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  املقدمة

ميقت التشدد وينبـذ التسـاهل   راشد  يطمح املربون اليوم إىل بلورة خطاب تربوي إسالمي
ريتقي باجليل الصاعد وفق معـايري األصـالة   ف ،ومن العمل النافع مسلكا ،ويتخذ من الوسطية منهجا

بأخذ نصيبه من التعليم املرغوب لينال املطلوب املسلم يف املؤسسات الشرعية وغريها  ليقوم واملعاصرة
دائرة التواصل ومساحات التفاعـل  ويف نفس اللحظة يوسع املستقلة اإلميانية العقالنية فيبين شخصيته 

   .عرب قنوات التسامح اإلنساينمع املسلمني وغريهم 
قدر الضروري من نستهدف من خالهلا تزويد املتعلم بال عمليةهي أو الشرعية التربية الدينية 

، أما التعليم الـديين  الدينوفقا ملا يقرره  اجتاهاته وذيب ميوله توجيه سلوكه وتشكيللالثقافة الدينية 
ختلفـة  الذي يضم عددا من املؤسسات اليت تقتصر على تعليم طالا العلوم الدينية امل فهو ذلك النظام

  ).552، ص 2، جم 1998علي، ( وما يتصل ا من علوم أخرى
إىل تنمية املتعلمني بصورة تنطلق من مبادئ التجديد فتستجيب قاطبة حيتاج العامل اإلسالمي 

 جاهدة إىل املشـاركة يف صـناعتها  لتوجيهات اإلسالم كما تتجاوب مع التجارب الناجحة وتسعى 
وال يتحقق ذلك بعقـول   ، وتفارق الثقافة االستهالكيةوالقيود االجتماعية ،وتتجاوز احلدود اجلغرافية

تربوية هي آليات إن اإلستراتيجيات ال. فتكون أوعية ثقافية ناقلة ال ناقدة حفظا أجوفاختزن املعلومات 
عمل نابعة من رؤية حمددة وواضحة وشاملة حتدد املسارات واملمارسات والسياسات وختضع للتقومي 

  . املوضوعي احليادي الشامل املستمر يف ضوء املستجدات اهلامة واملقاصد العامة
جمملـها  رؤية أولية مليادين ينبغي التدبر فيها كأفراد ومؤسسات وهي يف تقدم الورقة الراهنة 

من غري نكوص مع مالحقـة روائـع   صوص يف ضوء املقاصد دعوة للعودة إىل األصول مع ترجيح الن
  . وهكذا فال مناص من احلداثة والتراث فهما شقائق إذا أدركنا جوهر احلقائق. ت العصرابتكارا

   الدينأفق التفقه يف 

 "د اللَّه بِه خيرا يفَقِّهه في الدينِ وإِنما الْعلْـم بِـالتعلُّمِ  من يرِ"النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال 
لعلـوم  اوهذه الكلمات تكـرم منزلـة    "كُونوا ربانِيني حلَماَء فُقَهاَء"رضي اهللا عنه وقَالَ ابن عباسٍ 

زيد من الفهم والتفنن يف التعليم فالفهم وتدعم الوازع العلمي ودفعه حنو امل مرتبتهاالشرعية وتعلي من 
. ا واهللا ال يضيع أجر العاملنيصحيحا لصسعيا خمالسعي كان هبة اهللا سبحانه لعباده ذكورا وإناثا إذا 

من يرِد اللَّه بِه خيـرا   "فقال يف الدين ولقد قرن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني قوة األمة وبني الفقه 
ف هفَقِّهي ـرضال ي رِ اللَّهلَى أَمةً عمةُ قَائاُألم هذالَ هزت لَني وطعي اللَّهو ما قَاسا أَنمإِنينِ وي الد  ـنم مه

اللَّه رأَم يأْتى يتح مالَفَهومفهوم احلديث أن من مل يتفقه يف الدين "فتح الباري قال العسقالين يف  ".خ



ويف ذلك بيان ظاهر لفضـل   .فقد حرم اخلري -علم قواعد اإلسالم وما يتصل ا من الفروع أي يت -
  .)باختصار" (العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه يف الدين على سائر العلوم

متفاعلة أن يفهم املتعلم طبيعة احلياة ورسالته العملية بصورة متفائلة   ةالديني ربيةمن أهداف الت
وكل تعليم ديين مبتور عن غاياته الدنيوية فهو تعليم واهن  .سخري خرياا لسعادة اإلنسانيةمن أجل ت

