مع اخلالق والرتكيز
على احلرية خلق القرآن نوعا مسؤوال من الكائنات.
ابإلضافة إىل أن إدماج العرب للمعارف اهلندية
والفارسية واليواننية والرومانية يف ثقافتهم ،جعلهم
يرتمجون املبدأ املركزي للرتبية املنفتحة ،وحلسن
الضيافة ،ويتحملون وظيفة التخلق والتجسري الكوين.
وكان السبب هو اجلذع املشرتك.
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يوضح ابن خلدون قائال" :وأما العلوم العقلية اليت هي
طبيعيةٌ لإلنسان من حيث أنه ذو فك ٍر فهي غري
خمتص ٍة مبل ٍة ،بل بوجه النظر فيها إىل أهل املِّل ِّل كلهم،
ويستوون يف مداركها ومباحثها ،وهي موجودة يف
النوع اإلنساين منذ كان عمران اخلليقة" 1.كان
البحث عن مدينة العدل انطالقا من التعليم يف قلب
اخر ابآلراء حول
املشغل العام .والفكر العريب ز ٌ
املسائل الرتبوية والسياسية املتعلقة ابملــلك والسلطان
والتدبري واحلكم الرشيد.
يبحث الفارايب يف كتابيه :املدينة الفاضلة ،وحتصيل
ِّ
املطلوب
السعادة ،يف حتديد املالمح املثالية للمواطنني
تكوينهم .وهو يعطي األولوية للعلم والكفاءة العلمية:
"املدينة الفاضلة أجزاؤها مخسة :األفاضل وذوو
األلسنة واملقدرون واجملاهدون واملاليون .فاألفاضل هم
احلكماء واملتعقلون ،وذوو اآلراء يف األمور العظام .مث
محلة الدين وذوو األلسنة وهم اخلطباء والبلغاء
والشعراء وامللحنون والكتاب ومن ُيري جمراهم وكان
يف عدادهم .واملقدرون هم احلساب واملهندسون
Note Mustapha Cherif
7

Note 1 p. 23
1

) Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples. I.
Autobiographie, Muqadimma, Gallimard, 2002, p.
p.
المترجم
باللغة العر
األصلي
[الرتمجة منق
املرت]جم]9494
ابللغةبية.العربية.
األصلي
النصالنص
منلة من
[الرتمجةولةمنقو
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Note 9 p. 56
9

) Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation,
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واألطباء واملنجمون ومن ُيري جمراهم".
إن التعليم والرتبية والثقافة واالكتشاف واجبات
أساسية يف العقيدة ليتطور املرء ويتحمل مسؤوليته.
وذجا
وقد أعطت احلضارة العربية اإلسالمية للعامل من ا
تربواي ،وأتويالت معرفية ،وفنون مهذبة ،وعبارات
رائعة ،مع تبين مورواثت ،وأفكار أخالقية ،وتقنيات،
وأمناط حياة من جرياهنا يف اآلن ذاته ،وخاصة منهم
اهلنود والفرس واليواننيون.
والتفاعل هو ذاك الذي حصل بني العلوم والالهوت
والفلسفة ،األبعاد الثالثة للمعرفة اإلنسانية اليت تفرقت
اليوم مع األسف .وقد مجعت احلضارة اإلسالمية
بينها دون خلط .كان ينظر للعالقات بني تلك
الفروع املعرفية الثالث من جهة التبعية املتبادلة .وكان
كثري من العلماء يف نفس الوقت فالسفة ورايضيون
وأطباء وفقهاء ومتكلمون وشعراء وفلكيون  ...وقد
اخرتعوا فروعا علمية جديدة كاجلرب وعلم حساب
املثلثات.
كانت الفرتة املمتدة بني القرن الثامن والقرن السادس
(فَصَولََمَنـْـتَـزَعَة) ) Al-Fârâbî, Aphorismes choisis,
trad. par S. Mestiri et G. Dye, Fayard, 2003, p. 48

2

[الرتمجة منقولة من النص األصلي ابللغة العربية .املرتجم]
- 24 -

24

الرتبية يف اإلسالم

مصطفى الشريف

عشر من أكثر القرون إشعاعا ،وهي قرون ابن سينا
(تــ ،)1037 .وابن اهليثم (ت ــ ،)1041 .والغزايل (ت ــ.
 ،)1111واخليام (ت ــ ،)1131 .والطوسي (تــ.
 .)1274ساهم هؤالء يف تطوير مناهج العلوم
والعقل املثقف بغية حل املشاكل العملية والنظرية.
وقد اهتمت احلضارة اإلسالمية بكل العلوم القدمية،
ونشرْهتا ،واستغلتها ،وأمثرهتا طبقا لرؤية كونية .ومكن
ذلك من ظهور نوع من العلماء املوسوعيني،
املتمكنني واملستعملني الختصاصات علمية متنوعة.
يؤكد ابن اهليثم على أن" :جنعل غرضنا يف مجيع ما
نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل ال اتباع اهلوى،
ونتحرى يف سائر ما منيزه وننتقده طلب احلق ال امليل
7

مع اآلراء" 3.ويذكر القرآن بضرورة الصرب وحتليل
احلقائق مبا وراء الظاهر منها ﴿قال إِّنَّك لن ت ْست ِّطيع
4
ِّ
صِّرب على ما ملْ ِّحت ْط بِِّّه خْبـارا﴾.
معي صْبـارا * وكْيف ت ْ
شجعت احلضارة اإلسالمية على التعليم وتنقل
العلماء وأعماهلم ،ما مسح إبقامة املدارس واجلامعات،
أكثر من أي جهة أخرى يف العامل ،على امتداد سبعة

