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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ,والعاقبة للمتقني ,و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ,و�أ�شهد
�أن حممد ًا عبده ور�سوله� ,صلى اهلل و�سلم وبارك عليه ,وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد،

ف�إن الرتبية اليوم ,هي املنطلق ال�صحيح لبناء الإن�سان ,خا�صة يف هذا الزمن الذي طغت
فيه فنت الأهواء وال�شهوات ،فال �سبيل لإنقاذ الأمة �إال بالرتبية ,وال ي�صلح �آخر هذه الأمة �إال
مبا �صلح به �أولها ,واملت�أمل يف �سرية املربي الأول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم  ,يجد اهتمامه
البالغ ب�أمر الرتبية منذ البداية ,بل كانت هي الو�سيلة الأوىل والأ�سا�س ,يف البناء ال�صلب يف
تلك الفرتة ,ف�أثمرت جي ًال فريد ًا جاهد يف اهلل حق جهاده ,وامتاز عن العاملني.
�إن العمل الرتبوي ,الدعامة الرئي�س لنه�ضة الأمة وعزتها ،ومن �أ�سباب حدوث الكبوات
والأزمات لهذه الأمة� ,ضعف الرتبية يف واقعنا ,وجمود �آليات العمل الرتبوي املعمول بها يف
كثري من امل�ؤ�س�سات الرتبوية ,وعدم االهتمام بالتجديد يف املحا�ضن الرتبوية.
لذا�,أحببت �أن �أ�شارك يف هذا الأمر الهام ,جاهد ًا تو�صيف هذه امل�شكلة ,وبيان احللول
املنا�سبة املمكنة.
وال يفوتني �أن �أ�شكر كل من �أ�سدى �إ َّيل مالحظة �أو توجيه بعد قراءته لهذه الر�سالة .
ع�سى اهلل �أن يوفقني فيما �أردت ,و�أن يكتب النفع فيما زبرت ,واهلل �أ�س�أل� ,أن يجعل �أعمالنا
كلها �صاحلة ,ولوجهه خال�صة ,وال يجعل لأحد فيها �شيئ ًا ,واهلل امل�ستعان ,وعليه التكالن,
وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم ,واهلل ويل التوفيق ,والهادي �إىل ال�صراط امل�ستقيم.
وكتبه
جماز بن عبد الرحمن بن عبد اهلل الجماز
ال�سعودية – �شقراء 1429/3/14هـ
الرمز الربيدي � /11961ص.ب 524
الربيد الإلكرتوين jamaz55@gmail.com
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تعريف العمل التربوي
معنى العمل:

ال َع َمل حم ّركة ,املهنة والفعل ,واجلمع �أعمالِ ,
عمل َع َم ًال
()1
وقيل :العمل لغريه ,والإعتمال لنف�سه

ات { (.)2
ال�صالحِ َ َ
والعمل ي�ستعمل يف الأعمال ال�صاحلة وال�سيئة ,قال تعاىل} َو َمن َي ْع َم ْل ِم َن َّ
وقال تعاىل } َمن َي ْع َم ْل ُ�سو ًءا ُي ْج َز ِب ِه  )4( )3({...والعمل يختلف عن الفعل �إذ العمل هو
�إيجاد الأثر يف ال�شيء.
ً ()5
يقال :فالن يعمل الطني خزفا.

معنى التربية:
الرب يطلق يف اللغة على املالك وال�سيد واملدبر واملربي والقيم واملنعم ،
يقال :رب فالن ولده ,يربه ربا ,ور ّببه ورباه ,كله مبعنى واحد (، )6
ورب الولد ر َّبا� :أي وليه وتعهده مبا يغذيه وينميه وي�ؤدبه (، )7
َّ
والرب ي�أتي على �أنواع ,منها :الرب امل�صلح ,رب ال�شيء �إذا �أ�صلحه (، )8

يعني :توىل �أمره ,و�سا�سه وقام عليه ورعاه.
()9
ً
قال الأ�صفهاين(( الرب يف الأ�صل الرتبية ,وهو �إن�شاء ال�شيء ً
فحاال �إىل حدّ التمام))
حاال
((( ل�سان العرب ,ال بن منظور ج � 11ص 566القامو�س املحيط ,للفريوز �آبادي �ص1036
((( �سورة الن�ساء �آية رقم ( )123
((( �سورة الن�ساء �آية رقم ( )124
((( مفردات �ألفاظ القر�آن ,للأ�صفهاين �ص587
((( الفروق اللغوية  ,لأبي هالل الع�سكري �ص153
((( النهاية يف غريب احلديث ,ال بن الأثري جـ� 2ص 180،179
((( املعجم الو�سيط ,ملجموعة م�ؤلفني ج� 1ص 321
((( معجم تهذيب اللغة ,للأزهري ج� 2ص  1336ل�سان العرب ,البن منظور ج� 1ص 467
((( مفردات �ألفاظ القر�آن ،للأ�صفهاين �ص336
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وقال البي�ضاوي (( الرب يف الأ�صل مبعنى الرتبية ,وهي تبليغ ال�شيء �إىل كماله� ,شيئ ًا ف�شيئ ًا,
()1
ثم و�صف به تعاىل للمبالغة))
()2
والرتبية تتكون من عنا�صر �أربعة:
 -1املحافظة على فطرة النا�شئ ورعايتها.
 -2تنمية مواهبه وا�ستعداداته كلها ,وهي كثرية متنوعة.
 -3توجيه هذه الفطرة وهذه املواهب كلها ,نحو �صالحها وكمالها الالئق بها.
 -4التدرج يف هذه العملية الرتبوية.
()3
ون�ستخل�ص من هذا نتائج �أ�سا�سية يف فهم الرتبية:
� -1أن الرتبية عملية هادفة ,لها �أغرا�ضها و�أهدافها وغايتها.
�سن
� -2أن املربي احلق على الإطالق ,هو اهلل اخلالق :خالق الفطرة ،وواهب املواهب ,وهو الذي َّ
�سنن ًا لنموها وتدرجها وتفاعلها ،كما �أنه �شرع �شرع ًا لتحقيق كمالها و�صالحها و�سعادتها.
�-3أن الرتبية تقت�ضي خطط ًا متدرجة ت�سري فيها الأعمال الرتبوية والتعليمية وفق ترتيب
منظم �صاعد ,ينتقل مع النا�شئ من طور �إىل طور ,ومن مرحلة �إىل مرحلة.
� -4أن عمل املربي تالٍ وتابع خللق اهلل و�إيجاده ,كما �أنه تابع ل�شرع اهلل ودينه.
وهذا التحليل ملعنى الرتبية ونتائجها ,ي�ؤدي بنا �إىل معنى ال�شرع والدين ,لأن الرتبية
ت�ستمد جذورها منه.
والرتبية :نظام اجتماعي يحدد الأثر الفعال للأ�سرة واملدر�سة يف تنمية الن�شء من النواحي
اجل�سمية والعقلية والأخالقية حتــى يـمكنه �أن يحيا حياة �سوية يف البيئة التي يعي�ش
فيها,والرتبية �أو�سع مدى من التعليم الذي يـمثل املراحل املختلفة التي يـمر بها املتعلم
()4
لريقى بـم�ستواه يف املعرفة يف دور العلم .
(((تف�سري البي�ضاوي « �أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل» للبي�ضاوي ج �1ص7
((( مدخل �إىل الرتبية ,حما�ضرات لطالب ال�سنة الأوىل يف كلية العلوم االجتماعية لعبد الرحمن الباين ل�سنة
1397هـ� ,أ�صول الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليبها ,لعبد الرحمن النحالوي �ص13
((( مدخل �إىل الرتبية ,حما�ضرات لطالب ال�سنة الأوىل يف كلية العلوم االجتماعية لعبد الرحمن الباين ل�سنة
1397هـ� ,أ�صول الرتبية الإ�سالمية ,و�أ�ساليبها ,لعبد الرحمن النحالوي �ص 14-13
((( التعريفات ,للجرجاين �ص118
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مفهوم العمل التربوي
هو الربامج الرتبوية امل�أخوذة من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية و�آثار ال�سلف ,يف املحا�ضن
الرتبوية ,مثل البيت واملدر�سة ,والبيئة واملجتمع كامل�ساجد واملكتبات واملحا�ضرات والأندية
واجلمعيات وو�سائل الإعالم باختالفها وتنوع �أ�ساليبها ,لرت�سيخ العقيدة ال�صحيحة و�إعداد
الإن�سان امل�سلم احلق علم ًا وعم ًال ,وتفتيح ا�ستعداداته وتوجيه قدراته ,وتنظيم طاقاته,
()1
ليتمكن من ممار�سة الن�شاطات وحتقيق الغايات التي يحددها الإ�سالم .

((( انظر ,مذكرة �أ�صول الرتبية الإ�سالمية ,لطالب ال�سنة الثالثة جلميع الأق�سام بجميع الكليات يف جامعة الإمام
حممد بن �سعود عام 1407هـ ,ف�صل « مدخل عام للرتبية الإ�سالمية « ملحب الدين �أبي �صالح �ص .8وجملة البيان
عدد (� )27ص 46،45
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واقع العمل التربوي
تمهيد:
�إن الناظر يف واقع العمل الرتبوي ,وخا�صة ما يتعلق باملحا�ضن ,يجد خل ًال وتراجع ًا ظاهر ًا
على م�ستوى الأفراد واجلماعات ,على نح ٍو مما نرى �أو ن�سمع,وهكذا انتقا�ص العمل الرتبوي
و�إثارة عدم �أهميته عرب الو�سائل املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،مما �أدى �إىل �ضعف عمل امل�ؤ�س�سات
الرتبوية وقلة �إنتاجها  ,والرتبية التي ال تتح�سن مثل الطفل الذي ال ينمو ,كالهما يعاين من
م�شكلة ( )1فال بد من الوقوف على هذه امل�شكلة .و�سوف نعر�ض لهذا الواقع ,ببيان مظاهره
و�أ�سبابه و�سبل العالج.
ويجدر التنبيه �إىل �أن املظاهر والأ�سباب بينهما تداخل كبري ,فمن املظاهر ما قد يكون
�سبب ًا ,ومن الأ�سباب ما قد يكون مظهر ًا ,فليعلم ذلك.

((( انظر «حول الرتبية والتعليم لعبد الكرمي بكار �ص 240
))
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مظاهر ضعف العمل التربوي
 -1ندرة املحا�ضن الرتبوية يف بع�ض الأقطار والأم�صار .
 -2عدم االهتمام باملحا�ضن الرتبوية من حيث �إن�شائها وحتديثها وتزويدها مبا حتتاجه.
 -3عدم اهتمام بع�ض العلماء وطالب العلم والدعاة بالعمل الرتبوي و�إدراك حاجة النا�س
�إليه.
 -4اقت�ضاب الكتابات والر�سائل حول �أهمية العمل الرتبوي و�ضرورته.
 -5قلة العاملني يف املحا�ضن الرتبوية من الكفاءات املتخ�ص�صة وغريها ومتركزهم يف �أماكن
معينة ,قد تكون �أحيان ًا غري م�ؤثرة .
 -6قلة الربامج الرتبوية املقدمة يف امل�ؤ�س�سات الدعوية واخلريية ,و�ضعف بع�ض املقدم منها.
 -7الرتابة وعدم التجديد يف و�سائل العمل الرتبوي و�أ�ساليبه.
 -8بروز الطرح الرتبوي النظري الأكاديـمي ,وقلة الطرح العملي املنا�سب.
 -9وجود بع�ض امل�ؤ�س�سات الرتبوية القوية ال�سلبية ,ولها ت�أثريها وح�ضورها غري املر�ضي
�شرع ًا.
 -10التباط�ؤ يف حترير بع�ض امل�سائل ال�شرعية الرتبوية ,وخا�صة ماله عالقة بواقع العمل,
مثل م�سائل الثوابت واملتغريات من حيث النواحي التطبيقية املعا�صرة.
 -11عدم �ضبط بع�ض املربني لبع�ض امل�سائل ال�شرعية وخا�صة ما يتعلق بالعلم ومكانة
العلماء ،والدعوة و�أحوالها وو�سائلها ,والرتبية ومراحلها و�ضوابطها.
� -12ضعف التدين لدى بع�ض املربني و العاملني يف بع�ض امل�ؤ�س�سات الرتبوية ,مما يعك�س
�صورة غري الئقة.
 -13ف�شو االختالف والتفرق بني بع�ض الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف احلقل الرتبوي ,وجتاوز بع�ض
ذلك �إىل الهمز وال�سباب والبهتان.
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أسباب ضعف العمل التربوي
تمهيد:
�إن �أ�سباب �ضعف العمل الرتبوي كثرية ومتنوعة ,وي�صعب ح�صرها ,وجمملها م�شرتك بني
ولكل ن�صيب,
امل�ؤ�س�سة واملربي واملرتبيٍ ,
وقد قسمتها على النحو التالي:
� -1أ�سباب خا�صة بامل�ؤ�س�سة الرتبوية.
� -2أ�سباب م�شرتكة بني املربي واملرتبي.
� -3أ�سباب خا�صة باملربي.
� -4أ�سباب خا�صة باملرتبي.

أو ً
ال :أسباب خاصة بالمؤسسة التربوية
 -1عدم وجود �أ�صول ثابتة رافدة مالية للم�ؤ�س�سة الرتبوية ,وعدم االهتمام بتنمية املوارد
املالية ,وابتكار الأ�ساليب والو�سائل الرافدة املمولة كالأوقاف والو�صايا ونحوها ,مما ي�ؤدي
غالب ًا �إىل �إفال�س وانهيار امل�ؤ�س�سة.
 - 2عدم �أهلية العاملني يف امل�ؤ�س�سة ,والوقوع يف بع�ض الأخطاء مثل:
�أ  -عدم البحث عن كوادر وطاقات متميزة فاعلة.
ب  -عدم و�ضع الفرد املنا�سب يف املكان املنا�سب.
ج  -عدم توظيف كافة الأفراد يف العمل و�إهمال الطاقات.
د -عدم االلتزام بال�ضوابط ال�شرعية �أثناء تنفيذ الربامج.
� -3ضعف الإمكانات والطاقات لدى امل�ؤ�س�سة،ويتجلى ذلك يف:
�أ� -ضعف التخطيط واملتابعة والتقومي لربامج ومناهج امل�ؤ�س�سة الرتبوية.
()1

(((انظر حول الرتبية والتعليم ,لعبد الكرمي بكار �ص . 242، 274 ،270 ،269 ، 268 ، 237
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ب  -غياب الأهداف الرئي�سة عن العاملني لعمل امل�ؤ�س�سة.
ج -توقف بع�ض املحا�ضن الرتبوية وانقطاعها عن العمل ,وعدم ا�ستمرارها ,مما يجعلنا
منار�س الإهدار الرتبوي.
د� -إخراج الأعمال الرتبوية خالية من الإتقان والتطوير،وهذا ي�ضعف ح�ضورها وت�أثريها
ومناف�ستها لغريها.
هـ -عدم االرتقاء مب�ستوى العاملني يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية من حيث �إقامة الدورات والأن�شطة
والزيارات والرحالت الالزمة لهم.
و� -إ�شباع بع�ض اجلوانب لدى املرتبي و�إهمال جوانب �أخرى.
ز -عدم القدرة على احتواء املرتبي وتوجيهه.
ح  -عدم متابعة الأفراد ,و�إيجاد احللول مل�شاكلهم.
 -4ندرة الكتابات والر�سائل واال�ستبانات والدرا�سات حول م�شاكل وعوائق العمل
الرتبوي.
 -5ال�صراعات الداخلية بني بع�ض العاملني يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية ,فهي ت�سمم الأجواء
وتكهربها ,وتف�سد عالئقهم الأخوية ,وتورث اجلدل واملراء والنقد الهادم للبناء ,فيتفرق
املربون ويت�ضرر املرتبون.