إن العلوم . سراب املثالية العاجزةرب من احلياة احلقيقة إىل  ونفسية مضطربة ،جير إىل عقلية اعتزالية
كل ما ينفـع  تسع لتشمل الدينية ال تنحصر يف جمموعة األحكام الشرعية املتعلقة باحلالل واحلرام بل ت

يف مقدمـة  "عد الغزايل علوم تطهري النفس من العادات الضارة واآلفات النفسية ولقد الناس ال سيما 
كمـا قـال   " لديين علم الباطن يعين علم القلب وتطهريه عن األخالق الذميمةااملستصفى من العلم 

ليشمل كل علم نافع خيدم البشـر  علم كلمة المعىن ويتسع  .مغين احملتاجاخلطيب الشربيين يف كتابه 
  .ويرتقي باإلنسانية فالعلوم الدينية باعثة للفضائل بكل فصائلها املتشعبة

  املأزق اخلانق

تعيش املنطقة العربية يف ظروف حرجة منذ عدة قرون واملعطيات احلالية حتمل أنباء غري سارة 
فلسنا حباجة إىل التجـريح   التعليميةيدلون بدلوهم يف موضوع إصالح أوضاعنا  الكتابوعندما جند 

بـني الـدين املعصـوم     ط بذلكخنلوفنحط من قدر املخالف واثبات أن مناهجنا منزهة عن النقص 
رغم قصـورها  كلها الدينية  سالمة مناهجنايف كل مناسبة أن ينب حياول البعض . واالجتهاد القاصر

لذلك فإن عملية تقومي وقياس املناهج راسية الدوهو أمر يعتري مجيع املناهج  يف جوانب كثريةاملؤكد 
هي اليت تفخـر مبنجزاـا وال   اليوم األمم القوية  إن. الدراسية عملية مستمرة مهما تشدد الرافضون

يفضل البعض أن ال ننجرف حنو نقد وتغيري األوضاع التعليمية القائمة يف دولنا العربيـة  . حتتقر النقد
 جتفيـف املنـابع  من أجـل    رغبة غربية طاملا طالب ا املغرضوننليبلكي ال خندم األعداء وكي ال 

ومن املعلوم أن مناهج الغرب مليئـة باملغالطـات   ، وأطماع اقتصادية سافرة ألغراض سياسية ظاهرة 
فلمـاذا   -صراحة أو ضـمنا   –احتقار العرب واإلسالم مل يف طياا مخرية فكرية إىل التارخيية وحت

وال نطالب غرينا باألمر نفسه إن كنا تبحث عـن احلقيقـة ونريـد    لضغوط وخنضع لنراجع مواقفنا 
وهـذا اهلـاجس    ذريعة لبقاء اجلمود وتكبيل التجديدقد يكون هذا التحفظ  ألطفالنا حياة رغيدة؟

ضـرورة لتطـوير   الذايت املوضـوعي  إن النقد التربوي . احلكمة وباطنها النكبة دعوة ظاهرها أساس
وال بد من تشجيع النقـاش املوضـوعي ونقـد    على حد سواء لديين واملدين التعليم ااستراتيجيات 

فلـن  وسبل تفعيله الديين  التعليم الراهن خمصص ملناقشةوألن املقال . جبميع مفرداتهاملوروث السليب 
 يف ميـادين كـثرية   تطويراملاسة لل احلاجةمع التأكيد على وال التعليم يف الغرب  املدين نتناول التعليم

  .التعليم الديين سلبا وإجيابا عنذات تأثري كبري ومن الصعب عزل تأثرياا  كلها



لفكر اإلسالمي والدراسات الشرعية حيـث  ل وقات كثرية تواجه الباحث يف دراستههناك مع
الكتب القدمية، وجتمد التفكري عند فقه العبادات، وختلط بـني  نتائج أن معظم الدراسات تتوقف عند 

التجديـد بـل إن   متنـع  و ،التقنية احلديثةالتعامل مع هادات الفقهاء، وختاف من حقائق الدين واجت
الشـاجيي، املعتـوق،   (الدراسات البحثية اإلسالمية  من معوقاتالوصاية الدينية واإلرهاب الفكري 