 ) 3ابن اهليثم ،كتاب املناظر .تح .عبد احلميد صربه.I-III .
الكويت .1982 ،ص 62
 ) 4سورة الكهف؛ آية 68 - 67
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قرون ،من القرن التاسع إىل القرن السادس عشر .لقد
قمة
تضاعف دور املربّني يف اجملتمع .وكان العلماء يف ّ
اهلرم االجتماعي .وتُ ِّرجم التثمني االجتماعي للمعرفة
يف أشكال التنظّم املبتدعة من التعليم ،تثمني للكتاب
وإدارة جيّدة تستمع للنخب .كان تعلّم القراءة
وحتصيل الكتب مرغواب ،كما يبيّنه ذلك احلكم الذي
أطلقه الشاعر العباسي اجلاحظ (تــ:)869 .
"والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك،
وجود بيانك ،وفخم
وشحذ طباعك ،وبسط لسانكّ ،
5
ألفاظك ،وجبح نفسك ،وعمر صدرك".
ف علماء اإلسالم يف العصور الكالسيكية أبهنم
يُعر ُ
األمهر يف جمال التعليم .وكانوا يُنفقون املعارف بسخاء
على طول العامل اإلسالمي وعرضه .وغالبا ما كانت
كتبهم تُنسخ من قبل تالمذهتم أثناء حصص التعليم
اليت يقيموهنا .نشر املعرفة كان دارجا منذ العصر
ومكافؤون .وقد
النبوي ،حيث كان املعلمون ُم َّ
بجلون ٌ
ُخصصت األماكن لتعليم القرآن ونقل العلوم منذ
فجر اإلسالم.
يتميز صحابة النيب (ص) املتعلمون مبرتبة خاصـ ـة .فقد
 )5اجلاحظ ،كتاب احملاسن واألضداد .بريوت :مكتبة اهلالل،
 1423هـ .ص 22
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كانوا املرجع يف الرتبية احملمدية .وكانوا ينشرون مثاال
تربواي مطابقا لطريقة معلمهم .ومييز العلماء بني العلوم
النقلية ،وهي العلوم التقليدية املرتبطة ابلدين وحوامله
كاللغة العربية ،واملعارف الدنيوية أي العلوم العقلية،
مع ميزة عدم التعارض بينهما.
كان العامل العريب اإلسالمي يتمتع بطيف واسع من
املدارس ،واجلامعات واملؤسسات املرتبطة ابلبحث
العلمي .وكان مطبوعا بثقافة عاملة متعددة
االختصاصات ،منفتحة ،عملية ،ت ْكرعُ من الثقافات
القدمية .كانت املعارف الروحية تنتشر من املدينة
وم ّكة ُنو دمشق وبغداد والبصرة والكوفة وصنعاء
والفسطاط والقريوان وفاس واجلزائر وتلمسان وقرطبة
وغرانطة وكل املدن الكبرية يف اإلمرباطورية ،حول
املتوسط وإىل حدود إفريقيا وآسيا الوسطى.
وقد اشتهر الق ْو ُل إن "العلم يف الصدور ال يف
السطور" .وهو قول ُأيْثـٌر عن العامل املصري ابن
ُ
األكفاين (تــ ،)1348 .ويؤكد من خالله على أن
األساس هي الغاايت واملنهج ،اليت هتدف إىل حتسني
القيم الداخلية اجلوهرية للعباد عرب االتصال املباشر
والتبادل.
دارجا تنقل الطالب بني خمتلف األمصار
كما كان ا
7
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ٍ
متعدد ومعمق من شيوخ
لتحصيل تعلي ٍم وتكوي ٍن
أعالم .وضعت احلضارة اإلسالمية ،دون ادعاء
اإلحاطة وتفسري كل شيء ،معامل أول "جمتمع للمعرفة
الكونية" ،مرتكزة يف ذلك على شبكة واسعة من
ٍ
سياسة دعامـتـها الكتاب والكفاءة
املدارس ،وعلى
العلمية ،دون قطع األواصر مع القيم الروحية.
كانت الثقافة اجلماهريية حبثا عن املعرفة لتذكر املاضي
واالنطالق ُنو املستقبل" :العلم مدينة أحد أبواهبا
التذكر واآلخر الفهم" ،كما تقول العرب يف أحد
أمثاهلا .ففي الطبيعة ،األجسام احلية املعقدة ال تدين
بوجودها فقط للتنافس بل للتآزر والتعاون والتبادل،
حىت تشكل يف تنوعها واحدا .وهبذا املعىن فإن
اإلنسان يزدهر عندما يرتّب على الوسطية ،وعندما
يكون متوازاان ،حكيما .وحيافظ على صحته العقلية
واملادية إذا مل يضادد اجلسم مع الروح ،وابطنه مع
ظاهره ،والواحد مع املتعدد ،والشيء وخالفه.
إنشاء مؤسسات تربوية معاصرة
عندما كان جزء كبري من العامل غارقاا يف أنواع من
اجلهل والتقوقع ،كان العامل اإلسالمي منذ القرن الثامن
يؤكد نفسه أبنشطة من التعليم العلمي والالهويت ذي
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مستوايت عالية وابللغة العربية .مل يكن تدريس
خمصوصا
الفلسفة والالهوت والعلوم يف أرض اإلسالم
ا
أبفراد بل كان تعليما مؤس اسا ومتناس اقا ،من بغداد إىل
جباية ،ومن القاهرة إىل قرطبة .فالفلسفة ،وهي تطرح
نفسها كعلم للرتبية ،كانت متداولة منذ وقت مبكر.
افتتح الكندي (ت ــ )866 .املنهج التحليلي التمهيدي
لنشر املعارف اليت ينتجها العقل .وقد دامت تلك
احلركة سبعة قرون.
كما طور املسلمون إنشاء املدارس ،مث اجلامعات،
للرتبية ولنشر املعرفة الكونية وتصنيفها خدمة ألكرب
عدد ممكن من الناس .ومل يبق ذلك رهني عمل تقوم
به مؤسسات الوقف اخلاصة ،بل أصبح أيضا من
ِّ
أت جامعات
اهتمام الدولة واملصاحل العامة .أنش ْ
متخصصة يف ترمجة املؤلفات العلمية من العامل أبسره،
درس .كانت الفلسفة
وكانت كل االختصاصات ت َّ
والتاريخ واجلغرافيا والشريعة والفلك والطب واحلساب
واللغات والرتمجة واهلندسة الزراعية والبالغة وعلم
الكالم ،املواد األكثر تدريسا.
وقد سبقت "املدرسة" ظهور اجلامعات يف الغرب ،مبا
أهنا كانت جتمع كل االختصاصات ،ووضعت مناهج
جلمع العلوم وتصنيفها .وستفرخ احلضارة اإلسالمية
7
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اجلامعات التقليدية ،متاما كما ستقوم أورواب بتشكيل
بعدها املعاصر .وقع بعث اجلامعة العلمية الناشئة،
املتعددة االختصاصات ،املنفتحة واملستقلة (اجملمع
العلمي) يف بغداد مع اخلليفة هارون الرشيد ،بيت
احلكمة ،هناية القرن الثامن ،واليت قام ابنه اخلليفة
املأمون بتوسيعها .مث أصبحت دار احلكمة ،وقد
تنوعت بعد ذلك على طول العامل اإلسالمي.
عرفت تلك املؤسسات العلمية ازدهارها ،سواء مع
الرواق املخصص لكل فرع علمي ،أو ملحقةا
ابملسجد ،كجامعة القرويني بفاس (املغرب) منتصف
القرن التاسع ،أو قرطبة (األندلس) مع هناية القرن
التاسع ،أو األزهر ابلقاهرة (مصر) أو القريوان
(تونس) أو جباية وتلمسان (اجلزائر) منذ القرن احلادي
عشر .وإضافة إىل العلوم الدينية البحتة ،كانت عديد
درس.
االختصاصات الدنيوية ت َّ
مل تقتصر تلك اجلامعات على تدريس مؤلفات
احلضارات األخرى وترمجتها ،بل وضعوا مبادئ
البحث العلمي .كانت اجلامعات اإلسالمية األوىل
مستقلة ،حىت تلك اليت ترعاها السلطات العمومية.
وإلنشائها مل تكن حتتاج إىل موافقة احلكومة ،وال
السلطة الدينية .كانت الرقابة قليلة ،وكانت كل
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درس.
االختصاصات ت َّ
مل تضع تلك اجلامعات هيكلة هرمية لالختصاصات
اليت يقع تدريسها ،بل كانت  -على العكس من
ذلك – تبحث عن بعد تعدد االختصاصات .كان
املدرسون والطالب من جنسيات خمتلفة ومن دايانت
متنوعة .ومن اليوانن إىل العامل العريب ،مث إىل أورواب
األنوار ،كانت حركة املعارف واملناهج والعلماء حقيقة
واقعة تؤكد العالقات والتبادالت بني العلوم .ويف
الغرب اإلسالمي ،على مستوى املراكز احلضرية
للمغرب واألندلس ،كانت املعارف والعلوم الدنيوية
والفنون مدعوة لإلجابة عن مشاكل عملية .ومل تكن
العلوم الدينية وحدها اليت تنمو ،فأغلب فروع العلم
درس ،ألول مرة يف العامل ،طب اقا للنظام
كانت ت َّ
املعاصر ،أي املرحلة االبتدائية (التعليم األول)،
والثانوية (التعليم الثاين) ،واجلامعية (التعليم العايل)،
الذي وصفه ابن خلدون يف كتاب العِّرب.
كانت حرية البحث العلمي يف الفرتة الوسيطة
للحضارة اإلسالمية ،وابلذات يف العصور األموية
والعباسية ،واقعا معاشا .فقد كانت املناقشات
واملناظرات واحرتام تنوع اآلراء الالهوتية والعلمية أمرا
دارجا .وكانت خمتلف املذاهب تتجاور وتتبادل إىل
ا
7
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درجة كان لِّز ااما معه ظهور علم االختالف ،وهي
ؤشر إىل االهتمام ابلتعايش .كانت املعرفة
مرحلة تُ ّ
الشفوية واملعرفة الكتابية تتكامالن.
هم حفظ الرتاث القرآين والنبوي ونشره يطبع
كان ّ
العقول ويساهم يف التناسق .مث جاء االهتمام ابلرتاث
عادا صياغته
العلمي الدنيوي الكوين سريعا لينزرع ُم ا
وحم َّسناا ،ما أحدث ثورة يف املعارف ويف تنظيم الفروع
ُ
العلمية .ومبواجهتهم لإلرث اليوانين والفارسي واهلندي
طور العلماء املسلمون الوضعية اإلنسانية.
وغريهّ ،
كان العلماء املسلمون مربّون "عصريون" ،مبعىن أهنم
تصوروا وجوها بيداغوجية حامسة وطوروها هبدف
ّ
العيش املدين املشرتك .ومنذ عصر النيب (ص) ،وبعد
ذلك على نطاق واسع ابتداء من القرن الثامن مع
حكم األمويني ( ،)754-661مث بتعميمها يف
العهد العباسي ( )1258-754والتوسع حول
البحر األبيض املتوسط ،توفرت املدارس يف املدن ،مبا
يف ذلك املدارس املختلطة .كانت املعرفة املنتجة من
ُ
احلضارة اإلسالمية هتدف كلّي الوجود والصاحل العام،
ومل تكن ختدم إيديولوجية معينة أو البعد البيولوجي
لإلنسانية فقط .وقد قام الفكر الغريب ،على األقل
منذ األنوار ،بقطيعة ثالثية ،ال تزال آاثرها ماثلة إىل
- 32 -