 -6اعتماد بع�ض امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف بع�ض الأقطار جمانية االن�ضمام يف املح�ضن الرتبوي,
حيث يت�ساهل املرتبي يف احل�ضور واملواظبة واال�ستفادة ,بخالف �إذا دفع �أجر ًا ف�إنه يهتم بذلك
كله ،واحلاجة تُقدر بقدرها.
 -7قيام بع�ض امل�ؤ�س�سات الرتبوية ,وت�شغيل بع�ض العاملني لديها بدون �أجر ,وعليه فال
ت�ستطيع حما�سبته وال متابعته وال لومه على تق�صري ,ول�سان مقاله ما على املح�سنني من
�سبيل.
 -8انخفا�ض املكاف�آت واملرتبات للعاملني يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية ،وعدم كفايتها لهم ,مما
يجعلهم ال يهتمون بالعمل� ,أو يعملون يف جماالت �أخرى تزاحم عملهم ,و�أحيان ًا ال تتنا�سب
مع �شهاداتهم وخدماتهم وم�ستوياتهم.
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ثانيا :أسباب مشتركة بين المربي والمتربي
 -1االن�شغال يف دروب الدنيا ومتاهاتها ,واالهتمام بالأمور غري املهمة ،والتغيري ملا كان
عليه ,كتبديل ال�سلوك وتغيري النوايا .
� -2إهمال تزكية النف�س,وترك الأجواء الإيـمانية ،واالنقطاع عن جمال�س الذكر وال�صاحلني
النافعة،وا�ستبدالها ب�صحبة ذوي الإرادات ال�ضعيفة والهمم الدن ّية.
 -3ترك بع�ض الفرائ�ض والواجبات ,والوقوع يف املعا�صي وال�سيئات ,وخا�صة ال�صغائر،وهذه
تثخن القلب باجلراح.
� -4ضعف الت�أ�سي�س العلمي والرتبوي ,وح�صيلته تكاد تكون �ضعيفة ,مما �أظهرت خل ًال
كثري ًا ونق�ص ًا كبري ًا �أثناء ممار�سته لعمله.
 -5طغيان العلم �أو الدعوة على الرتبية� ،أو العك�س ،ومنه فقد التوازن ،ف�إما تط ّرف وغلو
مثل :حتميل النف�س ما ال تطيق� ،أو ت�ساهل وترخ�ص يف بع�ض الق�ضايا ال�شرعية املن�صو�ص
عليها .
 -6الوقوع يف فتنة الزوجة والولد واملال ,وعدم التفطن خلطورة مثل هذه املحبوبات،حيث
ت�صرفه عن عمله وتربيته .
� -7ضغط البيئة ,ومن ذلك:
�أ -املجتمع ,فال ي�سمع �إال كلمات تُر ِدي عزمه ,وتوجيهات تُث ِني همه ,ف�ض ًال عن الأذ ّية من
�أبويه �أو زوجه �أو ولده.
ب � -ضغط احلركات والتيارات والتوجهات يف ال�ساحة الدعوية والرتبوية ,فرتاه يعمل بجد
ون�شاط ,وفج�أة �إذا هو ُي�شَّ كك يف منهجه ,وينتقد عمله ,وت ّبدع دعوته وتربيته ,والنتيجة
امل�ؤملة ,ترك العمل واالنكفاء.
 -8انت�شار بع�ض الأمرا�ض القلبية مثل:
�أ -الإعجاب بالنف�س والغرور وحب الظهور،فرتاه مطالب ًا غريه بالتوقري واالحرتام والطاعة,
م�ستع�صي ًا على الن�صيحة،ويعظم ذلك الداء حني يكون مفتي ًا �أو قا�ضي ًا �أو علم ًا بارز ًا ,فريى
نف�سه يف مكان� ,أف�ضل من غريه ,ويت�صدر يف كل �شيء وما درى �أن ذلك قاتله.
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ب -الغرية من الآخرين ،فريى �أقرانه متفاوتون يف القدرات وامل�ؤهالت ال�شخ�صية والنف�سية
والع�صبية والفكرية والعلمية والرتبوية والدعوية,بع�ضهم مبدع,و�آخر مرموق ,و�آخر ذكي,
و�آخر علم ،وهكذا ,وهو ال �إىل ه�ؤالء ,وال �إىل ه�ؤالء ،فيعمد �إىل �أن يت�سلق ويدخل البيوت من
غري �أبوابها ,والنتيجة �إما �أن ينتقم بالقول �أو الفعل ,و�إما �أن يقدح يف غريه.
 -9التن�صل من امل�س�ؤولية  ،و�إلقاء الالئمة والتبعية على غريه ،خلف �ستا ٍر كثيف من
املربرات .
ثالثا :أسباب خاصة بالمربي
 -1توقف املربي عن الأخذ والتلقي,وبفعله هذا يبتعد عن االرتقاء والتطور الذاتي,والنتيجة
فقدان ا ِجلدَّ ة والإبداع .
 -2عدم ح�ضور املربي �أو ت�أخره �أو كرثة غيابه مما يرتك �أثر ًا �سلبي ًا على جودة املرتبي ,و�إح�سا�س ًا
لديه بعدم �أهميته ,وغالب ًا ي�ؤدي ذلك باملرتبي �إىل الغياب واالنقطاع �أو ترك اال�ستمرار يف
()1

املح�ضن الرتبوي
 -3تو�سيع نطاق �إ�شراف املربي املتميز على �أكرث من حم�ضن تربوي ,ومن ثم زيادة نطاق
امل�س�ؤولية عليه ,مماينتج عنه امللل وال�س�آمة،وعدم �إتقانه ملهامه املناطة به،وعدم قدرته على
�إ�ستيعابها،وقلة تقدمي العطاء ،وي�صري الهدف هوالإجناز فقط.
.

� -4إهمال �صناعة الطموحات والآمال املباحة �أو امل�شروعة لدى املرتبي ,وعدم االهتمام
برت�شيدها وتوجيهها �إذا وجدت ,وجعلها �أكرث عقالنية وواقعية تتنا�سب مع �إمكاناته
ومواهبه.

(((انظر حول الرتبية والتعليم ,لعبد الكرمي بكار� ،صــ. 116
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رابعًا :أسباب خاصة بالمتربي
 - 1التلقي ال�سلبي واال�ستماع اخلايل عن التفكري والتقومي واحلوار.
 -2تقليد املرتبي ملن يكربه من املربني يف جوانب فيها الت�ساهل ,ويرى �أن ذلك مربر ًا
لت�ساهله.
 -3ظهور التن�شئة الراجعة لدى املرتبي ,وذلك بتطبيقه مامور�س معه حيال تن�شئته على
�ضعفه وعالته ,مما ولد لدينا خمرجات �أقل فعالية ,و�أ�ضعف كفاء ًة و�أدا ًء.
()1

((( انظر ((ال�صحوة والرتبية املن�شودة)) ملحمد الدوي�ش� ,صــ. 24
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العالج والدور المطلوب
تمهيد:
�إن معرفة �أ�سباب �ضعف العمل الرتبوي ,ب�شتى �أ�شكاله و�صوره ,والعمل اجلاد على جتنبها,
واحلر�ص على ّ
تخطيها ,من �أهم العالج.
ومن العوامل املعينة على جناح العمل الرتبوي ,ال�صرب على مرارة العالج ,مع املوا�صلة دون
االنقطاع.
وقد جعلنا العالج على النحو التايل:
* املبحث الأول:القناعة ب�أهمية العمل الرتبوي و�ضرورته.
* املبحث الثاين:وجوب االلتزام بال�ضوابط ال�شرعية يف املنا�شط الرتبوية.
* املبحث الثالث:الدور املطلوب من امل�ؤ�س�سات الرتبوية.
* املبحث الرابع:الدور املطلوب من العلماء.
* املبحث اخلام�س:و�صايا للمربني.

15

المبحث األول:
القناعة بأهمية العمل التربوي وضرورته
ال�شك �أن تربية الن�ش�أ ,هي �أ�سا�س التغيري  ,بل هي احلل الوحيد للإن�سان امل�سلم من �أجل
�سعادته دنيا و�أخرى ,وما حتققه هذه الرتبية ال يحققه التعليم� ,إذ الرتبية تعتمد يف حتقيق
�أهدافها على القدوة وال�سلوك واملثل احلي� ,أما التعليم فهو تلقني وتبليغ معلومات (.)1
وحقيقة دور املعلمني من الأنبياء و�أتباعهم هي درا�سة العلم الإلهي وتعليمه ,قال تعاىل }
ون اللهّ ِ
ا�س ُكونُو ْا ِع َبادًا يِّل ِمن ُد ِ
اب َوالحْ ُ ْك َم َوال ُّن ُب َّو َة ُث َّم َيقُو َل ِلل َّن ِ
َما َكا َن ِل َب َ�ش ٍر �أَن ُي�ؤْ ِت َي ُه اللهّ ُ ا ْل ِك َت َ
()2
اب َوبمِ َا ُكن ُت ْم تَدْ ُر ُ�سو َن{
َو َل ِكن ُكونُو ْا َر َّبا ِن ِّي َ
ني بمِ َا ُكن ُت ْم ُت َع ِّل ُمو َن ا ْل ِك َت َ
فهذه تربية القر�آن ,وقد �أ�شار اهلل تعاىل �إىل �أن من �أهم وظائف الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
تعليم النا�س الكتاب واحلكمة,وتزكية النا�س �أي تنمية نفو�سهم وتطهريها ,بقوله تعاىل}
َر َّبنَا َوا ْب َع ْث ِفيهِ ْم َر ُ�س ً
اب َوالحْ ِ ْك َم َة َو ُي َز ِّكيهِ ْم �إِن ََّك
وال ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيهِ ْم �آ َيا ِت َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
نت ال َعزِي ُز ا َحل ِكي ُم {(. )3
�أَ َ
وقد بلغ من �شرف مهنة الرتبية �أن جعلها اهلل تعاىل من جملة املهمات التي كلف بها ر�سوله
ني �إِ ْذ َب َع َث ِفيهِ ْم َر ُ�س ً
وال ِّم ْن �أَن ُف ِ�سهِ ْم
�صلى اهلل عليه و�سلم  ,قال تعاىل } َل َقدْ َم َّن اللهّ ُ َع َلى المْ ُ�ؤ ِم ِن َ
اب َوالحْ ِ ْك َم َة َو�إِن َكانُو ْا ِمن َق ْب ُل َل ِفي َ�ضاللٍ ُّم ِبنيٍ{
َي ْت ُلو َع َل ْيهِ ْم �آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكيهِ ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
()4وقد �أ�شارت الآية �إىل �أن املربي له وظائف� ,أهمها :
 -1التزكية� ,أي التنمية والتطهري وال�سمو بالنف�س �إىل بارئها و�إبعادها عن ال�شر ,واملحافظة
على فطرتها.
 -2التعليم �أي نقل املعلومات والعقائد �إىل عقول امل�ؤمنني وقلوبهم ليطبقوها يف �سلوكهم
()5
وحياتهم.
((( انظرمقالة «الرتبية الإ�سالمية �،ضرورة ح�ضارية»،ملحمد الإدري�سي بخات .جملة البيان عدد � 33ص .31
((( �سورة �آل عمران �آية . 79
((( �سورة البقرة �آية. 129
((( �سورة �آل عمران �آية . 164
((( �أ�صول الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليبها ,لعبد الرحمن النحالوي �ص.155-154
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لحة ال ت�ستغني عنها املجتمعات ,وبها ت�ستقيم �أمور النا�س و�أحوالهم,
فالرتبية �ضرورة ُم ّ
وت�صلح �أخالقهم بل هي الو�سيلة ,لنقل الأحكام ال�شرعية من احل ّيز النظري �إىل العمل
والتطبيق.
والرتبية واجب الأب وال�شيخ واملعلم والأ�ستاذ ,وواجب كل من و ّاله اهلل م�س�ؤولية �أحد من
النا�س ,وواجب على م�ستوى الأ ّمة جمعاء )1(,وقد بلغ اهتمام معظم دول العامل يف ال�سنوات
الأخرية بالرتبية مبلغ ًا مما جعلها ت�سمي م�ؤ�س�ساتها ووزاراتها املهتمة ب�ش�ؤون التعليم،
بالرتبية ً
بدال من التعليم ,وبع�ضهم َق َر َن الرتبية بالتعليم ,حر�ص ًا منهم على �أهمية الرتبية,
وعلى �أن التعليم جزء من الرتبية ,والرتبية �أع ّم و�أ�شمل(.)2
واملالحظ لبع�ض مناهج التعليم يجد �أنها ال تهتم بالرتبية ,والأجيال تتخرج وتنق�صها
ي�سمون معلم الأوالد :امل�ؤ ِّدب واملربي،
الرتبية ،وهذه حقيقة �أدركها �سلفنا ال�صالح �إذ كانوا ّ
ويحر�صون على �أن يتحلى �أوالدهم برونق العلم من ح�سن ال�سمت والهدي ال�صالح ,من دوام
ال�سكينة والوقار واخل�شوع والتوا�ضع ولزوم املحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن
نواق�ضها (،)3قال ابن �شهاب « �إن هذا العلم �أدب اهلل الذي �أ َّدب به نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم,
و�أدب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أمته� ,أمانة اهلل �إىل ر�سوله ,لي�ؤديه على ما �أُ ِّدي �إليه,
فمن �سمع علم ًا فليجعله �أمامه ،حجة فيما بينه وبني اهلل عز وجل» (، )4وقال ابن �سريين
« كانوا يتعلمون ال َهدْ َي كما يتعلمون العلم ,قال :وبعث ابن �سريين رج ًال ,فنظر كيف
هدي القا�سم وحاله؟(،)5وقال حبيب بن ال�شهيد البنه:يابني,ايت الفقهاء والعلماء ,وتعلم
منهم,وخذ من �أدبهم و�أخالقهم وهديهم,ف�إن ذاك �أحب �إ ّيل لك من كثري من احلديث)(،)6وقال
خملد بن احل�سني البن املبارك:نحن �إىلكثري من الأدب�،أحوج منا �إىل كثري من احلديث)(، )7
((( انظر مقالة»افتقار العمل الرتبوي �إىل ال�ضوابط ال�شرعية»ملحمد الدوي�ش،جملة البيان عدد � 94ص. 52
((( انظر مقالة « الرتبية،الواقع والبديل»لعدنان حممد عبدالرزاق ،جملة البيان عدد (� )27ص.42
((( حلية طالب العلم ,لبكر �أبوزيد �ص .12
((( اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ,للبغدادي ج� 1ص 119رقم «.»7
((( اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ,للبغدادي ج� 1ص  121رقم «»10
(((اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ,للبغدادي ج� 1ص  121رقم «»11
(((اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ,للبغدادي ج� 1ص  122رقم «»12
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وقال بع�ضهم البنه يابني:لأن تعلم باب ًا من الأدب �أحب �إ ّيل من �أن تتعلم �سبعني باب ًا من �أبواب
العلم)) (، )1وقال �إبراهيم (( كنا ن�أتي م�سروق ًا فنتعلم من هديه ودله)) (، )2
هذه الآثار ونحوها ,تدل داللة �صريحة على �ضرورة تربية الن�ش�أ على الأخالق احل�سنة ,و�أنها
مالزمة لتعلم العلم ,ال تنفك عنه ,ف�إذا �أخفق البيت يف تربيته� ،أو �أهمل ال�شيخ ذلك� ,أومل
تهتم به املدار�س النظامية ,فال منا�ص من القيام بهذا الواجب عرب الو�سائل املمكنة ،وفق
برامج تربوية هادفة نافعة ,عرب املحا�ضن الرتبوية ,قال احل�سن( �إن كان الرجل ليخرج يف �أدب
يك�سبه ال�سنني ثم ال�سنني))(، )3وقال ابن املبارك((تعلمنا الأدب ثالثني عام ًا وتعلمنا العلم
ع�شرين)) (،)4وقال ابن املبارك ((طلبنا الأدب حني فاتنا امل�ؤدبون)) (، )5وقال ابن املبارك((كاد
الأدب يكون ثلثي الدين)) (. )6
ومتى ُترِك الأدب و�أهمل تربية النا�س على الأخالق احلميدة ,و�أخذهم مبا ينفعهم� ,صار
تعلمهم كما يقول �أبو زكريا العنربي((علم بال �أدب ,كنار بال حطب ,و�أدب بال علم ,كروح
()7
بال ج�سم))..
فال بد من العمل الرتبوي املنظم املخطط له ,حتى ي�ؤتي العلم ثمرته ,وت�ؤتي الرتبية ثمارها,
ون�صنع جي ًال متعلم ًا مرتبي ًا ,ومن الأهمية مبكان� ,أن يكون القائمون على برامج العمل
الرتبوي و�آلياته و�أ�ساليبه ومتابعته ,العلماء والدعاة وطالب العلم ,كل بح�سبه ,وال يخلو