أرهقت العقل املسلم ال سيما ال شك أن تلك املعوقات ). 331 – 327م، ص  2002اهلاجري، 
على مسرية التعليم الديين مجع تلك العوامل أثرت لقد . ن أخوااة ال تقل خطورة عاحملن اخلارجيأن 

الصـراحة يف   لتعليم الديين إال أا تفتقد إىلبأكثر من صورة فرغم كثرة الدراسات اهلادفة إىل تطوير ا
طوير التعلـيم  أن يعتمد ت"ال بد .  مبسريته فهم الواقع، والعمق يف حل إشكاالته، واإلبداع يف االرتقاء

الديين على البحوث العلمية التقوميية جلميع عناصره، فينتظم اإلدارة، واملعلم، واملنهج، وأوجه النشاط، 
   ).89 ص م، 2003 األمريي، الديوان( "واملواقف التعليمية، وطرق التدريس، وأساليب التقومي

 -سية بكليـة الشـريعة   عضو اهليئة التدري -) م 2004( عبد الرمحن حللي. ديؤكد الباحث  
يف  -يف جوهرهـا -إن أزمة البحث العلمي يف العلوم اإلسالمية ومؤسساا تكمن " -جامعة دمشق

مفهوم البحث العلمي ذاته، وغياب الصراحة يف مناقشته وتسمية األشـياء مبسـمياا، وانتكـاس    
عرفية ولو على سبيل الفرض إىل املنهجية اإلسالمية يف بناء املعرفة، وحتول احلرية والشك واملساءلة امل

نقيض لليقني واإلميان بينما هي طريق اليقني واإلميان، والسالك فيها واصل أو حمكوم له بالوصول، 
وطريق الوصول إىل حبث علمي حقيقي إمنا يبدأ من املساءلة والشك فيما هو جار حتت هذا العنوان 

سالمي وتنوعه وثرائه يف عهود أصبحت مـن  ودراسة آثار ما جيري ومقارنة ذلك برحابة الفكر اإل
تاريخ األجماد والذكريات يف عصر مل يعد ميتلك املسلم من فعله احلضاري ما يفاخر به غـري ذلـك   

 . التاريخ

  
كبري عقلي أن املعاهد الشرعية تعاين من ختدير ) م 2001( نقد العقل املسلمشقة يف كتابه  يرى أبو

 :بسبب عدة أمور منها

  .هن حبفظ املتون والشروح واستيعاب اهلوامش حشو الذ"ـ 
بإعطاء الذات حق الوصاية على ) سياسة واجتماعية واقتصادية(ـ الضغط على حرية اآلخرين 

  .اجلميع ، فضال عن اإلرهاب الفكري من أفراد ومؤسسات حتمل الفتة دينية
ي املواد الالزمة لنمو ـ احلرمان من الغذاء الفكري الصحي ، وتقدمي غذاء ضعيف أو فاسد ال حيو

  .العقل
  .ـ حفظ العلم لالمتحان بدال من فهم العلم للحياة



  .ـ التلقني بدال من الفهم واالستيعاب 
  .ـ االكتفاء بالكتاب والدراسي بدال من النظرة للمراجع املختلفة ومجع املادة املمتازة

  . )23ص ( "والسعي لتتغريات ، بدال من االهتمام بفهم الواقع يرـ اهليام بالتحليق يف النظ
حترير اإلميان وتطهريه من التشوهات التارخيية، من خـالل  "وينادي بعض املفكرين بضرورة   

التمييز بني إسالم احلقيقة وإسالم اهلوية، أو إسالم الرسالة وإسالم التـاريخ، أو إسـالم الـوحي    
رخيية للمسـلمني ومصـدرها   ومصدره اإلهلي وإسالم الشروح واحلواشي والتفسريات والتجربة التا

البشري، أو التمييز بني الدين ومعرفة البشر بالدين، أو الوحي املقدس وما قدسه الناس بفعل تراكم 
 .الزمان

كذلك يسعى إىل استخدام األدوات املنهاجية للعلوم اإلنسانية وعـدا املعرفيـة، يف تفكيـك    
يولوجي التبجيلـي يف دراسـة املعـارف    وتشريح ونقد التراث، وحماولة التخلص من الطابع األيد

" اإلسالمية، والتفتيش عن وسائل وسبل أخرى توصلهم للدراسة األبستمولوجية التارخيية النقديـة 
  .)م2005الرفاعي، (