32

اليوم :الفصل بني العلوم الصحيحة واالجتماعية
واإلنسانية؛ الفصل بني العلوم واألخالق؛ إقصاء
الالهوت ودراسة األداين والظاهرة الدينية من الفضاء
األكادميي .يف حني قامت احلضارة اإلسالمية ،على
العكس من ذلك ،بربط كل ذلك ومفصلته .إن
األزمة اليت يعاين منها العامل تفرض إعادة النظر يف
معا من جديد .فكيف
تلك العالقات لنتعلم العيش ا
ميكن أن يطبَّق التعليم اإلسالمي اليوم ؟
الرتبية يف اإلسالم
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الرتبية على الكوين

7

تطابقا مع مبادئه ،فإن املطلوب من التعليم اإلسالمي
اليوم تدريس كيف يتعرف املرء إىل ذاته ،كيف
يكتشف احلياة ِّ
وُيلُّها ،وكيف يصرف النجاعة واهلم
العلميني مع القيم ،وال يكتفي أبن يبقي على التنافس
بينها .وابلنسبة لإلسالم فإن املعرفة مرتبطة ابألخالق
وابلتحاور مع الثقافات األخرى الذي هو شرط
األنسنة ،والتعليم الناجح.
وابلنسبة لعصران فإن تعلم احلكمة الكونية يف تعددها،
والكتاابت اجلليلة اليت تسائِّل وتذكر أ ْن ال شيء
يعطى مسب اقا ،وأن النصوص املنفتحة اجلديدة تعيد
تشغيل عقلنا ملمارسة ذكائنا .فالثقافة الكونية تنسج
- 33 -

33

| l’innovation politique

 ) 6سورة املائدة؛ آية 48

fondapol

خيوط إنسانيتنا .ونشر ثقافة السالم عرب التبادل
والثقافة العلمية ،كأبعاد غري قابلة للقسمة ،هي
مسؤولية مشرتكة .يستوجب ذلك احلوار والفطنة
واملشاركة ،حىت يستطيع كل واحد اخلروج من نقاط
عمائه وحيرر نفسه .وتلك األخالق الرتبوية للعيش
املشرتك هي املفقودة وُيب تدريسها .يذكر القرآن
اَّلل جلعلكم أ َّمةا و ِّ
احد اة ولكِّن لِّيـْبـلوك ْم ِّيف
﴿ول ْو شاء َّ
ْ
اَّلل مرِّجعكم ِّ
ِّ ِّ
ما آاتكم ف ْ ِّ
مج ايعا
استبقوا ا ْخلْيـرات إىل َّ ْ ْ
فـيـنـبِّئكم ِّمبا كنت ْم فِّ ِّيه ختْتلِّفون﴾ 6.اختالفات
وتشاهبات بني التقاليد الدينية والثقافية اليت تعتبـر ثراء.
العوملة تعدل األشكال واحملتوايت واملناهج اخلاصة
ابلتعليم ومبمارسة مهنة املريب .وعدم االلتفات إىل
ذلك يعرضنا ملخاطر الطريق املسدود.
إن التبادل الثقايف وتدريس احلقيقة الدينية واألخالق
هي القاعدة ثالثية األضالع اليت أصبحت واحدة من
األولوايت يف عصران ،ملحقةا ابلثقافة العلمية .يتعلق
األمر بتشجيع التبادل املعريف .فالدين أو املسائل
ِّ
فت .وليست
فت ووظ ْ
املعاصرة كـ ــ"الالئكية" قد ح ِّر ْ
مشاكل العامل نتاج مباشر للرهان الديين :إن املسألة
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سياسية واقتصادية ابمتياز .بيد أن اجلهل وغياب
الثقافة يزيد من تعقيد الوضع ومن تشويه احلقيقة.
فاجلهل غالبا ما يكون أصل الشرور .ال تتحدث
الربامج الرتبوية عن األخالق وعن الدايانت والثقافات
واحلضارات األخرى .وعندما تتناوهلا فعرب تقزميها
وتشويهها.
إن تربية الشباب على تبادل املعارف ،وعلى النقد
الذايت ،والعيش املشرتك مسألة حيوية تساهم يف
إحالل السالم يف العامل .وميثل احرتام التعدد والتنوع
والكرامة اإلنسانية إحدى قواعد تلك البيداغوجيا .إذ
أن أحد األهداف األساسية للتعليم هو سد النقص
يف معرفة الذات ومعرفة الثقافات واجملتمعات األخرى،
ؤسس على القيم املشرتكة،
ووضع األسس لثقافة ت َّ
وإقامة نشاطات عملية تصدر عن ذلك التبادل.
إن أهداف الرتبية اإلسالمية املثالية متعددة ،وهي
مرتبطة ابلشهادتني ،شرط اإلسالم (أشهد أن ال إله
إال هللا وأن حممدا رسول هللا) ،وابلقواعد اخلمسة اليت
يرتكز إليها إقامة الشعائر واليت من املفرتض أن جتعل
من املسلم مسؤوال ،وابألمر القرآين ابلتعلم وإعمال
العقل والتفكري حىت ترتقي بوضعية اإلنسان وحتررها
من كل األوهام والتخيالت واإلدعاءات املفرطة:
7
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التدرب على املعرفة ،لتحصيل أدوات فهم
ّ -1
العامل ،واجملتمع ،ثقافته اخلاصة وثقافات
اآلخرين ،ما يعين تعلُّم أ ْن تتعلم وتسمع
حىت حتافظ على القدرة يف حتصيل املعارف
املوضوعية واجلديدة طول حياتك.
التدرب على الربط ،أي أن تصرف الواحد
ّ -2
واملتعدد ،الفرد واجملتمع ،العقالين
والروحاين ،القدمي واجلديد ،حىت يتمكن كل
فرد من أن يصبح فاعال وحامال للمعىن
 -3التدرب على العيش املشرتك ،حىت تشارك
اآلخرين وتتعاون معهم يف مجيع النشاطات
اإلنسانية .يتعلق األمر هنا ابلرتويج لتعلم
"كيف ترغب يف العيش املشرتك" ،من
خالل تطوير معرفة اآلخر ،اترخيه وتقاليده.
التدرب على أ ْن تكون ،أي أن تتوفر على
ّ -4
قدرة كبرية من االستقاللية واحلكم ،وهو ما
يعين ابلتوازي تدعيم املسؤولية الشخصية يف
االختيارات الفردية واملصري اجلماعي.
وابلرتكيز يف نفس الوقت على األخالق والنجاعة،
ميكن التعليم الناجح يف اإلسالم من حتمل األشخاص
ملسؤولياهتم أكثر ،ويشجعهم على القيام مبحاسبة
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أنفسهم بشكل دائم ،وأن يعيدوا النظر يف طريقة
حياهتم والتحرك صوب من حييطون هبم .يعين ذلك
حتصيل عالمات موثوقة حول الثقافة السائدة لتتمكن
من االختيار والفعل بشكل أخالقي ،من رصد القيم
املفتاحية اليت ُيب أخذها ابالعتبار ،ومن تدعيم
القدرة على التحرك كـ ــ"حامل للقيم" قادر على
التوحيد وعلى احلشد حول مشروع ما ،وعلى تقوية
القدرة على التواصل وبناء فكر مستقل ومسؤول.
ال يريد الدين أن يكون خطااب منعزال عن العامل ،ال
أيخذ بعني االعتبار قضااي الوجود األساسية ،وخاصة
منها االقتصادية واالجتماعية .واهلدف املرجو من
التعليم ليس هو فرض سلوك حمدد سل افاـ بل تشجيع
اإلبداع وثقافة التفاوض والتأقلم املعقول ،والتمكن من
تشغيلها بشكل يسري .وكان األمري عبد القادر ،وهو
مريب غري عادي ،يهدف الوصول إىل االمتياز:
7