حم�ضن من ه�ؤالء �أو بع�ضهم ,ويكونوا قدوات مربون� ,صاحلون م�صلحون� ,أقوالهم و�أفعالهم
حتدث يف نف�س ال�سامع والناظر واملرتدد والزائر �آثار ًا قد ال يحدثها قراءة �ألف كتاب (، )8
وقد جاء(( �أنه كان يجتمع يف جمل�س الإمام �أحمد زهاء خم�سة �آالف �أو يزيدون ،نحو خم�س
((( تذكرة ال�سامع واملتكلم يف �أدب العامل واملتعلم ,البن جماعة �ص39-38
((( جامع بيان العلم وف�ضله ,ال بن عبد الرب ج � 1ص 510رقم «.»820
((( تذكرة ال�سامع واملتكلم يف �أدب العامل واملتعلم ،ال بن جماعة �ص.38
((( �صفة ال�صفوة ,البن اجلوزي ج � 4ص. 379
((( حلية الأولياء ,لأبي نعيم الأ�صبهاين ج � 8ص. 169
((( �صفة ال�صفوة ,البن اجلوزي ج � 4ص. 379
((( اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ,للبغدادي ج� 1ص 122رقم «. »13
((( انظر(( معامل يف طريق طلب العلم )) لعبد العزيز ال�سدحان �ص .46-45
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مئة يكتبون ,والباقون يتعلمون منه ح�سن الأدب وال�سمت))
وقال �أبوبكر بن املطوعي(( اختلفت �إىل �أبي عبد اهلل ثنتي ع�شرة �سنة ,وهو يقر�أ «امل�سند»على
()2
�أوالده ,فما كتبت عنه حديث ًا واحد ًا �إمنا كنت �أنظر �إىل هديه و�أخالقه))
ومتى اقت�صرت الدعوة على العلم وترك الرتبية �أو �إهمالها ،فهذا ي�ؤدي �إىل �آثار �سلبية ت�شبه
يف جمملها الآثار الناجمة عن ف�صل القول عن العمل ،ومن جملتها:
 - 1ق�صور الر�ؤية لدى املرتبي ,و�ضعف الإبداع والتعامل احل�سن مع خمتلف املواقف ل�ضعف
م�ساندة بقية اجلوانب املختلفة الأخرى يف ال�شخ�صية للجانب الذهني ,ويف حديث النعمان
بن ب�شري-ر�ضي اهلل عنهما -قال�،سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول (( �أال و�إن
يف اجل�سد م�ضغة� ,إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله ,و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله� ,أال وهي
القلب)) خ ّرجه البخاري ( )3وم�سلم ()4وغريهما.
 -2بقاء بع�ض العلل والأمرا�ض يف �شخ�صية املرتبي ,نتيجة اخللل يف التوازن بني خماطبة
كافة جوانبها ,واهلل عز وجل يقول } َي ْو َم لاَ َين َف ُع َم ٌال َولاَ َبنُو َن � -إِلاَّ َم ْن �أَتَى اللهَّ َ ِب َق ْل ٍب
يم{(،)5واملر�ض �إذا طال بقا�ؤه ا�ستفحل و�صعب عالجه.
َ�س ِل ٍ
 -3القابلية الكت�ساب املزيد من الأمرا�ض يف اجلوانب القلبية وال�سلوكية ,نتيجة �ضعف
التح�صني بالرتبية والتهذيب العمليني ،ويف ال�صورة املقابلة:
()1

ف�إن االهتمام بالكيف� ,أو باجلانب الرتبوي فقط ,و�إهمال الكم� ,أو املادة العلمية� ,أو غ�ض
الطرف عن تثبيتها يف �أذهان الطالب ,له مثالب عديدة ,منها-:
 -1تخريج مناذج ح�سنة ال�سلوك� ,ضعيفة الثقة يف النف�س ,ال يقوم �سلوكها على �أ�سا�س
را�سخ من العلم ,وقد قيل “فاقد ال�شيء ال يعطيه”.
� -2سريان هذا ال�ضعف �إىل الأجيال القادمة ,مما ي�ؤثر �سلب ًا على املجتمع ب�أكمله ،وقد ي�ؤدي
((( �سري �أعالم النبالء ,للذهبي ج � 11ص. 316
((( �سري �أعالم النبالء ,للذهبي ج � 11ص.316
((( �صحيح البخاري رقم «  »52الإميان .
((( �صحيح م�سلم رقم «  »1599امل�ساقاة .
((( �سورة ال�شعراء �آية . 89،88
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�إىل �ضياع العلم بفقد �أوعيته من احلفاظ والعلماء واملحققني (. )1
فظهر بذلك �أن العمل الرتبوي �ضرورة ,واحلاجة �إليه ما�سة،ومتى اقتنع القائمون على م�سرية
ُوجه
ُ�شمر ال�سواعد ،وتُ�سخّ ر الإمكانات،وت ّ
العمل الرتبوي بهذا ،فهذا جزء من العالج،حيث ت ّ
الطاقات،لتفعيل املحا�ضن الرتبوية،و�إبراز دورها يف ال�ساحة الإ�سالمية،و�سدّ ُثلمة طاملا
تنا�شد الرتبويون �إىل رتقها.
المبحث الثاني:
وجوب االلتزام بالضوابط الشرعية في المناشط التربوية
تمهيد
�إن املت�أمل يف ال�ساحة الإ�سالمية يرى �أن هناك جتاوزات عدة يف ميدان العمل الرتبوي خمالفة
لل�شريعة ,ومن �أهم �أ�سباب ذلك:
�- 1ضعف العلم ال�شرعي ,وقلة العناية به ,وجتاوز بع�ضهم ذلك� ,إىل تهمي�ش دوره والتقليل
من �ش�أنه.
 -2الغلو واملبالغة يف تعظيم دور املربي وبيان واجباته ,مما ي�ضطر املربي �إىل جتاوز احلدود
ال�شرعية لت�أدية الدور الذي يعتقد وجوبه عليه.
� -3ضعف الورع ورقة الدين ,مما جعل بع�ض العاملني يف احلقل الرتبوي يتجر�أ على بع�ض
املحرمات�,أو يتهاون يف ت�أدية بع�ض الواجبات.
 -4الإغراق يف التنظري  ,والأ�سباب املادية  ,والغفلة عن الإخال�ص هلل تعاىل.
و�إذا ت�أملنا واقع العمل الرتبوي وجدنا �أن املخالفات كثرية�،إال �أن هناك �صور ًا رئي�سة
جتمعها،ومنها:
أو ً
ال /االعتماد على القواعد الشرعية العامة المجملة  -دون النظر
للنصوص الخاصة في المسألة-
ومن ذلك ((درء املفا�سد �أوىل من جلب امل�صالح)) واملعنى الإجمايل للقاعدة� :أنه �إذا تعار�ضت
امل�صالح واملفا�سد يف فعل �شيء �أو الكف عنه ,ف�إنه يقدم دفع املفا�سد على جلب امل�صالح,
 1انظر « احللقات القر�آنية ,درا�سة منهجية �شاملة )) لعبد املعطي حممد ريا�ض طليحات �ص. 255 -254
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وبع�ض املربني ميار�س التج�س�س ,واال�ستماع حلديث الآخرين دون علمهم ,واالطالع على
ما يخ�صهم دون �إذنهم با�سم امل�صلحة ،واملبد�أ ال�شرعي,الأخذ بظواهرهم وعدم التنقيب
عما وراء ذلك ,فاملربي عليه �أن يحر�ص على �إ�صالح القلوب وخماطبة الباطن ويدعو لتنقية
ال�سرائر ,لكنه بعد ذلك يتعامل مع الظاهر ال مع ال�سرائر ,وبع�ض املربني يدفعه حما�سه
�إىل التطلع وحماولة معرفة ما وراء الظاهر ،حر�ص ًا منه على �إ�صالح املربي ،وهذا داخل يف
وتلم�س العرثات.
التج�س�س وتتبع العورات ّ
ثانيًا /التهاون في اتباع األحكام الشرعية ح ً
ال وحرمة,
ومن ذلك ما يحدث يف بع�ض م�سائل االجتهاد و�ضمن و�سائل الدعوة والرتبية,ف�إذا كان اخلالف
ي�سع,فريى بع�ض املربني �أن الأمر على م�صراعيه دون �ضوابط,في�سلك ما يتنا�سب معه.
وهكذا م�سائل اخلالف ,ترى بع�ض املربني يرتخ�ص يف الأخذ بالأي�سر على الإطالق.
ثالثًا /إهمال الورع:
فبع�ض املربني يتو�سع يف بع�ض الق�ضايا ,فقد يتحدث عن طالب مبا يكرهه وال حاجة لذلك,
وقد يخو�ض يف �أعرا�ض بع�ض النا�س ,وال م�صلحة من ذلك ,ف�ض ًال عن ن�شرها وتعميمها,
وال �ضرورة تدعو لذلك.
�إن العمل الرتبوي ال�ضخم الذي ميار�س يف املحا�ضن الرتبوية يجب �أن يكون موافق ًا لل�شرع،
وال يجوز التهاون يف هذا �أو التغا�ضي ,لأ�سباب عدة منها:
� -1أن الرتبية عبادة هلل عز وجل ,وما كان عبادة فال بد �أن ُيحاط ب�سياج ال�شريعة.
� -2أن الرتبية تعتمد على القدوة والعمل ,واملربي عليه �أن يربي النا�س بفعله قبل قوله,
و�إذا خالف قوله فعله ,وا�ستهان بحدود اهلل َر ّبى من وراءه على اال�ستهانة بال�ضوابط ال�شرعية,
وغر�س فيه اجلر�أة على ارتكاب املحرمات وجتاوز احلدود ,وجعل الفر�صة مواتية للطعن فيه
ويف تربيته ويف بيئته التي يعمل فيها.
�-3أن التوفيق والنجاح لي�س مرده �إىل اجلهد الب�شري وحده ,بل �,إىل توفيق اهلل وعونه وت�أييده,
ومن �أعظم ما ي�ستجلب به توفيقه وت�سديده عز وجل  ,رعاية املربي حلرمات اهلل يف قوله
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وعمله,فالذين ال يراعون احلرمات،حر ّيون بالبعد عن توفيقه وت�أييده �سبحانه وتعاىل (.)1
قال تعاىل}َ ...و َمن ُي َع ِّظ ْم ُح ُر َم ِ
ات اللهَّ ِ َف ُه َو خَ يرْ ٌ َّل ُه ِعندَ َر ِّب ِه  )2({ ...ومتى كان العمل الرتبوي
ُم ّ
عظم ًا ب�أال يكون خمالف ًا لل�شرع،وذلك برتك املحرمات واجتناب املحظورات،فذلك التعظيم
خري من خرياته ُينتفع به ،وهي ِعدة بخري(،)3فالعمل ال�شرعي النقي موعود باخلريية،ومنها
جودته وجناحه،ومن هنا يظهر جلي ًا �أن االلتزام بال�ضوابط ال�شرعية يف ميدان العمل الرتبوي
هو ال�سبيل �إىل جناحه وتقومي اعوجاجه ،بل هو لبِنة كربى يف عالج �ضعفه،فال �سبيل �إىل
خرمه باملخالفات واملحرمات.
ولهذا ولغريه �سوف نعر�ض لبع�ض ال�ضوابط ال�شرعية يف العمل الرتبوي،وهي كثرية ومن
�أهمها:
أو ً
ال :وجوب اتباع األصول الثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع
�إذ هي مبنى دين امل�سلمني ,وهي مبنزلة الدين امل�شرتك بني الأنبياء ,لي�س لأحد خروج عنها
وال منازعة فيها.وهذا هو الذي مييز �أهل ال�سنة من �أهل البدعة� ,إن العمل بهذه الأ�صول
ُيحقّق اال�ستقامة على املنهج ,ويكفل بقاء العمل الرتبوي على اجلادة ,وانت�ساب �أ�صحابه
�إىل �أهل ال�سنة واجلماعة,ويقيهم من الوقوع فيما وقعت فيه الفرق ال�ضالة املتوعدة على
ل�سانه �صلى اهلل عليه و�سلم  ،لأن �شعارهذه الفرق هومفارقة الكتاب وال�سنة والإجماع (.)4
واملربون يربون النا�س بو�سائل و�أ�ساليب يتفق النا�س عليها ,وكل و�سيلة و�أ�سلوب جائز ما
مل يرد ن�ص من الكتاب �أو ال�سنة بالنهي عنه ,لأن الو�سيلة لي�ست عبادة ,لكنها طريق �إىل
هدف مق�صود .وهذه الو�سائل املر ِّغبة للمرتبني ,تُفعل �أحيان ًا مع تربية النا�س وتوجيههم
�إىل الكتاب وال�سنة (.)5
((( انظرمقالة “افتقار العمل الرتبوي �إىل ال�ضوابط ال�شرعية” ملحمد الدوي�ش،جملة البيان عدد(� )94ص
 58-52بت�صرف واخت�صار .
((( �سورة احلج اية رقم ( ) 30
((( انظر اجلامع لأحكام القر�آن ،للقرطبي ج� 12ص  ، 37تف�سري القر�آن العظيم ،البن كثري ج� 4ص ، 431روح املعاين
للآلو�سي ج� 17ص . 193 ، 192
((( انظر((الثوابت واملتغريات يف م�سرية العمل الإ�سالمي املعا�صر)) ل�صالح ال�صاوي �ص. 310-309
((( انظر ((ال�صحوة الإ�سالمية� ,ضوابط وتوجيهات))  ,ملحمد بن عثيمني �ص. 161، 101-99
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وال ميكن لعمل تربوي را�شد �أن يقر �أحد ًا على �شيء من ال�شرك �أو الكفر ,قال تعاىل}�إِ َّن اللهّ َ
َال َيغ ِْف ُر �أَن ُي�شْ َر َك ِب ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُدو َن َذ ِل َك لمِ َن َي َ�شاء {(.)1
والرتبية التي ال تت�ضمن ا�ستيفاء هذا القدر يف �أفرادها ,بل ويف كل من ينت�سب �إليها ,ويت�صل
بها من النا�س ,مدعوة للمراجعة والتدارك الفوري لهذا اخللل� ,إذ ال يقبل اهلل من �أحد �صرف ًا
وال ً
عدال� ,إال �إذا �صح �إقراره بالإ�سالم ت�صديق ًا وانقياد ًا و�صحت �شهادته هلل تعاىل بالوحدانية,
وملحمد �صلى اهلل عليه و�سلم بالر�سالة ,على الوجه الذي �أراده اهلل يف كتابه وبينه ر�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم يف �سنته (. )2
ثانيًا :ضرورة االهتمام بالتربية والعلم معًا:
والواجب البدء بالعلم ,ثم اال�شتغال بالدعوة والرتبية ,وقد ب َّوب البخاري يف �صحيحه :باب
ني
ا�س َتغ ِْف ْر ِل َذنب َِك َو ِل ْل ُم�ؤْ ِم ِن َ
العلم قبل القول والعمل .قال تعاىل } َفا ْع َل ْم �أَ َّن ُه لاَ �إِ َل َه �إِلاَّ اللهَّ ُ َو ْ
َوالمْ ُ�ؤْ ِمن ِ
َات.)3({..
و�إال فكيف يكون الداعية واملربي دلي ًال �إىل ال�شريعة وهو ال يعرف ال�شريعة ,ومن يهتم بالدعوة
والرتبية وال يهتم بالعلم,فهذا اجتاه خاطئ ويجب تركه.
وطالب العلم يجمع بني العلم والدعوة والرتبية ,وال تنايف بينها ,بل كل طالب علم ف�إنه
يجب عليه �أن يكون داعي ًا �إىل اهلل عز وجل ,فالدعوة �إىل اهلل تعاىل من ثمرات العلم (. )4
ثالثًا:ضرورة مراعاة فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد
وهو �أحد املعامل الأ�سا�سية للرتبية الرا�شدة يف هذه املرحلة ,وهو من الثوابت املحكمة يف هذا
الباب ,ذلك لكي يدرك القائمون على �أمر هذه الرتبية ومن انت�سب �إليها كافة ,من القادة
و�صناع القرار �أومن العامة� ,أن ال�شريعة قد جاءت بتح�صيل امل�صالح وتكميلها ,وتعطيل
املفا�سد وتقليلها ,و�أنها ترجح خري اخلريين ,و�شر ال�شرين ,وحت�صل �أعظم امل�صلحتني
بتفويت �أدناهما ,وتدفع �أعظم املف�سدتني باحتمال �أدناهما ,و�أنه �إذا ازدحم واجبان ال ميكن
((( �سورة الن�ساء �آية .48
((( انظر ((الثوابت واملتغريات يف م�سرية العمل الإ�سالمي املعا�صر)) ل�صالح ال�صاوي �ص. 309
((( �سورة حممد �آية . 19
((( انظر ((ال�صحوة الإ�سالمية� ,ضوابط وتوجيهات)) ،ملحمد بن عثيمني �ص.173-171
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جمعهما ,فقدَّ م �أوكدهما مل يكن الآخر يف هذه احلال واجب ًا،ومل يكن تاركه لأجل فعل الأوكد
تارك ًا لواجب يف احلقيقة ,و�إذا اجتمع حمرمان ال ميكن ترك �أعظمها �إال بفعل �أدناها ,مل يكن
فعل الأدنى يف هذه احلال حمرم ًا على احلقيقة ,و�إن كانت املنازعة يف جمرد الت�سمية ،فهو خالف
ي�سري ال ي�ضر ,ولكن املق�صود هو نفي الإثم عن هذا وذاك.
�إن �إحياء وجتديد املفاهيم علم ًا وعم ًال� ,ضرورة مهمة ،لأنه يف الأزمنة والأمكنة التي نق�صت
فيها �آثار النبوة وخالفة النبوة يكرث هذا التعار�ض.
وتختلط احل�سنات بال�سيئات ,وتزدحم امل�صالح واملفا�سد ,وتتالقى يف مناط واحد ,و�إذا
حدث هذا االختالط وقع اال�شتباه والتالزم ,فمن املربني من ينظر �إىل احل�سنات فريجح
جانبها و�إن ت�ضمن �سيئات عظيمة ,ومنهم من ينظر �إىل ال�سيئات فيرُ جح اجلانب الآخر ,و�إن
�أف�ضى �إىل ترك ح�سنات عظيمة ,ومن املربني من ين�شد التوازن ولكن قد ال يتبني له مقدار
امل�صلحة واملف�سدة� ,أو يتبني له فال يجد من يعينه على فعل احل�سنات وترك ال�سيئات,
لكون الأهواء قد قارنت الآراء ,ويقع يف ذلك من التجاذب والتهارج ما ال يعرف مداه �إال اهلل
تعاىل.
�إن املوازنة بني امل�صالح واملفا�سد هي املدخل �إىل فقه هذه املرحلة ,وهي مفتاح الر�شد يف
التعامل مع واقعنا املعا�صر بكل علله ومتناق�ضاته ,وهي ال�سبيل �إىل مد ج�سور التوا�صل مع
خمتلف ف�صائل العمل الرتبوي على تفاوت مناهجها يف العمل و�أ�ساليبها يف التغيري.
�إنها تت�ضمن الإجابة على كثري من املقاالت والأعمال التي تن�سب لبع�ض القادة من العلماء
والدعاة واملربني ,وتع�سر على الفهم ,وت�أبى الت�أويل فيمتهد بهذه القاعدة �سبيل �إىل ح�سن
ت�أويلها ,وحملها على �أح�سن وجوهها ,والتما�س العذر لأ�صحابها ,يف �إطار من اال�ستم�ساك
مبقا�صد ال�شريعة (. )1