يلعب التعليم الديين أمهية كربى يف حياة اتمعات اإلسالمية ال سيما وهي تواجه تغـريات  
متر مجيع السياسات . ا من أداء رسالتها النبيلة بالشكل الالئقضخمة متنعها من حتقيق النهضة وحتجبه

واملناهج التربوية بعملية تغيري وتطوير وإصالح ملواكبة املستجدات ومواجهـة التحـديات وختضـع    
ملراجعات منهجية على ضوء متطلبات العصر وهذه التغريات بطبيعتها ظاهرة صحية إذ كانت بعيـدة  

يعاين التعليم الديين يف العامل العـريب مـن   . التوسعية الداخلية واخلارجية عن هيمنة املطامع السياسية
إشكاليات عديدة نتجت من وهن األوضاع السياسية، ومجود حركة االجتهاد، وقصـور يف فهـم   
النظريات احلديثة حىت أن املتخصص يف العلوم الدينية بات يشعر بأنه شبه منعزل عن العلوم املدنيـة  

هلامة، ونظرياا املتشعبة، ومؤمتراا العاملية، ومؤسساا التخصصية، واتصاالا املتقدمة، بتعدد لغاا ا
إن احلركة التربوية املعاصرة تتفنن يف إبراز منجزاا عامليا على مستوى اإلعـالم  . وإصداراا املتجددة

تعليمية اليت ألفـت  واجلامعات وشبكات االنترنت وهذا التنافس املتصاعد يكشف مجود مؤسساتنا ال
  .الركود

  
  رتقاءسبل اال

العامة املتعلقـة بوحـدة    وأهدافه مبقاصد الدينتوثيق صلة الطالب دف التربية الدينية إىل 
الـيت   بناء شخصيته اإلسالمية اإلنسان من خالل تربيةاملسلمني وخدمة الناس واإلحسان يف العمل و

التطوير الشامل يف ساحة التعليم هو الذي يتناول األركان إن  .احلياةبني علوم علوم الدين وتوازن بني 



ووسائل التعليم، والطالب والسياسات ، واملعلم، الدراسيةاملناهج تشمل فلسفة التربية، و التربوية وهي
  . العامة

تتجه استراتيجيات بعض مؤسسات التعليم الديين يف القرن الواحد والعشرين حنو حتديد رؤية 
مطابقا ملعايري اجلودة التربوية العاملية ومتميزا على مستوى مدارس العامل "عليم الشرعيواسعة ليكون الت
وهذا توجه حممود إذا جنحنا يف حتديد اآلليات ) 31م، ص  2003وزارة التربية، " (العريب اإلسالمي

  .الفاعلة الكفيلة بصقل مواهب الطالب والطالبات يف ضوء متطلبات احلياة احلقيقية
عليم الديين جهودا كبرية لبلورة سياسات تعليمية أكثر فعاليـة وتضـمن   سسات التتبذل مؤ

اجلودة لتحسني املخرجات وفيما يلي جمموعة تصورات قد حيتاج إيل مناقشتها صناع القرار وكل من 
  :واالرتقاء مبخرجاته التعليمية يسعى إىل استكمال مسرية التعليم الديين

  .كي تصبح حمببة للنفس ومناسبة للعصر ةتطوير وتبسيط املناهج الدراسي .1
رحلـة  امل الـديين منـذ   التعليمتوفري إذ تفتقر بعض الدول  إكمال السلم التعليمي .2

؛ حيث أن بعض الدول تبدأ بتوفري خدمة التعليم الديين مع بداية املرحلـة  االبتدائية
 .املتوسطة

اء وتطوير املنظومـات  إحيتعليميا من مثل  النافعةالتراثية املمارسات وتطوير إحياء  .3
واملفيـد واملعيـد   ) الدراسية كتابة املذكرات(التعليقة و) الشعر التعليمي(التعليمية 

 ،مسحة حتث على العلـم نبيلة وما تصاحبها من أخالقيات ) التخرج(وحفلة احلذاقة 
 دون هجـر للجديـد   األصالةيوية ثري امليدان حبتوتبث النشاط ووتبعث النهضة، 

 .)Mathews, 2004(لف التعليمي كاالهتمام بامل

خفاقـات  إاستيعاب الطاقات النسائية ومتكني املرأة بعيدا عن مبالغـات الغـرب و   .4
 .الشرق