"ومل أر يف عيوب الناس شيئا

كنقص القادرين على

الكمال"7

7

) Abd el-Kader, Lettre aux Français, Rahma,
1982, p. 80.
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اإلسالم ،احلداثة ،ومناهج التعليم
يعتمد التعليم الناجح على التطلعات القيمية (املعىن)
والتطلعات ذات العالقة ابلنجاعة (املنطق العلمي).
ويف اإلسالم ،فإن تلك الغاية املزدوجة هي ما يراد
حتقيقه ،وليس االقتصار على تعديالت تقنية لإلجابة
فقط عن احلاجات امللحة سواء ملنطق السوق أو
للتقاليد الدينية .ال يعين ذلك تركيبها الواحد فوق
اآلخر ،بل وضعها يف شكل متناسق .فاجلودة
واالمتياز وارتقاء املستوى ،كل ذلك يعود إىل الرؤية
وإىل منهج الرتبية على تصريف تلك األبعاد املتكاملة
بغية اإلجابة ،بشكل خاص ،عن أسئلة مثل تلك
املتعلقة مبعرفة تعليم ُنن مطالبون إبنشائه ،وألي
كفاءات ُنتاج .التيار احملافظ يف اجملتمعات خيشى
التعددية والعوملة ابلرغم من أهنا متثل ثراء .أما احلضارة
اإلسالمية فإهنا تفسر كيف أن االنفتاح وحتمل
التهجني أمر ضروري.
صوغ
وإذا ما تالفينا التغريات السطحية ،فإن إعادة ْ
املدرسة واجلامعة ال ميكن إال أن ُييب عن حاجة
مشروعة من قبل اجملتمع الذي يتطلع يف هذا القرن
احلادي والعشرين إىل حداثة متطابقة مع القيم
اإلنسانية ومع ثقافة روحانية .ويعين اإلصالح إاثرة
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تغيريات لدى مجيع الفاعلني يف النظام.
إن األسس التقليدية لنظام التكوين قد عفا الزمن عن
أجزاء منها ،سواء ارتبط ذلك فقط ابلعقالنية أو
ارتبط فقط ابلتقاليد الدينية .فاصطالحيا ،كلمة أدب
[يف الالتينية] (  )educere /éduquerتعين "قاده
خارج  ،"...أو "أخرجه من" .يتعلق األمر ابخلروج
من مآزق اجلهل والتلقني املذهيب والتضليل .وتؤدي
تعرض املدرسة واجلامعة إىل صعوابت
اإلختالالت إىل ُّ
يف التأقلم مع حاجيات اجملتمع اإلنساين.
وتطرح اليوم يف بالد اإلسالم مسائل التطور :كيف
ميكن اإلسهام يف االنتقال ُنو اقتصاد السوق واحلداثة
والكوين ،مع احلفاظ على العدالة االجتماعية والقيم
والدين وثقافة البلد؟ كل األسئلة تطرح نفسها :إرساء
الدميقراطية ،تكوين املربني ،احملتوى ،تنظيم التعليم
وتقسيمه ،استقبال الطلبة وتوجيههم ،شروط
االنتقال ،التناظر واحلركة ،التكوين املستمر ،اقتسام
الكفاءات بني اجلامعات واملدارس العليا وسلطة
اإلشراف ،كلفة املوارد اليت يعود للدولة توفريها إىل
القطاع املستقبلي هذا ،وأخريا نسبة القطاع اخلاص.
ويبقى التكوين الكيفي للنخب مرهتنا بعوامل سياسية
وثقافية وعلمية.
7
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جند من بني املهام املطروحة على املدرسة واجلامعة
إعادة النظر ،أوال ،يف الرسائل البيداغوجية اليت تنشرها
هذه األخرية حبسب سن املتقبلني .مث أييت ،اثنيا ،ما
يتعلق مبنهج التدريس الشمويل .أما املهمة الثالثة فهي
العالقات مع احمليط االجتماعي واالقتصادي .وتواجه
تلك املهام معضالت ال بد من جتاوزها :هل ُيب
عليها اخلضوع ،كما يقال ،إىل ضرورات النظام
االقتصادي املهيمن ،أم تكوين احرتافيني وتكييفهم
للحاجيات االقتصادية والتقنية اجلديدة ،ولتطور املهن
واإلنصات فقط للشركات ،مع خماطر تضييق أفق
املهام األخرى وأفق احلاجيات الثقافية للطالب ؟ أم
هل ُيب عليها ،ابلعكس ،الرتكيز على تدريب العقل
على البحث احلر ،والولوج إىل ثقافة كونية ووطنية،
وعلى التمتع حبرية أكرب لتحمل مهمته النقدية ،مع
خطر القطيعة مع الواقع ومع حاجيات اجملتمع ؟ إن
االهتمام ابملستقبل املهين للطالب مسألة مشروعة،
ولكن األمر يتعلق أيضا بتكوين مواطنني صاحلني،
حتصلوا على ثقافة وعلى معرفة وعلى مهارات جتعلهم
قادرين على إعمال العقل وعلى التطور والتأقلم.
التعليم الناجح ،بعبارات التفاعلية ،هو ذاك الذي
يقود اجملتمع وال خيضع له إبطالق.
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ويف القرن الواحد والعشرين أصبح مستوى جناعة
األنظمة التعليمية والرتبوية والتكوينية يف قلب
الرهاانت السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
وأصبحت مسائل اجلودة واحلجم مرتابطة كما تشري
إىل ذلك منظمة اليونسكو" :وال تزال مناطق كثرية يف
العامل تشهد تفاوات هائال بني عدد الطالب الذين
يتخرجون من املدارس وعدد الذين يتقنون حدا أدىن
8
من املهارات العقلية بينهم".
ال تعين دمقرطة التعليم عدم وجود شروط انتقائية يف
الدخول إىل اختصاصات علمية أو مؤسسات،
وخاصة تلك اليت تعرف إقباال كبريا ،أو يف االهتمام
ابالمتياز .نظراي ،ال تستطيع اجلامعة جتاوز طاقة
استيعاهبا وقدرهتا على التأطري ،ولكن التعليم مرف ٌق
عمومي ،وكل متحصل على شهادة الباكالوراي أو كان
طالبا ال بد من قبوله .ميكن أن تكون النخبة فوق
احلصر ،إذ ال ميكن أبي حال من األحوال حتديد
عدد الراغبني يف حتصيل املعرفة ،ألن اجملتمع خيسر
7

 ) 8منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ ُنو
حتقيق التعليم للجميع :ضرورة ضمان اجلودة .امللخص ،ص .2