((( بت�صرف من((الثوابت واملتغريات يف م�سرية العمل الإ�سالمي املعا�صر)) ,ل�صالح ال�صاوي �ص . 318-317
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رابعًا :حتمية شمول العمل التربوي على مستوى مجموع العمل
اإلسالمي
فالرتبية يجب �أن تكون �شاملة ,والبالغ يجب �أن يكون عام ًا ومبينا ,وهذا ال�شمول ال يلزم
حتققه يف كل جتمع تربوي بعينه ,و�إن كان يح�سن ذلك ,ال �سيما �إذا ات�سعت قاعدته وتعددت
جماالته ,ولكنه يلزم �أن يتحقق على م�ستوى العمل الإ�سالمي كله� ,إذ ال يحل للعمل
الإ�سالمي يف �شعب من ال�شعوب� ,أو يف دولة من الدول �أن يرتخ�ص يف �إغفال جانب من جوانب
الإ�سالم ,وتعطيله من الرتبية والبيان (.)1

((( انظر ((الثوابت واملتغريات يف م�سرية العمل الإ�سالمي املعا�صر )) ل�صالح ال�صاوي �ص . 311-310
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المبحث الثالث:
الدور المطلوب من المؤسسات التربوية
 -1تخ�ص�ص بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية يف اجلانب الرتبوي واالهتمام به.
� -2إ�صدار الر�سائل والكتب اخلا�صة بالفر�ص والو�سائل الرتبوية وجتارب العمل الرتبوي.
 3االهتمام ب�إجراء الدرا�سات والأبحاث حول العوائق الرتبوية والأ�ساليب واحللول املنا�سبة
للم�شاكل الرتبوية.
� -4إقامة الدورات الطويلة والق�صرية الت�أهيلية للعاملني يف حقل الرتبية مبختلف �أنواعها.
 -5ا�ستقبال �أ�سئلة وا�ست�شارات املربني ,و�إيجاد احللول املنا�سبة لها.
 -6الر�صد واملتابعة لفنون الرتبية احلديثة و�أ�ساليبها ،والقيام بدرا�ستها ومدى مالئمتها
للعمل الرتبوي واال�ستفادة منها ,والعمل على التجديد واملراجعات لكل برنامج نافع
مفيد.
 -7االهتمام باختيار قيادات تربوية فاعلة م�ؤهلة ومدربة ،قادرة على �إدارة املحا�ضن مع
التوجه نحو الإدارة بالفريق ,واالعتماد على �أ�سلوب تنمية الإبداع وحل امل�شكالت.
 -8االهتمام بتطوير العمل الرتبوي وحت�سينه وتوجيهه نحو حتقيق الأهداف امل�أمولة.
 -9تقدمي خطط تربوية تطويرية تواكب متطلبات امل�ستقبل مع املحافظة على ثوابت
املجتمع الإ�سالمي ،تزامن ًا مع التطور العلمي ,واالنفجار املعريف امللحوظ.
 -10منح فريق العمل الرتبوي املكلف بعمل ما ،ال�صالحيات الالزمة التي متكنه من اتخاذ
()1
القرارات املفعلة للعمل ,دون انتظار التعليمات من اجلهة العليا.

((( انظر هذا وما قبله رقم  ((,10-7ورقة عمل حول مدر�سة امل�ستقبل �إعداد :الإدارة العامة للتعليم مبنطقة
ع�سري)).
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المبحث الرابع:
الدور المطلوب من العلماء:
� -1ضرورة دخول العلماء يف جمال�س امل�ؤ�س�سات الرتبوية لت�صحيح م�سارها و�صبغها �صبغة
�شرعية ت�ؤهلها للقيام بدورها ,وتوثيق للم�ؤ�س�سة وبراجمها،ومرجع للمربني واملرتبني.
 -2قيام العلماء مبراجعة الأهداف واخلطط واال�سرتاتيجيات الرتبوية ,وت�أ�صيلها ت�أ�صي ًال
�شرعي ًا �صحيح ًا ,للعمل بها ،بعد �إعدادها و�صياغتها من املتخ�ص�صني.
-3العمل على ا�ستخراج الن�صو�ص اخلا�صة بالرتبية من الكتاب وال�سنة و�آثار ال�سلف,
والبحث والتنقيب يف كتب ال�سلف الأوائل عن موروثهم الرتبوي ،وتقديـمه للم�ؤ�س�سات
الرتبوية لن�شره وتعليمه.
� -4ضرورة اهتمام العلماء باملربني يف درو�سهم وحما�ضراتهم ولقاءاتهم وكتاباتهم ,ومن
ذلك:احلوار معهم،ورحابة ال�صدر يف مناق�شتهم ،واتخاذ بع�ضهم �صديق ًا وعدم �إهمالهم .
 -5العمل اجلاد على �إعداد ن�ش�أ متميز يف تربيته وتعليمه ودعوته من خالل الدرو�س وغريها,
ليكونوا مربني نا�ضجني.
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المبحث الخامس
وصايا للمربين
تمهيد
املربي الناجح الذي ين�شد �صالح جمتمعه ورقي عمله الرتبوي ،هو الذي ي�سعى �إىل معرفة
()2
( �أ�صول الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليبها) ( )1ويحر�ص على تطبيق ( منهج الرتبية الإ�سالمية)
ويتدار�س ( الثوابت واملتغريات يف م�سرية العمل الإ�سالمي ( ) )3ويعرف كيف تكون ( فاعلية
()6
امل�سلم املعا�صر)( )4ويطلب ( الهمة العالية) ( )5ويحذر من الك�سل ( حتى ال يكون كال)
ومن خلق ( الفو�ضوية يف حياتنا ) ()7والتي نعي�شها ومنار�سها ,وجنده دائم ًا يطلب ( احلما�س
الذي نريد) ()8وي�شعر �أن ( الرتبية اجلادة �ضرورة) ( )9ويحذر �أن يكون ممن عناهم �صاحب
ر�سالة ( عجز الثقات) ( ,)10املربي الناجح جدير �أن ّ
يطلع على ( ال�صحوة الإ�سالمية �ضوابط
وتوجيهات) ()11لعله يفقهها ,ويراجع ( ت�أمالت يف العمل الإ�سالمي) ( )12لعله ي�ستوعبها,
ويطلب جوهر الرتبية ( حول الرتبية والتعليم) ( )13ف�إنه عزيز ،ويبحث عن ت�شخي�ص بع�ض
مر�ضه يف ( ظاهرة �ضعف الإيـمان) ( )14و(الفتور مظاهره و�أ�سبابه وعالجه) ( )15ويكرث يف مطالعة
((( لعبد الرحمن النحالوي
((( ملحمد قطب
((( ل�صالح ال�صاوي
(((ابن عي�سى باطاهر.
((( ملحمد احلمد.
((( لعو�ض القرين .
((( لعادل عبد العايل.
((( لعادل عبد العايل .
((( ملحمد الدوي�ش.
( ((1ملحمد بن ح�سن بن عقيل مو�سى .
( ((1ملحمد العثيمني .
( ((1ملحمد الدوي�ش.
( ((1لعبد الكرمي بكار .
( ((1ملحمد املنجد.
( ((1لنا�صر العمر.
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( �آفات على الطريق) ( )1ليخرج بالت�شخي�ص الدقيق والعالج املفيد ,وتراه دائم ًا يجدد
العهد بـ( الأخوة) ( )2ويجتهد يف ( الثبات) ( )3ثم تراه �شاخم ًا منطلق ًا بـ(  92و�سيلة دعوية () )4
و (  46طريقة لن�شر اخلري يف املدار�س ( ))5حري�ص ًا على ( فتح �آفاق للعمل اجلاد) ()6م�صطحب ًا
(دليل الفر�ص والو�سائل الدعوية) ()7مهتما دائم ًا بـ ( الدعوة العائلية ( ) )8غري غافل عن
االهتمام بامل�سجد ( من �أجل م�سجد فاعل) ( )9ف�إنه يرى �أنها من الأولويات و القواعد املهمة
الفاعلة.