 .تنمية الفكر النقدي الذي يرحب باإلبداع ويتسق مع مساحة اإلسالم .5

 منـها واملناسب وتبين النافع  تربوية املختلفة يف ماليزيا مثالاالنفتاح على التجارب ال .6
ع ونشر التجارب التربوية الناجحة عربيا وإسالميا وتوفري خالصات عنـها  وتشجي

 .على شبكات االنترنت

 .واالنفتاح الواعي املتوازن على الثقافاتتعلم اللغات األجنبية  .7

 .ربط التعليم باالحتياجات احمللية واإلقليمية يف ضوء املتغريات العاملية .8

حياة البشر يف مجيـع اـاالت التعليميـة    ربط التعليم بالتقنية احلديثة اليت تشكل  .9
 .واملعيشية



تتناول مواضـيع كـإدارة الـذات    "اليت استحداث مادة املهارات احلياتية  .10
قطـاع  " (وقـت الوالعالقات مع اآلخرين وإدارة جمموعات التعليم والعمل وضبط 

اكتسـاب الطفـل   "من أهداف ثقافة الطفـل   ).91م،  2002التعليم النوعي، 
م، ص  2003فهـيم،  " (االجيابية يف السلوك والعادات الصحية السليمةلالجتاهات 

15.(  
 

وفـق  جزئيا أو كليـا  خوض امليدان إتاحة الفرصة للقطاع االستثماري لي .11
 .واإلنصاف تضمن األصالة وتكفل اجلودةضوابط 

وذلك من خـالل   ،)اخلربة(املعاينة والتعليم ب ،العملتوسيع نطاق التربية ب .12
وكـذلك العنايـة بأسـلوب حـل      .امليدانية والتجارب املعملية الزيارات تشجيع

 وعمل املشروعات اجلماعية ، والتثقيف الذايتواحلوار السقراطيوالبحث  املشكالت
 .وتشجيع االخنراط يف األندية الرياضية والثقافية 

والتكافل اإلسالمي والتآلف تدريب الطالب على معاين الوحدة والتضامن  .13
المية املختلفة وحماربة كل نعرة جاهلية متزق الصـف وتشـتت   مع الطوائف اإلس

إن النأي عن مواطن  .ومتنع من الوصول للمقاصد الكربى واملصاحل العظمى الطاقات
واقف النزاع بات من متطلبات التقـدم  يف دقائق األمور وعدم االنشغال مباخلالف 

 . وحرية االختالفوينادي بتوسيع دائرة االختيار  يف عصر يؤمن بقوة التكتالت

فإا ترقق الطبائع، وذب ) التربية الفنية واملوسيقية(العناية بالفنون اجلميلة  .14
، وتشجع على اإلبداع، واالسـتقاللية يف الـتفكري،   النفوس، وتربط الفرد باتمع

وال  الذي وسع ويسع االجتهادات احلـرة  وتدل على سعة ومساحة الدين اإلسالمي
واالبتعاد عن  ال يعين االنعزال عن مباهج احلياةالسليم فالتدين  حيجر على املفكرين

 .تذوق الفنون

مراكـز حتفـيظ   (التنسيق بني مجيع القطاعات املهتمة بنشر الثقافة الدينية  .15
لتحقق األهداف بآليـات  ...) القرآن الكرمي ، املساجد، اجلمعيات الدينية األهلية 

 .حمددة واستراتيجيات تكاملية

للخريج من وذلك بتسهيل طريق التعيني يف الوظائف من املستقبلي توفري األ .16
املعاهد الشرعية من خالل تسهيل عملية التحاق طالب التعليم الـديين باجلامعـات   
داخل وخارج البلدان العربية بعد خترجه من الثانوية العامة فيعامل معاملة املتخصص 

إىل جانب حقـه   تجارةإلدارة والإلعالم وابالقسم األديب فيحق له االلتحاق بقسم ا



وإذا نظرنـا إىل  . والعلوم العسكرية يف االلتحاق بكليات التربية والشريعة والقانون
املخرجات التعليمية يف العامل العـريب   واقع اخلريج على مستوى عاملي فإننا جند أن

رة فما زال التعليم يعكس نظ متطلبات السوق العامليةمع يف التكيف  اتصعوب تواجه
 اجتماعية ضيقة تؤثر على نوعية اإلعداد الوظيفي وفرص العمل املتاحة للجنسـني 