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137
(وقع اإلطالع عليه  11فيفري 334a.pdf )2015
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بذلك كفاءات حني ترفض مدها ابإلمكانيات اليت
تكشف عنها أو تطورها.
تزيد عملية تسليع املعرفة والتعليم من تعميق اهلوة
االقتصادية والثقافية واالجتماعية بني الشعوب .إن
وثيقة داكار اخلاصة إبطار التحرك حول اخلصوصية
الثقافية واليت تبنتها اليونسكو سنة  ،2000وغريها
من اإلجراءات اليت اختذت منذ ذلك احلني ت ِّربز
معطيات واضحة عن إسرتاتيجية للرد .فالدمقرطة ال
تنفي شروط الدخول إىل اختصاصات علمية وإىل
مؤسسات حمددة ،وخاصة تلك املطلوبة بكثرة .إن
املدارس العليا واملعاهد املتخصصة تقبل املرشحني
ملواصلة دراستهم من بني املتحصلني على درجات
عالية أو أولئك الذين اجتازوا اختبارا للدخول بنجاح،
أيخذ شكل املناظرة للحصول على عدد حمدود من
األماكن املضبوطة سلفا .ذاك هو الفرز حسب
اجلدارة .من الصعب االعرتاض على هذا املنطق
عندما تـوفَّـر نفس احلظوظ املتساوية أمام اجلميع،
وخاصة إابن الدورات السابقة .اهلدف املرجو هو
جودة التعليم ،بع ٌد يعتمد ،حبسب التقرير الدويل حول
متابعة التعليم للجميع الذي أجنزته اليونسكو سنة
 ،2005والذي يرتكز إىل معايري مخسة:
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 .1مكتسبات التدريب ،القدرة على القراءة
والكتابة واحلساب ،احرتام التنوع والتماسك
االجتماعي.
 .2مسار التدريس ،البيداغوجيا ،الزمن الفعلي
املخصص للتكوين ،طرق التقييم ،حجم
األقسام ،اللغات املستعملة يف التدريس،
إسرتاتيجيات إدارة األقسام.
 .3مواصفات املتعلّمني ،مهارات ،معارف أولية،
صعوابت عائلية واجتماعية اقتصادية
 .4املسامهات املـ ِ
ساعدَة ،التجهيزات ،الربامج،
ُ
املقررات ،أتهيل املدرسني واإلداريني،
إجراءات املؤسسات.
 .5السياق االجتماعي واالقتصادي للرتبية ،طبيعة
سوق الشغل ،العوملة ،القيم االجتماعية
الثقافية والدينية ،انتظارات السكان،
أشكال احلوكمة ،املوارد العمومية املخصصة
للتعليم.
إن املعرفة املتناسقة والفعالة ،ومعىن املواطنة والثقافة
العلمية مير عرب نظام تربوي مــجدَّد .إن إعادة تقومي
املستوى الثقايف ،والفضاضة ،والسلوكات املنحرفة
واإلخالالت ال ميكن إال أن تكون نتيجة إلعادة
7
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توجيه املمارسات اجملتمعية ومن األولوية املـعطاة
للمعرفة ،مع تشريك لكل املعنيني .كانت اجلامعة يف
زمن غابر جنوب املتوسط يف قلب اإلسهام الكبري
الذي قدمته احلضارة اإلسالمية للعامل أمجع ابتداء من
القرن الثامن .مل يكن هناك أي خلط أو تعارض بني
املعرفة الروحية واملعرفة الزمنية ،بني املعارف الدنيوية
واملقدسة ،بني األبعاد اخلصوصية واألبعاد الكونية.
لقد تطور مفهوم إصالح الربامج ،وهو مفهوم مركزي.
وقد تركت مكاهنا يف األنظمة الرتبوية املعاصرة إىل
مفهوم أوسع هو مفهوم "املنهاج" ،املرتبط بكل
جوانب النظام الرتبوي .ويتضمن املنهاج الشروط
واملواصفات اليت ُيب أن تتوفر يف دخول الطالب
وخروجهم ،املسارات الدراسية ،الربامج ،الطرائق
البيداغوجية ،أمناط التقييم ،املدرسني ،التجهيزات
التعليمية واللوجستية .إن إصالح املنظومة الرتبوية
يتطلب وضع كل تلك العوامل يف تناسق إلصالح
اإلخالالت وبلوغ األهداف اليت حتددها األمة
لنفسها.
كل العلوم واملعارف ضرورية .يبقى صياغة املواد طبقا
للمعايري الكونية واخلاصة ،إضافة إىل خمتلف
مستوايت التعليم واألعمار املطلوبة .وال ميكن
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للمؤسسات الثقافية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية أن تعمل بشكل سليم إال إذا كانت
الذاكرة حية ،والسياسة متوازنة ،والقواعد الثقافية
متجذرة .ال بد أن يكون النزوع اإلنساين والنزوع
العلمي متكامالن .وال بد أن يهدف تدريس التاريخ
والرتبية املدنية والفنون والفلسفة والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية بشكل عام ،وهي مواد على عالقة
ابملواطنة وابالجتماع البشري ،تكوين مواطن مسؤول
متناسق ،وهو يف نفس اآلن مستقل واجتماعي ،ميلك
ذاكرة حية وأفق مستقبلي.
إن الرتكيز على العيش املشرتك ،وعلى ثقافة السالم
واحلوار ،والتعريف برتاث الشعب واإلنسانية وصنع
عقل علمي إبداعي منفتح ومتشبث ابحرتام حق
االختالف ،هي واجبات يف كل األوقاتُ .يب أن
تكون الربامج متضمنة دروسا حول الذاكرة ،ومعارف
حول قيم الشعب ،ورموز الدولة واجملتمع .برامج
لدراسة القواعد الدنيا لتنظيم احلياة العامة ،وملعرفة
السمات املؤسسة لألمة وقيمها الثقافية والروحية،
وذلك هبدف تكوين املواطنة واحلس اجملتمعي.
ومن الضروري ترمجة تعدد الثقافات والتحوالت
االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الربامج املدرسية،
7
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حىت تتمكن هذه األخرية من نقل القيم املعاصرة
للشخصية اإلنسانية ،وإعداد التالميذ والطلبة ملمارسة
مواطنيتهم يف جمتمع دميقراطي متوازن .هتدف املعرفة
إىل شحذ مهة الشباب وحتسيسهم حبسب مستوى
دراستهم ،حفاظا هلم من كل أشكال التطرف ،غري
القابل للتربير ،وتشجيعا على توازن الشخصية يف عمر
يتميز ابلدهشة والتساؤل واإلبداع واالكتشاف.
طبيعي أن يتعلم الشباب طرح األسئلة احليوية اليت
تقض مضاجعهم .لذلك فاهلدف هو بناء شخصيات
منفتحة على إعمال العقل .وُيد التعليم نفسه يف
مواجهة رهان تصريف النزوع اإلنساين مع النزوع
العلمي ،والدَّم ْقرطة مع اجلودة البيداغوجية ،واألخالق
مع النجاعة .املطلوب من كل مريب ،ومن كل ويل،
معرفة ما ُيب على التلميذ حتصيله بدقة مع هناية كل
عام دراسي .وعليهم أن يدجموا غاايت القاعدة
املشرتكة ،املعارف األساسية اليت ُيب على التلميذ
املسك بزمامها من أجل تطوره الشخصي ومستقبل
تكوينه املستقبلي .يقوم املنهج على ضرورة إشراك
التلميذ ،واالستماع إليه ،واحرتامه .يقوم التعليم
اإلسالمي على عدم إمهال أي شيء ،ولكن الرتكيز
يكون على العقل التحليلي النقدي ،وعلى الذاكرة.
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ومن انحية الشكل ،فإن الرتكيز يكون على مواصفات
جودة اللغة وعرض العمل؛ ويف جانب احملتوى يقع
االهتمام ابملنهجية الـمتـبـعة ،وابملنطق املستعمل،
وبدقة النتائج أو الرباهني ،وأبصالة العمل ومتيزه .مع
العلم بعدم وجود قائمة مثالية من املواصفات ،وال
شبكة من التعديالت والنماذج الصاحلة لكل فروع
العلم.
التعليم الناجح يف البالد اإلسالمية هو ذاك الذي
يساعد كل طفل على النجاح التدرُيي يف مراحل
التدريب األساسية ،وابلتحديد القراءة والكتابة
واحلساب ،وأن حيصل على معايري تتعلق بغاية الوجود
واحلياة يف اجملتمع ،وذلك ليتمكن من صنع شخصيته
ومن مواجهة حاالت ملموسةُ .يب على املدرسة
مساعدة الطفل يف أن يصبح تلميذا ،ويف يوم ما
مواطنا ،وأن يكتسب أسس سلوك قائم على قواعد
املواطنة املسؤولة .واملنهج الرتبوي اإلسالمي يتجنب
االنغالق يف منهجية واحدة ،ويرتك هذا البعد مفتوحا
سعيا منه الحرتام أذواق التالميذ.
ميكن للشباب ،الذي ميتلك نوعا من نضج احلياة مبا
عاشه اجملتمع من جتارب منذ قرون ،بلوغ مستوى
مرموق ،حىت تكون الرأس "جيدة" ،عوض أن تكون
7