((( لل�سيد حممد نوح.
((( جلا�سم اليا�سني.
((( ملحمد بن ح�سن بن عقيل مو�سى .
((( البراهيم الفار�س.
((( ملحمد احلمد .
((( لفهد العماري .
((( خلالد الدبيخي .
((( حلجاج العريني .
((( لعبد الرحمن اللعبون.
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وهذه وصايا للمربين:
 -1ا�ست�شعر �أيها املربي م�س�ؤوليتك �أمام اهلل عز وجل ,و�أن بينك وبني عامة امل�سلمني فرق,
وال يغرنك تراجع بع�ض املربني عن �أدائهم �أو مبادئهم ,ف�أنت قدوة لغريك ,وواجب الرتبية
متعني عليك.
 -2رب نف�سك تربية ذاتية ,وتعاهدها مبا ينفعها ,وز ّكها بالطاعات ,ونقها من الذنوب,
ور ّقها بطاعة اهلل تعاىل ,وع ّلها بالعلم النافع والعمل ال�صالح ,واعلم �أن ح ّبالة ال�شيطان التي
تقعدك عن عملك هي الذنوب و�إن �صغرت ,فاحذر ت�سلم.
 -3اهت ّم بتكميل جوانب النق�ص يف �شخ�صيتك الرتبوية،واحر�ص على تطوير ذاتك وزودها
باجلديد.
 -4ليكن �شعارك((اجلدية طريق اجلودة)) وعليك بالعزم ال�صادق يف التغيري ,واترك الرتخ�ص
والت�ساهل والتم ّيع.
 -5اعلم �أن الرتبية الناجحة تعرف الرجال باحلق وال تعرف احلق بالرجال ,لأن احلق ي�ؤخذ
من كل �أحد ,والرجل ال ت�ؤمن عليه الفتنة ,ف�إذا فقدته الرتبية لأي �سبب كان ,ا�ستمر �أنت
على عملك ,ولي�س احلق دوم ًا عند رجل ال يتعداه.
 -6ار�سم الأهداف،وبينّ اخلطط ،و�أبرِز الإ�سرتاتيجيات الرتبوية ،مع اهتمامك باجلوانب
املهمة املهملة.
ّ
 -7تذكر دائم ًا �أن العمل املنا�سب ,واملكان املنا�سب ,والزمان املنا�سب ،هو طريق النجاح,
فاجتهد يف حتقيق ذلك.
 -8احرتم ر�أي املرتبي ,و ّمن فيه روح البحث والإبداع,واهتم باالجتاهات والقيم واملهارات,كما
تهتم باملعلومات.
 -9اترك الفر�صة للمرتبي كي يرت ّبى بنف�سه ,راقبه وهو يبحث ويتعلم ,قدّ م له اخلربة التي
و�صحح �سلوكه ,ا�ستك�شف املواهب لديه وعززها ومنّها.
وجهه ّ
يحتاجهاّ ,
 -10توا�صل مع املرتبي ،وز ّوده بالتغذية الراجعة عن �أدائه .
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 -11ال تُغفل التلقني ،و�أكرث من التوجيه ،و�شاركه موقفه بجدية وفاعلية.
 -12انبذ التع�صب و�شدّ �آ�صرة الت�آخي على �أ�سا�س الكتاب وال�سنة على ر�سم منهاج
النبوة ,ال غري ,واعلم �أن كل �آ�صرة يتداعى النا�س بها دون ذلك،فهي ع�صبية وحمية
جاهلية ,فالعالقة بني املربني من حمد وذم ,وقرب وبعد ،وعداوة ووالية ,وحمبة وبغ�ض,
وتعارف وتهاجر,اليجوز عقدها �إال على �أ�سا�س الكتاب وال�سنة,حتى ال تخرتق �سياج
الأخوة الإيـمانية بني املربني ,باجتهادات فرعية �أو انتماءات حزبية� ,إن �آفة الآفات وعلة
العلل يف واقعنا املعا�صر ,تتمثل يف ربط الوالء والرباء مبا هو �أخ�ص من �أخوة الدين ,من
الآراء واالجتهادات الفرعية ,ملا ي�س ّببه ذلك من ت�شقيق الأمة ,والتغرير باجتماع كلمتها,
�إن واجبك �أيها املربي جتاه �إخوانك املربني� ،سالمة ال�صدر واحرتام عبوديتهم هلل عزوجل،
وتقدير ما يقومون به من �أعمال ح�سب اجتهاداتهم وطاقاتهم ,من �أجل �إقامة الدين
والتمكني ل�شرعة اهلل ,و�إ�شاعة �أجواء التواد والرتاحم وخف�ض اجلناح يف التعامل مع امل�ؤمنني
كافة ,على اختالف ف�صائلهم التي ينتمون �إليها ,وطرائقهم التي ينتهجونها يف ال�سعي
لإيجاد عمل تربوي را�شد ,والعناية مبهارات احلوار ،وذلك ليتجاوز العمل الرتبوي عقدة
الت�شرذم ,والتمحور حول الذات وكراهية الآخرين (، )1ولي�س لأي مرب �أن ي�سعى لإحباط
اجلهود التي يبذلها املُر َّبون ،وال يزرع الألغام يف طريق امل�صلحني ،بل يجب عليه بذل ما
ي�ستطيعه لالجتماع على اخلري ،والتعاون مع الغري  ،ومن ذلك تنمية القدرة على التعاون
والتوا�صل مع من ال يتفق معه يف الر�أي واالجتهاد،وجتاوز النظرة احلزبية .وتنمية القدرة
على التعاي�ش مع املخالفني ب�صورة يتحقق فيها االعتدال والتوازن بني ال�صراع واملواجهة
غري املجدية،وبني املجاملة واملداراة على ح�ساب احلق(� ،)2إن معاجلة هذا اخللل يف مناهج
الرتبية ويف واقع املربني �أحد معامل الر�شد الأ�سا�سية يف هذا املجال ,و�أحد الثوابت املحكمة يف
كل عمل تربوي معا�صر (. )3

((( انظر “الثوابت واملتغريات يف م�سرية العمل الإ�سالمي املعا�صر” ,ل�صالح ال�صاوي �ص .317-316
((( انظر»ال�صحوة والرتبية املن�شودة» ملحمد الدوي�ش �ص . 64، 63
((( بت�صرف من «الثوابت واملتغريات يف م�سرية العمل الإ�سالمي املعا�صر» ,ل�صالح ال�صاوي �ص .319-318
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 -13ت�ضافر مع �إخوانك املربني يف موارد الإجتهاد ف�إنها مبثابة ما تنوعت فيه �شرائع الأنبياء,
وهي كل مامل يرد فيه دليل قاطع من ن�ص �صحيح �أو �إجماع �صريح (،)1ومن �أ�صول �أهل ال�سنة
واجلماعة يف امل�سائل اخلالفية� ,أن ما كان اخلالف فيه �صادر ًا عن اجتهاد,وكان مما ي�سوغه
االجتهاد ,ف�إن بع�ضهم يعذر بع�ض ًا باخلالف ,وال يجعلون هذا من االختالف املوجب للتفرق
والعداوة ,ومن يخالف مبقت�ضى الدليل ,فاحلقيقة �أنه مل يخالف ,لأن املنهج واحد ,فهم
متفقون يف الواقع ,لكنهم خمتلفون يف فهم الدليل ,وما زال اخلالف يف الأمة منذ عهد الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم �إىل اليوم (،)2فالإنكار على املخالف يف امل�سائل االجتهادية ال ي�سوغ.
قال النووي (( ...و�أما املختلف فيه فال �إنكار فيه ,لأن على �أحد املذهبني كل جمتهد
م�صيب)..ا.هـ ( )3وقال ال�سيوطي( ال ينكر املختلف فيه ,و�إمنا ينكر املجمع عليه( ))4ا.هـ
ومن ذلك خالف العلماء يف الو�سائل والربامج الرتبوية ,مثل :هل تنطلق الرتبية من كتب
الرتاث ,وتكون هي املحور� ,أم من الكتب احلديثة التي اقتب�ست من هذه الكتب،ل�سهولة
التعامل معها من قبل العامة واملبتدئني؟ هل ّ
ينظم النا�س يف حلقات و�شعب� ,أم ُيكتفى
بلقائهم العام يف امل�سجد  ,ابتعاد ًا عن احلزبية  ,و�إبعاد ًا ل�شبهة التنظيم و التجمعات
ال�سرية ؟ هل تتمحور املحا�ضرات والدرو�س والربامج حول ك�شف الواقع وتعرية جرائم
القائمني عليه�,أم ُيكتفى بالبناء العقدي والعلمي الهادئ بعيد ًا عن هذه التوترات ,حتى
ين�ضج املرتبي؟ ما هي ال�صيغة التي يجب �أن حتكم عالقة العمل الرتبوي بامل�ؤ�س�سات ال�شرعية
الر�سمية ,هل هي التجنب واالعتزال� ,أم التن�سيق والتعاون؟ وما املوقف بالن�سبة ملا متار�سه
يف بع�ض الأحيان من مواقف املداهنة والتخاذل؟ هل ي�ش ّنع عليها بذلك ,وتن�شر هذه
املواقف على امللأ� ,أم الأف�ضل هو الإعرا�ض والتجاهل وعدم �إثارة النا�س على امل�ؤ�س�سات؟
كيف ت ِّ
ُنظم امل�ؤ�س�سات الرتبوية عالقتها ب�أجهزة احلكم املحلية؟ هل هي املفا�صلة و�إعالن
الرباءة� ,أم االخرتاق وحماولة اال�ستمالة؟ هل نتعاون مع من يتعاطف مع العمل الرتبوي يف
هذه الأجهزة,ونقوم ببع�ض الربامج الرتبوية �أو االجتماعية� ,أم �أن ذلك ي�شو�ش على طبيعة
((( انظر»الثوابت واملتغريات يف م�سرية العمل الإ�سالمي املعا�صر»ل�صالح ال�صاوي .313-256
((( ((ال�صحوة الإ�سالمية�,ضوابط وتوجيهات)) ,ملحمد بن عثيمني �ص 156-148-147
((( �شرح النووي على م�سلم ج� 2ص 383
((( الأ�شباه والنظائر ,لل�سيوطي �ص292
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العمل الرتبوي ويعمق االلتبا�س ؟
هل و�سائل الرتبية و�أ�ساليبها توقيفية ؟
�أم هي جائزة ما مل يكن منهي ًا عنها يف الكتاب �أو ال�سنة ؟.
�إن الإجابة على هذه الأ�سئلة و�أمثالها من موارد االجتهاد ,وم�سائل ال�سيا�سة ال�شرعية ,التي
تدور يف فلك املوازنة بني امل�صالح واملفا�سد ,وال وجه فيها لتبديع املخالف �أو القدح يف دينه
وعدالته,ويجب �أن ينطلق العمل الرتبوي فيها مبا يقرره �أهل ال�شورى من �أهل العلم واخلربة,
و�أن ُيد َرك �أن تفاوت االجتهادات فيها� ,إمنا هو من قبيل التفاوت يف تقدير امل�صالح واملفا�سد,
وهو جهد ب�شري ال ع�صمة فيه لأحد ,وال قدا�سة فيه الجتهاد دون اجتهاد ,وال ثبات على
اجتهاد فيه �إىل الأبد ,بل هو مما تتغري فيه الفتوى بتغري الزمان واملكان والأحوال.
و�إن من الر�شد �أال ُيتنازع ب�سببه ,و�أن يفو�ض النظر فيه �إىل �أهله ,و�أن ُيعلم �أن خط�أ اجلماعة
يف هذه امل�سائل� ,أولىَ من �صوابه لنف�سه ,و�أن ما يكره من الطاعة واجلماعة خري مما يحب من
الفرقة واملع�صية ,و�أن النزول عن اجتهاده �إىل اجتهاد اجلماعة ف�ضيلة ومنقبة ،و�أن رعاية
معنى االجتماع �أوىل من رعاية ما يظن رجحانه من هذه الفروع ,ف�إنه بهذا ير�شد امل�سار,
()1
و ُي�سدل على الفنت ال�ستار!
وينبغي التن ّبه �إىل املقولة ال�شائعة [ جنتمع فيما اتفقنا فيه ,ويعذر بع�ضنا بع�ض ًا فيما
اختلفنا فيه] فكوننا جنتمع فيما اتفقنا فيه هذا حق ,و�أما يعذر بع�ضنا بع�ض ًا فيما
اختلفنا فيه,فهذا فيه تف�صيل ,فما كان االجتهاد فيه �سائغ ًا ف�إنه يعذر بع�ضنا بع�ض ًا فيه,
ولكن ال يجوز �أن تختلف القلوب من �أجل هذا اخلالف ,و�أما �إن كان االجتهاد غري �سائغ,
ف�إننا ال نعذر من خالف فيه ,ويجب عليه �أن يخ�ضع للحق.
وال يجوز للمربني �أن يتهاجروا فيما بينهم ,ب�سبب اختالف �أ�ساليب الرتبية ,ولكن على كل
()2
واحد منهم �أن ينتفع ب�أ�سلوب الآخر� ,إذا كان �أجدى و�أنفع.