 ,Baki(والتخصصات الدينية ال تتمتع حبسن التخطيط كما تشري بعض الدراسات 

2004 .( 

  العناية بالفائقني واملتعثرينسبل 

ـ    لمااإن فلسفة التربية أخذت بتجديد الكثري من ثوابتها ومازالت تتراجع عن بعـض مس
فالتربية من احلقوق املدنية القطعية املكفولـة لكـل   التقليدية، ، وتغري مسرية اجتاهاا التعليمية السابقة

بل اجلميع متفوق بشكل أو أفراد اتمع من الذكور واإلناث وهي ليست قاصرة على املتفوقني منهم 
ومن هنا ازدهرت اليت تناسبه ، ية إنسان متميز ولكن ختتلف نوعية ودرجة الرعاية التعليمكل ف ،آخر

  . اليوم املراكز التخصصية لرعاية املوهوبني من جهة والفئات اخلاصة من جهة أخرى
مسـتعد  قابل للتعليم ووهو وأكرم وأعظم تقومي  اإلنسان يف أحسناهللا جل ثناؤه لقد خلق 

باق الطاقات وما التحصـيل  استخراج اخلريات واستفن يف غاياا الكربى هي والتربية لتمتع باحلياة ل
أودعهـا  ..) حركية ونفسية واجتماعية (الدراسي والذكاء العقلي إال موهبة من أصل مواهب كثرية 

املتعلم  أن تم بتكديس املعلومات يف ذهناجلادة يف خلقه وال يليق باملؤسسات التعليمية سبحانه اهللا 
إذا كان كل فرد هو نسيج . ظاهرة والكامنةرؤية شاملة تسع مواهبه الوتنصرف عن تنمية الطفل من 
تتفق مع استعداداته ) بصرية ومسعية وحركية(فإنه قد حيتاج إىل طرائق يف ذاته ميتلك أساسيات التعلم 

  .من أجل تنمية االجتاهات االجيابية اخلاصة
اف هلورد غاردنر أبوابا جديدة للمعلمني واآلباء الكتش لقد فتحت نظرية الذكاءات املتعددة 

 -جتريبيـا وتطبيقيـا  -ويعمل عليها الباحثون يف كل ميدان ليستفيدوا منها "وتوجيه وتعليم األطفال 
 2004، أمزيان، م 2004صالح، " (أقصى استفادة يف تنمية الطفل سواء يف األسرة أو يف املدارس

ـ مثال فالذكاء الطبيعي ) م 2003م، جابر،  2002، أوزي، 8م، ص  ات هو حب الطيور والنبات
والذكاء االجتماعي مهارة يف توثيق العالقات وكذا الـذكاء النفسـي واحلركـي    ... واحليوانات 
جماالت وذكاءات كثرية أمهلتها املدارس عندما جعلت جل اهتمامها رعايـة اجلانـب   ... واملوسيقي 

ه اتكل إنسان نسج وحده ويستحق رعاية تتسق مـع اسـتعداد  . العقلي املقتصر على فهم املعلومات
أضخم خدمة تقدمها املدارس لألطفال كي تتم التنمية الصحيحة مـن   وهلذا فإن التوجيه املناسب هو

ورغم قصور النظريات التربوية احلديثة من مثل نظرية الذكاءات . ل أو وأد للطاقات اخلالقةدون إمها
ضـامني  من املحسنة طائفة على إال أا تتضمن يف طياا ) WILLINGHAM, 2004(املتعددة 



ووجهتـه  التربوية اهلامة اليت يتطلبها امليدان بل هي من موجبات النظرة الراقية لإلنسان ورؤية طاقاته 
  .من أجل حتريرها من ضيق الواقع
ملتابعـة التسـرب الدراسـي    وعملية استحداث إستراتيجية واضحة هناك حاجة ملحة إىل 

 Learning(صـعوبات الـتعلم   وحاالت الرسوب والتعثر وتقدمي خدمات ختصصـية يف جمـال   

Disabilities (إن إتاحـة  . أو بعد دخول املدرسةتفاقمها قبل قبل  وتشخيصها وعالجها ومتابعتها
وغريه برامج ختصصية للمحتاجني ملعاجلة نواحي الضعف عندهم مع استمرارهم يف حتصيلهم الشرعي 

  . اجتماعياسيوفر جهود املعلمني وسيجنب اآلباء مشكالت ال حصر هلا نفسيا و
خيربنا أن عجز الطفل يف اإلمالء أو التعبري الشفهي أو القـراءة إذا مت  األليم إن الواقع التربوي 