 - 4747

| l’innovation politique
fondapol

"مألى" بشكل جيد .وليصبح التالميذ مؤهلني
ْ
ومتوازنني ،ال بد هلم من التدرب على مقاربة التعقيد
والتطور .ويف كل مستوايت التعليم ،يعود إىل الطالب
امتالك التأهيل األعلى ،وذلك من خالل معرفة
التعامل مع املعلومة ،وطرح األسئلة املهمة
والفرضيات ،والتقومي ،وبناء موضوعاته ،وإُياد احللول
للوضعيات اإلشكالية ،واقرتاح حل أو أكثر مع إقامة
احلجة .إن تلك الكفاءة يف هناية املطاف تعين أن
املتعلم أصبح قادرا على التنسيق بني خمتلف املعارف
واملكتسبات.
يستطيع التلميذ املتعلم التقريب بني العناصر ،وإبراز
نقاطها املشرتكة أو املختلفة أو املتكاملة .ويستطيع
الربط بني عناصر متناثرة ،وم ْفصلتـها ومجعها
ومقارنتها ،وخلق شبكة ،دون اخللط بينها ،وذلك
هبدف البحث عن التآزر وعن عمل متناسق،
وبشكل خاص إلنتاج املعىن .ألجل ذلك فإن جممل
مكوانت املنظومة الرتبوية حتتاج إىل تغيري البوصلة
بطريقة جنعل هبا التلميذ يف قلب العملية التكوينية.
وابلنسبة للمربني املسلمني فإن الثورة العلمية والتقنية،
وكذا العلمنة تصبح معقولة ،وميكن أن يعاد صياغتها
لغاايهتم اخلاصة وليس فقط اخلضوع هلاُ .يب أن
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تكون لنا القدرة على أتكيد ذاتنا كما نشعر هبا وكما
نريد ،مع احلفاظ على انفتاحنا على العامل .خاصة
وأن جوهر احلداثة ،إنطالقا من العوملة ،يفرض علينا
من جهة املعرفة املهيمنة ،ثالثة متناقضات:
 التوتر القوي بني العلم والوعي ،ألن مفهومالهنائية البحث مفهوم دكتاتوري ،ابلرغم
من أن البحث عن طرح حدود أخالقية
هليجان كل االستغالالت أمر مشروع .ال
ُيب أن خناف من العلم .وال أحد إبمكانه
أو مبقدوره إيقاف التطور العلمي .ولكن
من أجل أية غاايت ؟ أكثر من أي وقت
مضى ،تفرض هذه احلكمة نفسها" :العلم
بدون ضمري ال يعدو أن يكون غري خراب
للروح"؛
 الفرد والعيش معا :يتميز العامل املعاصرمعاصر ألنه بلغ مستوى
ابلفردية .العامل
ٌ
عاليا يف حبثه عن فرد حر يف ذاته .فالفرد
وهو يف املركز ،ويعتـبـر عالمة خاصة
ابلغرب ،يدعي أنه يقدم للعامل الطريق
الوحيد املمكن للتحرر .يف حني أن الرهان
ال يقتصر عن كونه حكم الفرد لذاته ،بل
7
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معا؛
يعين اجلماعة أيضا ،أي العيش ا
 العقل واإلحساس :أحد أبعاد العامل املعاصرهي فصل املنطق عن اإلحساس.
إن هذه امليزات الثالثة – ال هنائية البحث؛ النزعة
الفردية؛ العقل املنفصل عن اإلحساس – تطرح
إشكاال للشعوب اليت تبحث عن التناسق .مسائل
جوهرية تستحق الدرس من اجلامعيني .فعلى مستوى
معىن احلياة ،أول نقطة تثري القلق تتعلق ابألخالق.
من ينخرط يف شبكة قراءة ترتك حيزا لقيم الروح و /
أو إىل املعىن الديين ُيد نفسه أمام هتميش مسرح
احلياة .ال رابط بني العوملة ومعىن احلياة الذي تتشبث
به الشعوب ،وخاصة منها التوحيدية أو املرتبطة
بواحدة من أنظمة احلكمة الضاربة يف القدم .إهنا
هناية عامل؛ وال بد لنا من فهمه لنحاول اخرتاع عامل
آخر مكانه يند عن كل انغالق .واليوم ،احلقيقة
ليست هي فقط العلمنة ابعتبارها حركة وضعية ،بل
نتائجها البديهية" ،املغزى" األخالقي للعامل .وذلك
يثري النزعات املتطرفة.
ففي املستوى السياسي ،تدفع املصادرة وعدم تسييس
احلياة إىل التشكيك يف إمكانية أن نكون شعبا
مسؤوال ،قادرا على اختاذ القرار ،وعلى املقاومة ابسم
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احلرية ،أن تكون لنا مربراتنا وأن نكون على حق ،وأن
نعمل على حتقيق مشروع جمتمعي خنتاره بعد مناقشته.
وعلى الرغم من تطور العلوم ،ومن شرعية املؤسسات،
ومن حرية املبادرة ،ومن املعايري القانونية ،فإن إمكانية
الوجود كشعب مسؤول ،مشارك يف البحث اجلماعي
والعمومي عن العدل واجلمال واحلقيقة ،أصبح
مشكوكا فيه.
أما يف مستوى املعرفة ،فإن الطابع املزعج هو
التشكيك يف إمكانية التفكري ،والتفكري بطريقة
مغايرة .إن االنغالق والتِّقنِّية قد تغلبت على العرضية
والتنوع والتبادل .وهتدف العوملة إىل التحكم يف كل
نواحي احلياة عرب استغالل نتائج العلوم الصحيحة،
تمسك هبا ابعتبارها الوحيدة املالئمة ملنطق
اليت ي َّ
التطور .وبقطع النظر عن العمل الذي تقوم به العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،فإن املعرفة املعاصرة تقدم
العلوم اليت يقال عنها صحيحة وتطبيقاهتا ،رضوخا
ملنطق السوق.
هناك خطر حقيقي يف تدمري املدرسة واجلامعة ،وهي
أماكن املعرفة احلرة واجملانية اليت متكن اجلميع من
تصريف األصالة واملعاصرة .إن مبدأ التمتع بتعليم
جماين على طول حياة الفرد هو أحد األسس اليت يقوم
7

 - 5151

عليها اجملتمع اإلسالمي التقليدي .فنظامه الرتبوي
يقدم نفسه حامال لقيم التآزر والعدالة بني املواطنني.
والنجاح يعود أيضا إىل هذا املعيار.
خامتة :أصالة وتقدم