((( ينظر (( ،الثوابت واملتغريات يف م�سرية العمل الإ�سالمي)) ل�صالح ال�صاوي �ص .324-321
((( انظر(( ال�صحوة الإ�سالمية �ضوابط وتوجيهات)) ,ملحمد بن عثيمني �ص .106،171
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مستقبل العمل التربوي وآفاقه
تمهيد:
ال تزال الأمة الإ�سالمية بحاجة �إىل املربي املتميز ,املنتج ,ذي الكفاءة العالية ,والأداء
املتقن ,لأنه الأوىل بحمل راية الإ�صالح الرتبوي لأو�ضاعها املرتدية ,ومن ثم ,فهو يفر�ض
نف�سه على الآخرين بتميزه و�إنتاجه ,ويت�صور �أنه هو املعول عليه دائم ًا يف �إجناح الأعمال
و�إمتامها ,وهو كذلك.
والناظر �إىل خمرجات العمل الرتبوي ,يرى �أنه حقق اجنازات متميزة ,ومن ذلك:
 -1تدين فئام من ال�شباب وال�شابات,والفتيان والفتيات ,وحر�صهم على دعوة ذويهم,
وو َلعهم برتبية الن�شئ ال�صاعد.
� -2إن�شاء امل�ؤ�س�سات الرتبوية ودعمها عرب امل�ؤ�س�سات الدعوية الأخرى.
� -3شمول العمل الرتبوي ملناحي احلياة يف �أغلب م�ؤ�س�ساته وتخ�ص�ص بع�ضها ,وبروز
االهتمام بالق�ضايا الرتبوية على ال�ساحة الدعوية.
 -4ظهور ال�صوت الرتبوي املتنوع كالكتاب وال�شريط ونحو ذلك.
� -5إحياء روح االحت�ساب يف كثري من جماالت العمل الرتبوي.
 -6تقومي بع�ض امل�ؤ�س�سات الرتبوية القائمة و�إبداء الر�أي النا�ضج حول بع�ض الق�ضايا
الرتبوية ال�ساخنة.
� -7إعادة �صياغة بع�ض النظريات الرتبوية الغربية ,وعر�ضها من منظور �إ�سالمي ,و�إبداء
الر�أي ال�شرعي حول بع�ض النظريات الرتبوية الغربية املحرمة.
هذا ,و ُيعدّ العمل الرتبوي من �أجنح جماالت العمل الدعوي املعا�صر� ،إال �أنه ال زال يفتقر �إىل
ر�ؤية وا�ضحة �شاملة حول معناه و�أهميته و�أهدافه و�أدواره وطبيعته ومنهجه و�أطره ,وحتتاج
�إىل مزيد درا�سة وبحث ,لأنه يطفو فوق ال�ساحة تباين ًا متفاوت ًا ,ور�ؤى خمتلفة ,وممار�سات
تقليدية غري مدرو�سة ,وخواطر حا�ضرة خطرية ,حول بع�ض الق�ضايا الرتبوية ,وهذا اخللل
قد ظهر يف امليدان ب�صورة جلية.
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�إن الر�ؤية امل�ؤملة لدفع عجلة العمل الرتبوي ,يجب �أن تت�سم بقدر من ال�شمول والتكامل
التي تر�سم الأطر العامة للمنهج الرتبوي ,وفق درا�سة م�ستفي�ضة عميقة ,يجمع لها فحول
الرتبية وعظمائها من كل م�صر وقطر.
ومتهيد ًا لهذا� ،سوف نعر�ض لبع�ض التط ّلعات امل�ستقبلية املرج ّوة ،ومن �أهمها:
أو ً
ال :أهمية النظر إلى المستقبل
�إن التطلع �إىل امل�ستقبل �ضروري للخروج من �أية مع�ضلة� ,إذ �أنه الكوة ال�صغرية التي نتنف�س
منها.
�إن التفكري بامل�ستقبل ,قد يكون هو الو�سيلة لتنظيم اال�ستفادة من الإمكانات احلا�ضرة,
وبع�ض النا�س ينظر �إىل امل�ستقبل بروح الأمل والرجاء دون �أن يح�سن من و�ضعه احلا�ضر,
فتزداد �أحواله �سوء ًا ,يوم ًا بعد يوم ,وك�أن ما يح�صد,ميكن �أن يكون من غري جن�س ما
يزرع!
علينا �أن ندرك �أن كل ما نتطلع �إليه ونتمناه ,لن يكون كام ًال ما دامت �أحوالنا غري كاملة,
و�إن امل�شكلة حني حتدق باملجتمع كله ,ف�إن املربني وحدهم ,ال ي�ستطيعون �إجناز الكثري،
ولذا ف�إن ما ندعو �إىل �إجنازه يف حقل الرتبية ,لن يتحقق مامل نح�سن من اجلوانب االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية.

فالنهو�ض ال�شامل هو الذي �سيهيئ الفر�ص لكل الإمكانات �أن تتفتح ,ولكل الأيدي �أن
تعمل (.)1
ثانيًا :حتمية الدقة في تصوير األزمة
�إن وجود �أزمات وطموحات وتطلعات ,من الأمور الطبيعية يف حياة الب�شر ,لكن امل�شكلة
تكمن يف عدم فهم الأزمات على نحو �صحيح ,ويف بناء تطلعات كبرية على �إمكانات ه�شة
غري مالئمة ,وهذا ما يحدث لدينا بكرثة.
�إننا كثري ًا ما نرتبك يف تو�صيف مو�ضع املعاناة بدقة� ,إننا بحاجة �إىل �أن نتعلم مهارات
((( انظر ( حول الرتبية والتعليم ) لعبد الكرمي بكار �ص 430-429بت�صرف واخت�صار .
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تو�صيف الأزمات و�شرحها وحتديدها وبيان ارتباطاتها وتاريخها�,إن كل م�شكلــة يـمكــن
تو�صيفها على نحو جيد ,هي م�شكلة حملولة جزئي ًا ,ولو �أنا �أح�سنا اال�ستفادة مما بني �أيدينا
من �إمكانات ,لق�ضي الأمر ,ولكن ..
ومما ي�ساعدنا على ذلك �أن نقارن بني مالدينا وبني ما لدى الآخرين ،فالوعي بالذات كثري ًا ما
ينبع من الوعي بالآخر.
واملهم دائم ًا �أن نفرق بني املر�ض و�أعرا�ضه ,فمث ًال الإخفاق الرتبوي قد يكون �سببه �سوء
طريقة الرتبية �أو �سوء املنهج �أو �ضيق �سوق العمل ,والأهم من ذلك� ,أال ن�ضخم امل�شكالت
حتى نرى �أنف�سنا عاجزين عن عمل �أي �شيء لها ,و�أال نب�سطها �إىل درجة ال�شعور ب�أنه لي�س
هناك ما ي�ستدعي القلق.
ولي�س لنا �أ ُن ّ
نكون ت�صورات عن م�شكالتنا ,انطالقا من �أفق حمدود �أو حميط �ضيق – كما
يحدث دائم ًا – و�إذا ر�أينا حاالت �سيئة يف حم�ضن تربوي �أو بيئة تربوية ,لي�س لنا �أن نعمم
احلكم على جميع املحا�ضن والبيئات يف منطقة �أو دولة� ,إذ العوامل التي تتحكم يف وجود
ظاهرة ما ,كثرية جد ًا ,والوقوف عليها وتقديرها لي�س بالأمر الي�سري كما يظنه البع�ض.
والواجب علينا �أن نرت ّيث كثري ًا يف �إطالق الأحكام امل�صورة ملع�ضالتنا ,لأن فهم الواقع على
نحو دقيق� ,شيء ن�سبي وخا�ضع العتبارات كثرية ,وال �سيما يف ظل �شح املعلومات وقلة
الدرا�سات يف معظم ما يخ�ص امل�ؤ�س�سات والأن�شطة الرتبوية .وعلينا �أن نهيئ �أنف�سنا لتقبل
ميت �إىل ت�صوير الواقع وفهمه (.)1
وجهات نظر عديدة  -و�أحيان ًا فجة – يف كل ما ّ

ثالثًا :المنهج المطلوب في التعامل مع المشكالت
�إذا �شعرنا �أن هناك مع�ضلة ,ف�إنه يجب البحث عن حل لها ,وما اخرتعه الب�شر من مناهج
و�أ�ساليب لفهم امل�شكالت ,يـمر هو الآخر مبع�ضلة ,وهذا طبيعي� ,إذ كل ما يخ�ضع لقواعد
وقوانني حمددة ,يتعر�ض خلطورة الت�صلب والق�صور عن �أداء مهامه� ,إن العقدة يف حقل حل
امل�شكالت دائم ًا ,هي :العثور على منهج مالئم لطبيعة امل�شكلة.
((( انظر ( حول الرتبية والتعليم ) لعبد الكرمي بكار �ص  431-430بت�صرف واخت�صار .
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�إن من �سمات النظرية اجليدة ,واملنهج اجليد ,فتح الطريق �أمام العمل والتطوير ,وال تكون
النظرية جيدة �إال �إذا كانت منتجة – �أي قابلة للدرا�سة والنقد وتوليد املزيد من البحث
نحمل الأفكار التي نتو�صل �إليها من اجلزم والقطع,
العلمي – وعلى هذا ,فلي�س لنا �أن ّ
�أكرث مما تتحمله طبيعتها ,والالئق بنا �أن ن�صوغ �أحكامنا ب�أ�سلوب اجتهادي مرن ,ومنفتح
على ما يـمكن �أن ي�ستجد من خربات ومفاهيم جديدة,ومن املهم ونحن نعالج م�شكالتنا
الرتبوية �أن منلك القدرة على االنتظار ,وال�صرب على الت�صحيح�,إذ امل�سائل الرتبوية ذات بعد
�إن�ساين عميق ,وكل ما يت�صل بالإن�سان يت�سم بالتعقيد والعناد ,ويحتاج عالجه �إىل وقت,
ف�ض ًال عن االهتمام بالق�ضية ورحابة الأفق و�إعمال الذكاء يف التعامل مع �أطراف امل�شكلة,
فهل نفهم ذلك ( )1؟.
لنتحد الدفق المعلوماتي
رابعًا:
َّ
�إن الدفق الهائل للمعلومات يف ع�صرنا احلا�ضر يزداد �شدة ,وال يدري �أحد حجم التحديات
التي �ستنبثق عنه خالل ال�سنوات الع�شر القادمة ,وهذا التوا�صل املعلوماتي هو �سالح
ذو حدين ,مما يوجب على امل�ؤ�س�سات الرتبوية �أن تركز جهودها ,وت�ساعد من�سوبيها على
التعامل مع هذا ال�سيل اجلارف من املعلومات بحكمة وفاعلية ,ومن الأمور املتعينة:
�أ ـ تدريب املرتبي على التعامل مع م�صادر املعلومات ,كاملراجع وامل�صادر ودوائر املعارف

وبنوك املعلومات و�شبكات املعلومات ،مع اعتبار الثورة الهائلة التي تتفجر اليوم يف
تخزين املعلومات وا�سرتجاعها نتيجة ا�ستخدام الو�سائط ال�ضوئية ذات �سعة التخزين
الهائلة و�أ�سلوب الن�ص الفائق (.)2
ب ـ تربية ال�شباب والنا�شئة على التعاطي الإيجابي مع االنفتاح ،ومعطيات التقنية،
وتنمية القدرة على التكيف مع الأو�ضاع التي تفر�ض نف�سها ،وعلى �أن تتحول النظرة
املتوج�سة من اجلديد� ،أو النظرة التي تختزل اجلديد يف ال�سلبيات وامل�شكالت� ،إىل الر�ؤية
الإيجابية املتفائلة التي تبحث عن الفر�ص ،وت�سعى للتوظيف الإيجابي للم�ستجدات،
((( انظر ( حول الرتبية والتعليم ) لعبد الكرمي بكار �ص  433- 432بت�صرف واخت�صار.
((( انظر ( العرب وع�صر املعلومات ) لنبيل علي �ص .393
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وليعلم املربي �أن كثري ًا من امل�ستجدات لي�ست من �صنعنا ،وال منلك �إق�صائها من واقعنا
�أو رف�ضها،ومن ث َّم فاخليار العملي لنا هو التعاطي معها ب�إيجابية(. )1
ج ـ االعتناء بالبناء الداخلي للمرتبني ،وهو ما ُيعرف بـ ((بناء العقول))وتكوين عقلية را�شدة
لدى املرتبي ,قادرة على الفهم املو�ضوعي للأ�شياء,وعلى النقد والربط بني العلة واملعلول,
وال�سبب وامل�س َّبب ,وعلى االنتقاء ,وا�ستخراج املغزى الذي تُلمح �إليه الأفكار واملعلومات
املتداولة,وتنمية االجتاه نحو ممار�سة التفكري مع القدرة على احلكم على الأخبار الواردة,
وغربلتها ومتييز الغث من الثمني منها ,وتعليم املرتبي ,الدقة يف الفهم والتعبري ,وحماولة
متليكه مهارات التفكري ،ومن ذلك القدرة على ر�ؤية الأ�شياء بطرق جديدة خارج الطرق
امل�ألوفة ,وتروي�ضه على الو�ضوح والإن�صاف واملرونة ،مع مالحظة جعل خطابنا وحديثنا
ُمقنع ًا م ِّربر ًا ،ومامل تفعل امل�ؤ�س�سات ذلك ,ف�إن كثري ًا من ال�شباب �سيكونون معر�ضني للغرق
يف بحار املعلومات واملعارف املتقاطعة واملت�ضاربة ,والتي تذاع بدوافع خمتلفة امل�شارب،
وتخلو من الدقة واملو�ضوعية كثري ًا ،ولي�س للم�ؤ�س�سات الرتبوية تغييب العقل وتهمي�شه،
كما يحدث يف النمط التقليدي يف الرتبية والتعليم والذي يعتمد على التلقني والعطاء
املبا�شر ،ويتجاهل بناء املهارات العقلية وتنميتها (.)2
د -حت�صني ال�شباب من االنزالق �إىل �أوحال الثقافة الغربية ,فالتدفق املعلوماتي ,ال ينقل
�إلينا �أ�سرار التقنية �أو التفوق الغربي ,و�إمنا ينقل مظاهر التفوق الغربي ,كما ي�شيع بيننا
معامل ثقافة �أجنبية ومغايرة لثقافتنا ,وهي ثقافة مت�سقة داخلي ًا ,وذات جاذبية يف �أجزاء
عديدة منها.
وامل�ؤمل �أن �أداء بع�ض املحا�ضن يف هذا ال�ش�أن لي�س على الوجه املطلوب ,حيث نرى لدى كثري من
املرتبني �إح�سا�س ًا �ضعيف ًا بهويتهم الإ�سالمية �إىل جانب �سيطرة النزعة اال�ستهالكية عليهم,
مع ما يعانونه من ال�ضياع والعزلة والفقر الروحي ,ومل يقف الأمر عند هذا ,بل ظهر االنبهار
بالتقنية ,و�شاع حب التقليد ,و�ساد التعلق بالق�شور واملظاهر الفارغة!
((( «ال�صحوة والرتبية املن�شودة» ملحمد الدوي�ش �ص  62- 61بت�صرف.
((( «ال�صحوة والرتبية املن�شودة» ملحمد الدوي�ش �ص  49 - 46بت�صرف .
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هـ  -االهتمام بتقوية الإرادة ،والقدرة على �ضبط النف�س وحتمل امل�س�ؤولية حتى ال يرتاجع
ويتقهقر املرتبي �أمام ال�شهوات �أو امل�ؤثرات (� ،)1إن املرتبي بحاجة �إىل نوع من الإحياء الكلي:
العقلي والنف�سي والروحي وال�شعوري ,مع مالحظة التوازن واالن�سجام بني هذه اجلوانب,
مع حماولة زيادة فاعلية التعلم لدى املرتبي ,وا�ستثمار كل طاقاته ,مع املحافظة على كرامته
وحريته� ,إىل جانب �إ�شاعة روح امل�شاركة والتعاون بني املرتبني ,والرتكيز على �أن يتحمل
املرتبي املزيد من امل�س�ؤولية يف تثقيف نف�سه و�إثراء �شخ�صيته (�.)2إن الذي يحتاجه املرتبي هو
ما يعينه على ال�صمود والتفوق يف (( حومة العوملة)) من القدرة على التفكري ال�سليم وحل
امل�شاكل ,والإبداع يف مواجهة ظروف احلياة اجلديدة (.)3
خامسًا:ضرورة إنشاء محاضن المستقبل الذكية
ملحة حيث تقوم امل�ؤ�س�سة الرتبوية
�إن حاجة العمل الرتبوي �إىل حما�ضن ذكية فريدة ,حاجة ّ
ببناء املرتبني بناء �شام ًال.
وتهدف �إىل ترجمة غاية الرتبية و�أهدافها �إىل �سلوك وقيم ,وت�سهل عملية الرتبية و�إدارة
املحا�ضن ب�شكل فاعل عرب معامل احلا�سب الآيل ذات املوا�صفات العالية.
ومن املهم عند اختيار موقع املح�ضن الذكي مراعاة معايري التخطيط والأ�س�س الهند�سية
للمباين الرتبوية ,ويتم ت�صميمه وحتديد متطلباته و�شكله املعماري واخلدمات امللحقة به,
بناء على موقعه والبيئة املحيطة به ,ومب�شاركة فريق تربوي ُبغية تطوير املعايري الرتبوية
ومالئمتها.