ولكن املعضلة الكربى وسيتم تاليف اخلطر بأقل اخلسائر املمكنة، تشخيصه مبكرا تيسرت سبل العالج 
ريه دون أن نكتشف األسـباب  ويالم على تقصنفسا أن الطفل الراسب يعامل بقسوة يف عاملنا العريب 

الواجبات  جبمن أواألكادميي الرسوب  وأمن املدرسة إن منع التسرب . وراء تعثره املستمر الكامنة
وسائل الفكل طفل عنده قدرات خالقة وحنتاج إىل تنويع تبعاا املربون  لاليت جيب أن يتحمالتربوية 

ويف ضوء الوسائل التعليمية املتقدمة تقنيا الفردية التعليمية لنستثمر ونصقل تلك املواهب وفقا للفروق 
لـدى كـل فـرد    نظرية الذكاءات املتعددة اليت تنادي بوجود بضعة ضروب من الذكاء  ويف سياق

كالذكاء االجتماعي والنفسي واحلركي واملوسيقي ومن الظلم أن حنكم على أطفالنا مبنظور التحصيل 
يف أكثر من جمـال  ظم يف مدرسته ميكن أن حيقق تقدما كل طالب منت. الدراسي فقط فنضيق اآلفاق

ال جمال لتخلف األطفال وتأخرهم  هأن 1وهلذا فإن شعار القرن الواحد والعشرين يف املدارس األمريكية
وإن ختلف البعض فإن اللوم سيقع  مؤهل للتقدماجلميع ) No Child Left Behind(عن الركب 

األوىل عـن تـوفري   مسئولية املدرسة ألا هي املسئولة  دتزيوبذلك سعلى عاتق السياسات املدرسية 
تتوجه للمدرسة قبل األسرة  )Accountability(اسبة إن احمل. املرغوب حداث النمواملناخ الالئق إل

هـي  تقصريها جتاه حتصيل الطالب ووعليها أن تدرك جوانب واملؤهلة فاملدرسة هي اجلهة املختصة 
وهـدر  لتفادي رسوب األطفال حنو األفضل يلهم وتغيري االستراتيجيات برفع حتص مطالبة قبل غريها

رس تستلم ميزانية مالية لتحقيق هدف حمدد فإن مل يتحقق اهلدف فإا إن املدا. الطاقات واإلمكانات
ملزمة بتغيري سياساا وتوفري برامج معينة ملساعدة الطالب الضعاف بعد اية الدوام الدراسي أو أثناء 

وحدات متنقلة متخصصة ملساعدة احملاجني هلا من األطفال وتدريب أو تقدمي برامج منزلية عرب  مالدوا
ب يعتقـد أن مجيـع   إن الغـر . جتاوز التحدياتعملية األمهات واآلباء على مهارات تساعدهم يف 

دنـا  على هذا األساس فال جمال لتربير الرسوب بينما يرسب يف بال األطفال جنباء ويتم التعامل معهم

                                                 
1 http://www.ed.gov/nclb/landing.jhtml 



تعليمية جتهـل  بالغباء وال ذنب هلم سوى إدارات ظلما وينعتون من الطالب والطالبات الكثري الكثري 
  .العادلة اليت تنصفهمالتربوية وال متتلك النظريات  ات اليت تواجه املتعلمني وعائالماملعوق

ال مكـان  ويؤمن غرينا أنه يف مدارسنا ونستلم لنسب السقوط من احملزن إن يرسب الطفل  
يشكو من أساتذته ألم قالوا عنه أنه غيب وهو من املبكي أن نرى دموع طفل . مدارسهميف للفشل 

يقبلـون  مث نرى أمما من حولنا يغرسون يف نفوس أبنائهم وبنام أم خلقوا يف أحسن تقومي وأنه ال 
ت تربوية حكيمة مدارسهم ويف عجالة وحزم يضعون سياساومن أبدا فكرة الرسوب أو التسرب يف 

 !وتفتح أبواب البدائل واحللول الناجعة لكل متعثـر  تقلص حاالت الفشل إىل أدين مستويااوصارمة 
ملاليني  بطةوحم آن األوان حقا ألن نراجع جتاربنا يف التعليم الشرعي واملدين كي نوقف مأساة مستمرة