| l’innovation politique
fondapol

إن تعليما انجحا من وجهة نظر اإلسالم هو الذي
يصرف األصالة مع التقدم .ويهدف املثال اإلسالمي
إىل صياغة الثقافة العلمية مع األخالق ،ليعلم
الشباب احلياة ،حىت ال يساهم التنافس يف نزع الطابع
اإلنساين عنهم .غاية املدرسة تكوين مواطن كفء
ومتوازن ،قادر على حتمل مسؤولياته؛ مدين ،مبدع
وحامل لقيم مشرتكة ،وطين وكوين يف آن ،حىت
يستطيع تصريف األصالة واملعاصرة.
ليس من السهولة الربط بني تلك املفاهيم املختلفة،
واملعىن الذي حتمله إضافة إىل واقعها هي بصدد
التشكل ،وابلتايل فهي قليلة القبول يف الوضعية
احلالية .ولعل األفضل هو الربط بينها دون تعارض.
وينضاف إىل األبعاد الثالثة املتمثلة يف الثقافة العامة
والكفاءة العلمية والرتبية املدنية ،احلاجة إىل فكر
روحاين عاقل ،كجزء من حياتنا إلمتام الرتبية .ال
يكفي التكوين يف العلوم والفنون ،ال بد من إنتاج
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القيم وآداب السلوك .املطلوب من التعليم متكني
الذات من حتقيق ذاهتا ،كل ذاهتا ،حىت ُيد كل واحد
طريقه .والتعليم الناجح أيضا هو الذي يعطي فرصا
عديدة إىل املتعلمني مع إمكانية املرور بينها.
إن التطور املستمر للوضعيات واملهن ،وتعقد الواقع
يفرض اكتساب املناهج أكثر من احملتوى .وهبذا املعىن
إذا كانت األزمة يف العامل أخالقية فلِّن ـ ْق ٍ
ص يف املدارس
واجلامعات اليت ال تستجيب بشكل كامل لكل
احلاجيات :الثقافية ،واالقتصادية ،والروحية،
واالجتماعية .يوجد اليوم يف العامل أزمة قيم وعلوم،
وخاصة يف العلوم اإلنسانية ،بسبب انغالقها املبالغ
فيه عن اإلنساين وعن معىن الوجود .وملواجهة
صعوابت العامل املعاصرُ ،يب علينا تعليم الشباب أن
يكونوا يف نفس الوقت قادرين على التعامل مع تعدد
االختصاصات والتحكم يف احلاجيات ،حىت يتجنبوا
الغرق يف االستهالك املفرط ،والتبعية .حيتوي برانمج
الرتبية املدنية يف العادة على تعليم األخالق ،ومعرفة
رموز الدولة والرموز املفتاحية يف اجملتمع .وهو يتضمن
القواعد الدنيا لتنظيم احلياة العامة والدميقراطية ،ومعرفة
اخلطوط املكونة لألمة ومعامل قيمها الثقافية .وهو
يفرتض اكتشاف األخالق العلمانية املعاصرة ،وقيمة
7
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قاعدة احلقوق يف تنظيم العالقات االجتماعية ،من
خالل مبادئ مثل "حرية املرء تقف عندما تبدأ حرية
اآلخر" .ذلك هو التكوين واملؤانسة .استقاللية الفرد
والرابط االجتماعي :تلك هي األهداف اليت متكن
الشخص من التأقلم مع احلياة اجلماعية .الكائن
البشري غري مربمج إلشباع رغباته دون شروط ،بل
للتحكم فيها ،بفضل قابليته للتعلم.
التعليم العلمي واملدين ضروري ،ولكنه غري كاف.
تدريس احلقيقة الدينية ،واألخالق واحلضارات مسألة
ضرورية .والدنيانية ال تتعارض مع هذه املقاربة .وبعيدا
عن التقدم اهلائل يف مستوى العلوم التقنية ،ويف منافع
احلرية املدعمة الستقاللية الفرد ،فإن قل اقا عميقا يشق
عصران .والسؤال الذي يطرح نفسه هو :ما هي
الغاايت ؟ غالبية سكان العامل يبحثون عن عامل عادل
حيمل معىن .فرضت فكرة التقدم نفسها على الفكر
املعاصر بفضل العمل املضاد لألخالق وللروحانية.
وقد وصل الفصل بني العقل واألخالق إىل تفكك
الرابط االجتماعي .أدرك االضطراب الطبيعة واجملتمع،
يف املستوى البيئي كما يف مستوى البيولوجيا والنفس
البشرية.
ت أسئلة األخالق واملعىن واحلقيقة الدينية نفسها
طرح ْ
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على كل مناشط اإلنسان .وابلنسبة ملن ينخرط يف
القيم الروحية ،فإن من الواضح اُنسار الروابط املمكنة
بني املفهوم السائد ومعىن احلياة الذي تتمسك به
الشعوب .مل تعد املرجعيات األخالقية هي ما يدير
العامل ،كما كانت الدايانت التوحيدية تقوم بذلك
طيلة قرون ،بل املنطق املنفصل عن املعىن .مكنت
احلداثة ذات اجلانب الواحد من التحرر ،وخلقت يف
نفس الوقت تفاواتت ومظامل وجتريدا من اإلنسانية.
إن البؤس الذي يعرفه الشباب ،وقلق املربني واجملتمع
برمته يفرض على اجلميع اإلنصات ،ومراجعة
منهجيته .فاملريب ،نظراي ،هو شخص راشد متعلم
يرافق الطفل ،وكل من كان يف مرحلة التكوين ،يف
مرحلة االكتشاف ،وحتصيل املعرفة والتحكم يف
املناهج ،ملعرفة ذاته ،وتفكيك مشاكل العيش يف
اجملتمع وإُياد احللول هلا ،وتعلم املهنة .وتتمتع كل
حضارة وعص ٍر مبنهجيته اخلاصة ،اليت أتخذ بعني
االعتبار يف نفس الوقت القيم واملبادئ اليت تتحكم
فيها ،والغاايت املرسومة.
النجاح الرتبوي يف اإلسالم يتمثل يف القدرة على
صياغة ما هو فعال وما هو رمزي ،العلم واألخالق،
احلق يف التعبري وواجب التعلم ،اخلصوصي والعام.
7
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املطلوب تكوين ذوات بشرية قادرة على تطوير
إنسانيتها ،وليس تكوين جسم منتج فحسب .وهذه
مقاربة كونية وقع إمهاهلا .يف القرن الثامن عشر ،شدد
جان جاك روسو ،يف كتابه "إمييل ،أو يف الرتبية"،
على أن املسألة تتعلق بفن تكوين الرجال .وهو يعلن
"ليعلم أن اإلنسان خيـٌر بطبعه ،وعليه أن
عن مبدأ:
ْ
يشتمه ،وأن حيكم على جاره كما حيكم على
نفسه" 9.وهو يتحدث عن األخذ بشرطني" :أال يعلم
[التلميذ] شيئا ليس ألنك طلبت منه ذلك ،بل ألنه
توصل إليه بنفسه"ِّ – 10حرفة املريب ومهمة التلميذ ال
تفرتقان – و "بال شك ،ال ُيب أن يقوم إال مبا أراد
القيام به؛ ولكنه ال ُيب أن يريد إال ما تريد أن يقوم
به؛ ال ُيب عليه القيام أبي خطوة مل ختططوها له ،ال
Note Mustapha
Cherif
ُيب أن يفتح فمه إذا مل تعلموا ما سيقوله" – 11ال
Note 1 p. 23
ُيب على الطفل تقرير ما ُيب عليه تعلمه ،بل ُيب
1
) Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples. I.
التكوين
عليه تعلمه من تلقاء نفسه حىت ُيعل منه
Autobiographie, Muqadimma, Gallimard, 2002,
مسؤوال.ولة من النص األصلي باللغة العربية .المترجم] p. 94
كائنا [الرتمجة منق
Note 9 p. 56
9

) Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation,

OEuvrescomplètes
complètesIV,
IV,Gallimard,
« Gallimard,
livre IV, in Œuvres
«Bibliothèque
BibliothèquededelalaPléiade
Pléiade»,»,1969,
1969,p.p.525.
525.
10
) Ibid., livre III, p. 430.
) Ibid., livre II, p. 363
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كتب الغزايل ،وهو من الرواد يف ذلك " :اعلم أن
ِّ
كر تقبل كل ما يطبع
الطفل أمانة أهله .قلبه جوهرة ب ٌ
فيها .إذا أهلمته اخلري كرب على الطاعة [ ]..وإذا
أهلمته الشر تلبسه [ ]..فحق حفظه ،وتربيته،
12
وتصويبه ،وتعليمه حسن اخللق".
أما ابلنسبة للمنهج الذي يتبعه فهو من دعاة
اإلنصات والشدة" :أن يقتصر ابملتعلم على قدر فهمه
فال يلقى إليه ما ال يبلغه عقله فينفره أو خيبط عليه
عقله  ..فليبث إليه احلقيقة إذا علم أنه يستقل
بفهمها [ ]..أن املتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه
اجللى الالئق به وال يذكر له وراء هذا تدقيقا وهو
يدخره عنه فإن ذلك يفرت رغبته يف اجللى ويشوش
عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد
13
أنه أهل لكل علم دقيق".
ويف الوقت الراهن ظهرت علوم الرتبية اليت ال ميكن
ألحد االقتصاد فيها ،يف حني أصبح التوظيف طاغيا،
وهو ال يضمن أي تشغيلية .والفنون والثقافة أصبحت
7