((( «ال�صحوة والرتبية املن�شودة» ملحمد الدوي�ش �ص  61بت�صرف.
((( انظر ( حول الرتبية والتعليم ) لعبد الكرمي بكار �ص  436 -433بت�صرف واخت�صار.
((( انظر ( ر�ؤية م�ستقبلية للتعليم يف الوطن العربي ) لنادر فرجاين.
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و�إن جناح العمل الرتبوي يقا�س ب�سرعة ا�ستجابة املحا�ضن وجتاوبها مع املتغريات
االجتماعية ,والتقنيات من �أهم الأهداف والو�سائل الإ�سرتاتيجية ملحا�ضن امل�ستقبل,
ومن ذلك (املح�ضن الإليكرتوين) وهو �إيجاد موقع �إليكرتوين يخدم القطاع الرتبوي مرتبط
ب�شبكة االنرتنت ,وتبنى فيه املعلومات على �شكل �صفحات تربوية متنوعة �شاملة جلميع
احتياجات املرتبي(.)1
�إن حما�ضن امل�ستقبل الذكية لأجيال الغد ,يجب �أن تتوافر فيها الكفايات الأ�سا�سية ال�ضرورية
نح�س ارها�صاته,
للتعاي�ش يف العامل املعقد الذي ُّ
مثل  :حيازة اللغة املنظمة ,منو القدرات العقلية ,تو�سعة فهم الفرد للعامل املحيط به ,مع
�أهمية تطوير املهارات املهمة مثل :الكفاية يف ا�ستعمال اللغة ومهاراتها املتنوعة ,كالقراءة
والكتابة والكالم والإ�صغاء واملالحظة مع ت�أهيلهم المتالك لغة عاملية �أخرى ,والتمكن
من العمليات العلمية الأ�سا�سية ,كالقيا�س والتخمني والتقدير والعمليات التفا�ضلية
والتمرين على ا�ستعمال املبتكرات الرمزية مثل :احلا�سب الآيل والأدوات العلمية الأ�سا�سية,
وهي �أدوات التحليل الرمزي .
�إن النموذج املعياري للرتبية يف الع�صر اجلديد ,هو ( التحليل الرمزي) و�ستقا�س قوة الأمم
العلمية يف القرن القادم بعدد ( املحللني الرمزيني ) و�ستكون الأمة التي متتلك �أكرب عدد من

املحللني الرمزيني ,هي الأقدر على حتليل وت�شخي�ص وحل م�شاكل االقت�صاد والإنتاج ,بل
�ستكون لها املعرفة واملعلومات الالزمة لتحليل امل�شاكل االجتماعية والأو�ضاع الع�سكرية
املحتملة �أو املفاجئة ,و�سيكون يف مقدورها بيع وا�ستثمارات خربات وكفايات حملليها
الرمزيني يف ال�سوق الدولية لأغرا�ض متنوعة.
وتقوم تربية ( املحلل الرمزي) على �أربعة عنا�صر ,يتوجب على الرتبية ا�ستيعابها:
التجريد ,التفكري – وفق منطق الن�سق -التجريب ,العمل امل�شرتك.
وامل�أمول من العمل الرتبوي �أن يربي الأفراد عليه ,هو ا�ستيعاب ما ميكن حت�صيله من مفاهيم
((( انظر ( ورقة عمل حول مدر�سة امل�ستقبل ) �إعداد :الإدارة العامة للتعليم مبنطقة ع�سري.
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ونظم تفكري وخربات ومهارات ,متكنهم كذوات فردية ,وك�أع�ضاء يف كيانات اجتماعية,
من مناف�سة الأمم الأخرى يف ميادين االقت�صاد والتحليل الرمزي الذين هما نداء املعركة
احل�ضارية يف القرن القادم.
وحتى تتكامل املقا�صد الرتبوية لهذه املحا�ضن ,ف�إنه من ال�ضروري ت�أ�سي�س حق املرتبي يف
فهم كيانه ,حيث ت�ستهدف الرتبية منوه اجل�سدي والوجداين واالجتماعي واملعريف يف تكامل
وان�سجام،بيد �أن �إغفال اجلانب املادي من وجوده واحتياجات منائه من مف�سدات الرتبية.
ويجب �أن ت�شتق غايات العمل الرتبوي من الر�ؤى الكونية لرتبية القرن احلايل,
وملا كان ع�صرنا حمكوم مببادئ علمية ,ف�إنه يلزم �أن تكون مهمة العمل الرتبوي يف القرن القادم
هو تهيئة الأفراد لتحقيق طاقاتهم الداخلية ,وال�سعي من �أجل دور نافع لهم يف املجتمع.
�إن العمل الرتبوي من خالل هذه املحا�ضن يجب �أن يقود النا�شئة �إىل التطلع �إىل م�ستقبل
غام�ض ,وتكون مهمة العمل الرتبوي م�ساعدة النا�شئة على اكت�ساب املرونة ملواجهة هذا
امل�ستقبل ,ويف عملية ت�شكيله.
ومن امل�ساواة الرتبوية ,ف�إنه يجب على املحا�ضن الرتبوية �أن توفر جلميع الأطفال فر�ص ًا تربوية
متكافئة ,وال يعني ذلك �إعطائهم نف�س الكمية من الرتبية والتعليم ,وال نف�س العدد من
ال�سنوات املنهجية الرتبوية ,ويجب �أن تبد�أ ممار�سة امل�ساواة الرتبوية قبل جميء الطفل �إىل
املدر�سة االبتدائية ,باعتبار �أنه جزء من نظام الرتبية الأ�سا�س .والعمل الرتبوي يجب �أن
()1
ي�ساعد الأطفال والرا�شدين على تفهم �أف�ضل ,لثقافتهم اخلا�صة ,املا�ضي منها واحلا�ضر.

سادسًا :أهمية إعادة النظر في المناهج
�إن املناهج من �أكرث العنا�صر الرتبوية حاجة �إىل النظر املتكرر واملراجعة الدائمة,و�أخ�صها
الو�سائل والربامج وطرق التعليم والتوجيه ،و�أ�ساليب احلوار ،والبيئة الرتبوية( ،)2فهي
مرتبطة �إىل حد كبري بعمليات �إعادة التوازن للمجتمع ,وت�أهيل املرتبني ملعاي�شة امل�ستجدات
((( انظر ( ر�ؤية م�ستقبلية للتعليم يف الوطن العربي ) لنادر فرجاين ،بت�صرف واخت�صار.
((( انظر(( ال�صحوة والرتبية املن�شودة)) ملحمد الدوي�ش� ،ص . 58
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يف جميع جماالت احلياة ,وال ي�شرتط �أن يكون اجلديد �أجود من القدمي ,بل الفي�صل هو
التجديد والتطوير ,مع �ضرورة الوعي العميق ب�ضرورة البحث العلمي يف واقع املناهج
ال�سائدة وحتليلها ,والتعرف على �أوجه اجلمود والق�صور فيها.
ومما ينبغي أن يالحظ ما يلي:
أ -املناهج التي يدر�سها الطالب غري كافية لت�أ�سي�س معرفة دينية ح�سنة ,وتاريخية
وح�ضارية جيدة ,وغري ف ّعالة يف ال�سواد الأعظم من الدول الإ�سالمية ,والعجيب �أن حا�صل
ما يتعلمه الطالب عن تاريخ الأمة وح�ضارتها ,هو �ضئيل ,مع �أن الأمم تتخذ من تاريخها
وح�ضارتها �أداة يف تربية النا�شئة ,و�أداة لتوكيد انتمائها ,والوافدات الأجنبية تهدد الثقافة
الإ�سالمية مما ي�ستلزم تركيز ًا جيد ًا على العلوم ال�شرعية والإن�سانية ,و�صياغة مناهج على
نحو يرفع من درجة التزام ال�شباب باحلالل واحلرام ,ويب�صرهم بالتحديات التي تواجه �أمة
الإ�سالم يف الع�صر احلديث (. )1
ب -من الركائز الرئي�سة يف بناء منهج العمل الرتبوي ,اجلمع بني املنهج ال�شرعي وظروف
الواقع وحتدياته ,وطبيعة املهمة التي يعد لها اجليل املنتظر.
و�إذا �أمعنا النظر يف هدف الرتبية يف كل بلد وم�ؤ�س�سة وجدناه عنوان ًا ل�سيا�سة ذلك البلد
وامل�ؤ�س�سة ,لكي يبني جمتمع ًا يحقق له طموحاته وتطلعاته ,وبدهي �أن تختلف �أهداف
الرتبية من بلد لآخر ,ومن م�ؤ�س�سة لأخرى.
فاملناهج �إذ ًا ,يجب �أن ت�صاغ وفق ًا للأهداف من قبل متخ�ص�صني يف املواد العلمية وعلماء
النف�س والرتبية وذوي اخلربات الطويلة يف �سلك الرتبية العملية ال النظرية ,و�إذا فت�شنا يف
املناهج التي بني �أيدينا ,نرى �أنها مرتجمة ومنقولة عن غرينا ب�سلبياتها دون �إيجابياتها,
وبع�ض النظريات �أو الفر�ضيات قد تركها �أ�صحابها ,ونحن ما زلنا متعلقني بها جمود ًا �أو
()2
� ً
إهماال �أو غري ذلك.
((( انظر ( حول الرتبية والتعليم ) لعبد الكرمي بكار �ص  .443-442بت�صرف واخت�صار.
((( انظرمقالة ( الرتبية ،الواقع والبديل) لعدنان حممد عبد الرزاق  ،جملة البيان عدد � 27ص 47-46
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ج� -ضرورة �إيجاد مناهج معا�صرة يف طبيعة ت�صميمها ,ويف نوعية مو�ضوعاتها,وداللة املرتبي
على موا�ضع اخللل يف املعارف املتداولة ,وامل�شكالت التي مل تظفر بحلول ناجحة.
د -التخفيف من التزام الكتاب الرتبوي املدر�سي ,و�إعطاء م�ساحات �أو�سع للحوار والنقا�ش
خالل احل�ص�ص الدرا�سية �أو ال�ساعات الرتبوية ,وتكليف املرتبني بكتابة البحوث والتقارير
العلمية عن بع�ض املو�ضوعات.
هـ -احتواء املناهج على معرفة رفيعة ور�صينة ,تقوم على التحليل والتعليل والربط,
لي�س فقط على الو�صف وال�سرد التقريري (.)1
وِ -اطالع املرتبي على ما ي�ستجد يف الق�ضايا الكربى الهامة ,وخا�صة ما يتعلق باالجتاه العام
للنظم الدولية اجلديدة وم�سائل البيئة وال�صراع على املوارد ,وم�سائل العن�صرية والهند�سة
الوراثية ,حتى يكت�سب املرتبي وعي ًا عام ًا بالتطورات الكربى ذات الأثر يف حياة الب�شرية،
وغري ذلك.
وهناك جماالت وم�سائل تتطلب معارف جديدة ,وخا�صة يف املجال الأخالقي والإن�ساين ,ومع
التغريات ال�سريعة يف كل �شيء ,ف�إن املرتبي يحتاج �إىل �أن يتعلم من خالل املناهج:
كيف يتخذ القرارات الرا�شدة املتعلقة ب�شخ�صه؟
كيف يتعامل تعام ًال �صحيح ًا مع املتغريات؟
�إن زماننا هذا ,يتطلب جي ًال واعي ًا يعرف خ�صو�صيته الإ�سالمية واحل�ضارية ,ويتمتع بدرجة
جيدة من العقالنية واملرونة �إىل جانب النظرة البعيدة املدى ,واال�ستعداد للعمل �ضمن
فريق ,وهذا هو املحك احلقيقي لفعالية �أداء املناهج لوظيفتها التثقيفية والرتبوية (. )2

((( انظر ( ر�ؤية م�ستقبلية لدور التعليم والبحث العلمي من �أجل حتقيق التنمية امل�ستقلة )
لعمر حممد علي �ص .40
((( انظر ( حول الرتبية والتعليم ) لعبد الكرمي بكار� ،ص  444-443بت�صرف واخت�صار.
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سابعًا:ضرورة تطوير نظم التربية
ال ميكن �أن نحل م�شكالت الرتبية ,و�أن نزيد من فاعليتها من غري �أن نطور نظمها ,فال�سكان
يف زيادة م�ستمرة ,واملهارات التي يحتاجها ال�شباب� ,أكرث بكثري مما كان مطلوب ًا يف ال�سابق,
والت�سرب من املحا�ضن كبري ,وال �سيما يف البالد الأ�شد فقر ًا والأكرث رفاهية ,وهذا كله
يتطلب �أن يجد النا�س �أمامهم �أطر ًا متنوعة ,وبدائل عديدة ,ملا هو �سائد اليوم من نظم
الرتبية.
�إنه من حق كل فتى و فتاة� ,أن يجد امل�ؤ�س�سة الرتبوية التي تقدم ما يحتاجونه من علم
ومهارة ،مهما كلف الأمر ,فذلك �شرط �أ�سا�س للق�ضاء على الأمية ب�أنواعها ,ولنف�ض غبار
التخلف الذي نعاين منه.
�إنه من ال�ضروري �إعمال املرونة يف �أوقات دوام املحا�ضن و�أ�سلوب املناهج التي تقدمها ,لتالئم
�أكرث قدر ممكن.
ويتعني على كل قطر �أن يجرب ما تتطلبه �أو�ضاعه اخلا�صة من تطوير وجتديد يف نظمه الرتبوية,
تلبية للحاجات املعرفية والعملية لل�شباب والنا�شئة.
�إن جوانب الق�صور يف العمل الرتبوي ,مع ما يعانيه بع�ض املرتبني من الظروف والأحوال
ال�صعبة ,جتعلنا نت�ساءل:
كيف يـمكن �أن ن�شبع احلاجات الرتبوية لأولئك الأ�شبال وال�شباب الذين يقعون خارج
م�س�ؤولية �أية وزارة حكومية يف البلد ,وهم كرث؟ ونت�ساءل �أي�ض ًا:
كيف يـمكن تطوير نظم الرتبية الر�سمية ,وحتقيق التعاون بينها وبني الرتبية غري الر�سمية
وغري النظامية ,ملعاجلة حاالت الت�سرب بني املرتبني ,ال�شائعة والكثرية يف طول العامل الإ�سالمي
()1
وعر�ضه؟