) Abu Hamid Ghazâlî, La Revivification des

12

sciences de la religion, cité par Ibn Qudâma, in
Revivification de la spiritualité musulmane, trad.
par Mohamed Al-Farih, Iqra, 1999, p. 2
13
) Ibid., p. 4.
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بدورها العائلة الفقرية ،فما ابلك إ اذا ابلروحانيات ؟
بقي علينا دفع النقاش حىت نضمن تعليما كونيا .نقطة
التالقي بني املقاربة املعاصرة واملقاربة اإلسالمية هي
القائمة على مبدأ التدرج يف تكوين الطفل .تستدعي
الرتبية اإلسالمية النشاط امل ـ ِّ
كون للطفل ،وذاكرته،
حبسب عمره ،دون نفي األدوار التكوينية لنقل الثقافة
الذي تقوم به العائلة والتواصل االجتماعي .الثقافة
الرتبوية اإلسالمية أتخذ ابعتبارها أتثري خمتلف
العوامل.
أصبحت البيداغوجيا يف القرن الواحد والعشرين
جمموعة من األساليب اليت تعني الطفل والراشد يف
فرتة تكوينهم على التأقلم مع التطور السريع الذي
يعرفه العامل ،وتعرفه املهن واملعارف .يستعمل أخصائيو
الرتبية املسلمني عناصر بسيكولوجية مشجعة ،بغية
مساعدة كل واحد على التمتع وحتقيق التوازن بني
القدمي واجلديد ،بني احلرية واحرتام القانون .ينظر
للتعليم كعمل شامل يف بناء الشخص وليس جمرد نقل
للمعارف .والتعليم قادر على تطوير التمثالت
اجلماعية حول العيش املشرتك.
هتدف البيداغوجيا اإلسالمية عرب طرق متنوعة إىل
التنشئة االجتماعية وإىل حترير الطاقات الكامنة يف
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اإلنسان .يتعلق األمر إبقامة جو من الثقة والتفاهم
املتبادل بني الباث واملتقبل ،من خالل البحث عن
التفاعلية .إن معىن البيداغوجيا ذاك حييلنا على
الطريقة اليت سيتم هبا القيام ابلتكوين الكيفي للطفل،
أكثر منه على حمتوى ذلك التكوين نفسه .إن أحد
املظاهر األساسية هو خلط ما نريد نقله مع ما يعرفه
الطفل مسبقا ،أو ما هو قادر على اكتشافه بنفسه.
ُيب أن يكون هناك تناغم تدرُيي بني املعارف
املدروسة يف ارتباط مبفهوم التعليم واملعارف املبنية
واملطلوب تفكيكها ،واملعارف اليت ُيب أن تثق يف
استقاللية الطفل .وابلنسبة للحضارة اإلسالمية اليت
صل،
تركز على الكائن أكثر من تركيزها على امل ـح َّ
وعلى حسن اخللق أكثر منه على املهارة ،فإن
ب ابملشاركة يف تعريف شروط تربية
الشباب مـطال ٌ
انجحة .وابلنتيجة ،فإن الفكرة القائلة أبن العامل احلايل
حيوز "جناحا" ُيب أن ي ـعاد النظر فيها .ففي عامل
تكون فيه املعارف متوفرة أمام اجلميع ،ال بد من
مساعدة الشباب يف إُياد طريقهم ،مساعدهتم على
إبداع مساراهتم ،وأن يـجددوا بطريقة مسؤولة.
األسئلة حول معىن احلياة ،والتعليم ،و"تعلُّم كيف
تعيش" ،تناوهلا الالهوت والفلسفة "العربيتني" بشكل
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معمق مبقاييس الوقت .وال بد للمدرسة واجلامعة
العودة إىل ذلك ،وف اقا لتساؤالت عصران .ففي بالد
اإلسالم ،يف املاضي ،اهتمت دراسات ابلعالقة
ب ــ"اآلخر الكلي" ،أي كيف نعبـد هللا؛ بيد أن التفكري
يف الطريقة املـثلى لبناء جمتمع عادل ويف التطور العلمي
كان أيضا أساسيا .يعتقد املسلمون إن منوذجهم
الرتبوي يقدم إمكانية ملواجهة شرط مزدوج :شرط
املعىن والعدالة ،النجاعة واألخالق ،وذلك حىت
نتجاوز صعوابت الوجود ،وخاصة النفسية منها.
يتحمل املربون مسؤولية التطبيق العملي يف الواقع
اليومي للسياسات املوجهة للشباب .ويقوم النظام
الرتبوي الناجح على التفاعل بني األبعاد اجلوهرية
للوجود ،ما يسمح للطفل ابلولوج إىل معىن املعارف،
وإىل تذوق الفكر ،والشغف ابملشاركة بشكل مجاعي
يف عامل جديد .واالقتصار على تعلم القراءة والكتابة
واحلساب حسر التعليم يف النزعة الذرائعية.
يعترب اإلسالم إن احلاجات إىل املعىن والثقافة
واألخالق ُيب أن تـثار وت ـبىن وت ـرافق ،وأن ي ـت ـكفَّل
هبا منذ املدرسة ،وأال حتسب فقط على جمال احلياة
الشخصية.
ما يـشكل املعىن ليس فقط امل ـفيد ،ولكن ما يتعلق
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ابلرمز ،العالقة مبجاالت الباطن ،اهلموم الروحية
واألنرتوبولوجية واألخالقية ،النفساين و"تعلُّـم العيش
املشرتك" حىت ال جند أنفسنا بال حول وال قوة أمام
األسئلة اجلوهرية  ،حمكومون بدوافع عتيقة .هاجس
التميز هو ما يقود الرؤية اإلسالمية .اإلحسان ،هو
اهلدف من الرتبية الناجحة :متكني أكرب عدد من
الناس من حتصيل معارفهم وجتويدها ،ليس فقط
للتدرب على مهنة ما ،بل للوصول إىل درجة الكمال
اإلنساين ،وإىل القدرة على صياغة تفرد الكائن
اجلمعي،أن تعرف كيف تكون.
يفرتض ذلك االعرتاف ابلطابع احليوي لتساوي
الفرص ،وفوائد التعدد الثقايف وفوائد الكونية،
ابعتبارها قوة األمم مجيعها .يريد النظام الرتبوي
اإلسالمي الناجح أن يكون متوازان .وهو ينأى بنفسه
عن األطراف :االستبداد والتسيب ،املعارضة أو اخللط
بني خمتلف املعارف .إن األفكار املسبـقة اليت ت ـ َّروج
عن اإلسالم ال أساس هلا .وابإلمكان متاما صياغة
اإلسالم ومثاله الرتبوي الوسطي مع نظام القيم
املعاصرة ،متجاوزين الفروق بينهما .تصريف املعارف
املاقبلية مع االخرتاع ،واحلرية مع القانون ،واألصالة مع
التقدم ،والفردية مع العيش يف مجاعة ،والعقل مع
7
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مؤسسة التجديد السياسي
ثنك تانك ليبرالي ،تقدمي أوروبي
تقدم مؤسسة التجديد السياسي فضاء مستقال من الخبرة الفنية والتفكير
والتبادل ،متوجهة نحو إنتاج األفكار والمقترحات وتوزيعها .وهي
تساهم في تعددية الفكر وتنمية الحوار العمومي ضمن توجه ليبرالي،
تقدمي أوروبي .وتعطي المؤسسة األولوية إلى أربعة رهانات كبرى:
التنمية االقتصادية؛ اإليكولوجيا؛ القيم؛ والرقمية.
يضع الموقع الرسمي www.fondapol.org
 www.fondapol.orgعلى ذمة الجمهور
صتها المعلوماتية "" Data fondapol
ُ ""Data.fondapolمتاحة
جميع أعماله .وتجعل من ّ
للجميع للولوج واستعمال المعلومات ال ُم َجــ َّم َعة في مختلف مراحل
االستبيانات وبمختلف اللغات ،عندما يتعلق األمر بدراسة عالمية.
Trop Libre
 " "Tropيسلط نظرة
وباإلضافة إلى ذلك فإن موقعنا اإلعالمي ""Libre
" TropLibre
نقدية يومية على األحداث اليومية وحراك األفكارLibre"" .
"Trop
تقترح أيضا يقظة مستمرة لمتابعة تداعيات الثورة الرقمية على
الممارسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وذلك عبر تخصيص
" Renaissancenumérique
خانة خاصة في الموقع يحمل تسمية "" numérique
Renaissance
.Politique 2.0
(اإلحياء الرقمي)" وكانت تسمى سابقا2.0 :
.Politique
مؤسسة التجديد السياسي مؤسسة غير ربحية ،وتخضع لنظام الخدمة
العامة .وهي مستقلة وال تخضع في تمويلها إلى أي حزب سياسي.
مواردها عمومية وخاصة ،وتتمتع بدعم من الشركات ومن الخواص،
وبشكل رئيس من تنمية نشاطاتها.
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