((( انظر ( حول الرتبية والتعليم ) لعبد الكرمي بكار �ص  442 -440بت�صرف واخت�صار.
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�إنه يتحتم تطوير نظم العمل الرتبوي ,ومواكبته للع�صر احلديث بكل ما منلك.
ثامنًا  :تفعيل المشاركة االجتماعية في العمل التربوي
�إن ال�ضمان الوثيق لنجاح �أي م�شروع ,تكمن يف تبني املجتمع له ,فال جناح لأية خطة مامل
ي�ستطع القائمون عليها� ,إقناع املجتمع بها ليجعلها جزء ًا من همومه واهتماماته.
�إن م�شكالت الرتبية واكت�ساب املعرفة ,ما هي �إال جت�سيدات مل�شكالت ثقافية واجتماعية
و�سيا�سية واقت�صادية ,تعاين منها �أمة ب�أكملها ,وينبغي �أن يكون لكل فرد منها وظيفة ما,
يف التخفيف من وط�أتها ,وينبغي �أن يكون من الهموم الكربى لقادة الفكر والر�أي وامل�شرفني
على امل�ؤ�س�سات الرتبوية ,النجاح يف �إقناع الفرد يف جمتمعهم بتقبل املزيد من التثقيف
والنمو املعريف يف املجال الذي يهمه� ,أو احلرفة التي يعمل فيها.
ما�سة �إىل م�ساهمة النا�س جميع ًا وعلى جميع امل�ستويات,
�إن النهو�ض بالرتبية بحاجة ّ
وينبغي على ( الر�أي العام) �أن ي�شدد على امل�ؤ�س�سات الرتبوية ,ويحملها على تطوير نف�سها
ملا فيه امل�صلحة العامة ,ومادامت امل�ؤ�س�سات الرتبوية قد قامت خلدمة �أوالد النا�س ,فمن حق
النا�س �أن يثمنوا تلك اخلدمة ,ويك�شفوا عن مواطن اخللل فيها.
و�أفكار التطوير ,كثري ًا ما ت�أتي من جهات بعيدة ،ويحتاج جمال العالقة بني البيت واملح�ضن
�إىل تنظيم و�إيجاد �آليات لتفعيل الت�شاور ,وعلى املحا�ضن �أن ت�سهل �سبل الو�صول �إىل
التعاون املثمر من خالل جمال�س الآباء ,وجلان �أ�صدقاء الرتبية ,والزيارات املتبادلة بني
املحا�ضن والبيوت ,ومتى �شعر الأهايل �أن اقرتاحاتهم ت�ؤخذ م�أخذ اجلد واالهتمام ,جدّ وا
يف امل�شاركة والت�ضحية.
نحن بحاجة �إىل عالقة �شفافة بني املجتمع واملح�ضن ,لتحقيق الطموحات ,وحتى يتعرف
املح�ضن على م�ستوى �أداءه املعريف وال�سلوكي والرتبوي ,يتحتم م�شاركة الأهايل و�إبداء
�آرائهم ,وفق ا�ستبانات وغريها ,و�ستكون الفائدة �أعظم� ,إذا �شكلت جلان م�شرتكة لتحليل
تلك اال�ستبانات وا�ستخال�ص النتائج منها ,ثم اتخاذ القرارات الإ�صالحية املنا�سبة.
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�إن الرتبية بحاجة �إىل العون املادي من الأهايل ,واحلكومات الآن ,تواجه �شح ًا يف املوارد املادية
املخ�ص�صة للرتبية والتعليم ,و�ستزداد متطلبات العمل الرتبوي على م�ستوى الكم والكيف,
والنا�س �أمام خيارين:
�إما انحطاط العمل الرتبوي وتراجعه ,و�إما �إيجاد �سبل و�أطر مل�شاركة الأهايل يف دعمه.
واملرتبي �إذا دفع مبلغ ًا ي�سري ًا من املال �شهري ًا ,فهو ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى خدمات املح�ضن,
وي�ساعده على تنظيم برامج و�أن�شطة مفيدة وكثرية ,وهكذا ت�أمني بع�ض التجهيزات الرتبوية,
مثل املكتبات واملعامل و�أجهزة احلا�سب ونحوها ,و�إذا قنع ويل املرتبي �أن النتيجة �ستكون
�إيجابية متميزة يف نوعية �إعداد ابنه للحياة ,ف�إنه يبادر وال يرتدد.
�إن قرب �أولياء �أمور املرتبني من امل�س�ؤولني عن املحا�ضن� ,سيمكنهم من �إدراك حاجات
()1
املحا�ضن على نحو �أف�ضل,وهذا �سوف ي�سهل عملية البذل والدعم املادي املطلوب منهم
ملحة يف
�إن م�شاركة جميع فئات املجتمع يف دفع عجلة العمل الرتبوي �إىل الأمام� ،ضرورة ّ
كل زمان ومكان.
تاسعًا :صناعة المربي والعناية به،مطلب أساس
املربي هو الر�أ�س� ,إذا �صلح �صلح اجل�سد كله ,و�إذا ف�سد ف�سد اجل�سد كله� ,إذ ي�ستطيع املربي
الناجح �أن يغطي �سلبيات املناهج ,كما �أن املربي الفا�شل ي�ستطيع �أن يغطي �إيجابيات
املناهج.
ف�صناعة املربي لي�صنع جي ًال واعي ًا �صاحل ًا من �ضرورات العمل الرتبوي ,واالعتناء باملربني
ال يزال دون امل�ستوى املطلوب ،وينبغي �أن نعلم �أن املرتبي ال يرتبى على يد املربي من خالل
الدرو�س والتلقني والتلقي فقط ,بل ي�أخذ عنه �أ�ضعاف ذلك ,من خالل الن�شاطات والإعجاب
ال�شخ�صي واملحاكاة ,حتى يف اللبا�س وامل�شي والكالم.
�إن �شخ�صية املربي امل�ؤهل امل ّتزن ,ال�شخ�صية الطيبة القدوة ,الآمرة باملعروف الناهية عن
((( انظر ( حول الرتبية والتعليم ) لعبد الكرمي بكار �ص  440-436بت�صرف واخت�صار.
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املنكر ,الداعية �إىل اهلل تعاىل ,التي ت�ضع خمافة اهلل جل وعال ن�صب عينيها ,حامل ًة هذه
الأمانة,مدركة لآثارها ,عارف ًة ب�صعوباتها� ,شخ�صية نادرة يعز وجودها يف بع�ض الأقطار,
وحاجة العمل الرتبوي ملثل هذه القدوات والقيادات� ,أحوج من مائة موعظة �أو توجيه.
وامل�ؤهالت العلمية الالزمة للمربي هي نوعان:
 -1امل�ؤهل العلمي :وهو الإملام اجليد باملادة التي ُيد ّر�سها.
-2امل�ؤهل الرتبوي :وهو الإتقان لأمرين:
�أ -طرق تدري�س املواد ,وكيفية �إي�صالها للطالب ومعرفة فن التدري�س.
ب  -اجتياز درا�سة الرتبية وعلم النف�س ,وهي معرفة املراحل النف�سية واالنفعالية التي
يـمر بها املرتبي ,وطريقة التعامل الأمثل معها ,و�إدراك حاجات املرتبي والنهو�ض به.
ومتى فقد املربي �أحد امل�ؤهلني فال يعترب مربي ًا ,وال يكتفى بذلك ,بل ال بد من �شخ�صية
متزنة نا�ضجة،من �صفاتها� :إتقانها ملهارات التوا�صل الف ّعال ،والقدرة على التفكري اجليد،
وعلى �إدارة الأفراد والت�أثري عليهم� ،شخ�صية �سلوكها قومي ,ومنطقها جميل ,تظهر �آثارها
الرتبوية على �أقواله و�أفعاله ,ويتم معرفة ذلك من خالل املقابلة ال�شخ�صية ملن يتقدم للعمل
يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية ,و�إذا مل ت�سع امل�ؤ�س�سة الرتبوية الختيار املربي الكفء ,فهي تهدم بيتها
بيدها ,مهما طال الزمن �أو ق�صر.
وعلى امل�ؤ�س�سة الرتبوية �أن ت�أخذ حذرها من بع�ض املتقدمني للعمل الرتبوي يف بع�ض املحا�ضن,
فبع�ضهم ت�ضيق عليه املهن الأخرى ,وبع�ضهم الآخر يطمع يف املرتبات العالية ,وبع�ضهم له
مقا�صد �سيئة ,ومثل هذا املربي ال ي�صلح �أن يكون مربيا �صانع ًا جليل متميز.
�إن مهنة الرتبية والتعليم على جميع الأ�صعدة ,مهنة �صعبة ,يندر من يح�سنها ويبدع فيها,
فم�س�ؤوليتها عظيمة ,و�ش�أنها كبري.ومن الأمور ال�ضرورية فيما يتعلق ب�صناعة املربني :
�أ -ت�أهيله قبل عمله،من تلقٍ للمعرفة واخلربات واملهارات الالزمة ،ثم التدريب العملي
امل�صحوب بالإ�شراف والتقومي .
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ب  -تدريبه وتطويره �أثناء عمله ،واالرتقاء به �إىل مرحلة الن�ضج وامل�س�ؤولية والقيادة(.)1
والطموح الذي ن�صبو �إليه يف العمل الرتبوي� ,أن يكون املرتبي يف جو تعلمي بني املزارع
واملخابر ,واملعامل واملنابر ,تراه تارة يبحث يف املعمل واملخترب ,وتارة يعظ ويعلم ويربي
على املنرب ,وتارة �أخرى يخرتع ويبدع ,وهكذا يرتبى يف الف�صول والقاعات ,لتلقي
املحا�ضرات وعقد امل�ؤمترات,ويف الفيايف والقفار ,يبيت اليوم واليومني ,ير ّو�ض نف�سه على
ال�شدائد ومواجهة ال�صعاب ,وهكذا ي�صحب العلماء و�أويل النهى يف احل�ضر وال�سفر ,يرتبى
ب�أخالقهم ,وينهل من علمهم.
واملربي �إذا �أدرك هذا الهدف الأ�سا�س ,وت�صور حال املرتبي امل�أمولة ,نح�سب �أنه يحر�ص كل
احلر�ص على متابعة عمله و�إتقانه و�إح�سانه .و�إظهاره باملظهر الالئق به.
فا�ست�شراف امل�ستقبل يدعو جميع امل�ؤ�س�سات الرتبوية بجميع �أنواعها� ,أن تويل املراحل
الرتبوية والتعليمية وخا�صة املتقدمة لل�صغار ,اهتماما بالغ ًا ,وتختار لها خرية املربني
امل�ؤهلني ذوي امل�ؤهالت العالية ,وتكون حوافزهم متميزة ,ورواتبهم �أعلى الرواتب,
واحرتامهم واجب اجلميع ،لأن الأ�سا�س والبناء يف هذه املرحلة للإن�سان� ,أهم بكثري من بناء
البنيان! ومتى مل ينل املربي امل�ؤهل مثل هذه امليزات ,فب�أي نف�سية يربي؟ !
وب�أي عطاء يعطي؟!
و�أي قدوة تُرى يكون؟!
بعد هذا ,لنا �أن نت�ساءل:
هل ميكن من خالل هذا الواقع� ,إعادة ترتيب الأوراق ,و�أن يقوم عمل تربوي متكامل ,يجمع
بني متطلبات الواقع ,و�آخر ما و�صل �إليه العامل من جتارب ,وبني تعاليم ديننا احلنيف؟

((( « ال�صحوة والرتبية املن�شودة»  ،ملحمد الدوي�ش �ص ، 54 -51بت�صرف واخت�صار.

48

الجواب/
نعم ،ب�إذن اهلل ،ف�إذا �صيغت الأهداف �صياغة جديدة لبناء جمتمع �إ�سالمي ،قائم على الف�ضيلة,
�آخذ بالأ�سباب وال�سنن الكونية ,مواكب لركب العلم احلديث ,غدت املناهج تخدم هذه
الأهداف ,واختري املربي الكفء الذي يتقي اهلل تعاىل ,ليحمل هذه الأمانة ,وتعاونت كا ّفة
امل�ؤ�س�سات املعنية بالرتبية من بيت ومدر�سة وحم�ضن ,و�إعالم وجمعيات وم�ساجد ومراكز,
()1
نح�سب �أن ذلك يحقق العمل الرتبوي املن�شود.

((( انظر مقالة (الرتبية ،الواقع والبديل)  ،لعدنان حممد عبد الرزاق  ،جملة البيان عدد (� )27ص 49-46
بت�صرف مع زيادات.
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الخاتمة
وبعد هذا العر�ض ال�سريع املوجز حول العمل الرتبوي ,و�إلقاء ال�ضوء على بع�ض ق�ضاياه
املهمة� ,أرجو اهلل تبارك وتعاىل �أن يكون لبنة �صاحلة يف بناء العمل الرتبوي ،مع اعتقادي
اجلازم �أين مل � ِ
أوف املو�ضوع حقه ,مع القناعة بال�ضعف والنق�ص ,واالعرتاف ب�أن هناك �أ�شياء
كثرية مهمة مل �أنتبه �إليها� ,أو مل �أوفها حقها من البحث والت�أمل واملعاجلة.
ولكن ح�سبي �سالمة الق�صد و�إفراغ اجلهد ,واهلل املوفق.
وامل�ؤمل يف اجلهود الكثرية املباركة التي تبذل يف معاجلة ق�ضايانا الرتبوية� ,أنها تكمل النق�ص،
وت�سد الثغرات ,وتقدم ما هو �أف�ضل و�أدق.
واحلمد هلل � ً
أوال و�آخر ًا ,ظاهر ًا وباطن ًا ,و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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