اللهم سياسات بالية ال بد مـن    ذنبيف مدارسنا بغريمن والذين تسربوا أو رسبوا احملطمني األطفال 
هذا توجه قلناه ونكتبـه   .مراجعتها جوهريا ونقدها برفق، وتطويرها حبكمة كي ال تضييع األمانات

  .ونكرره لصناع القرار وهو أمر يف غاية األمهية

  متكني املرأة

 اهللا تعـاىل لقول وتعمري احلياة والتمتع مبباهجها املرأة شريكة الرجل يف محل رسالة اإلصالح 

الصالَةَ  بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقيمونَ والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياء"
كلَـئأُو ولَهسرو ونَ اللّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيو إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس يمكح زِيزاآلية : سورة التوبة( ع

والْمؤمنات والْقَانِتني والْقَانِتات والصادقني  إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني" وقال سبحانه) 71
والْمتصدقني والْمتصدقَات والصـائمني   والصابِرِين والصابِرات والْخاشعني والْخاشعات توالصادقَا

اتمائالصرياً وكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر نيظافالْحو م ملَه اللَّه دأَع اترالذَّاكةً  وـرفغ
  .)35اآلية  :األحزابسورة ( "وأَجراً عظيماً

 اخللقكيفية غرس يف من غرينا من الباحثني أننا ال حنتاج إىل أي خربة غري قليل يؤمن عدد 
مل واملرأة املسلمة يف ديارنا العربية  )53ص م، 1977حسني، (السليم السلوك اكتساب و القومي

عاشت املرأة ما عاشت مكرمة معززة مدللـة حاكمة على زوجها من خلف ستار، "فلقد مش قط 
ة الكرامة والشخصية، حىت ظهر رومل حتس يوماً أا مهضومة احلق أو أا مضطهدة أو سجينة أو مهد

ومن عجب أن . اجلنسني حمل التواد والتراحم ذلك النفر من الكتاب، فأحل الصراع والتنازع بني
 .كانوا من الرجال، ومل يكونوا من النساء) حقوق املرأة(إىل ما يسمونه  يف الدعوة الذين محلوا اللواء

). 129م،  1977حسني، ( " !ومل يكن من صنيعهم إال إفساد احلياة على املرأة والرجل كليهما
اجلانب الفطري يف طبيعة خلْقة أن يف التربية اإلسالمية اليوم املتخصصني ويعتقد طائفة من الباحثني 



 1قيادة السياراتمسؤولية املسئوليات العامة كاملرأة وظروفها اجلسمية والنفسية ال يسمح هلا بتحمل 
منذ العصر سلفا لتمكني املرأة ألا مكرمة وهلذا ال جمال ألي حماولة إسالمية ) م 2004باحارث، (

رؤية يسمونه ما ولو كان يف إطار  موهومة للمرأة) قضية(يف بالدنا ألي اليوم ان ال مكالنبوي و
يف كتابه  سليمان بن صاحل اخلراشيو) م 2004(كما وضح ذلك صاحل بن فوزان  ةإسالمي

ويعتقد اخلراشي . ملؤلفه عبد احلليم أبو شقه" حترير املرأة يف عصر الرسالة"نقــــد كتاب 
يف الكتاب  - شاء أم أىب –ن يف مناهجنا الشرعية فإمنا هو يطعن أن من يطع" جازما أن 

ا أن تكون احلق يراد هل اليت اآلراء ولكن هذه). م 2004، مغالطات القاسم والسكران!"(والسنة
بادئ ملعارضتها ومناقضتها ألبسط م واجه نقدا موضوعيا متنامياتكله وحده والفيصل يف األمر 

  .اليت ال تتعارض يف معظم بنودها مع مساحة اإلسالم املواطنة واملواثيق الدولية
يف افتتاح مؤمتر االحتاد العاملي للعلماء املسلمني، الذي عقد يف ) م 2004(يقول القرضاوي 

وال ننكر أن بعض " لندن، وحضره املئات من العلماء من خمتلف دول العامل، العاصمة الربيطانية
علم الدين والفقه فيه،  حرمت املرأة من حقها يف طلب عصور التراجع والتخلف يف بعض األقطار

الرجال والنساء مجيعا، وال زال  وهذه العصور ظلمت. ومنعها من دخول املسجد للصالة أو التعلم
اإلسالم، وال صورة املرأة املسلمة يف عصر  بعض الناس حيملون بعض هذا الفكر الذي ال ميثل حقيقة

فيما يلي نص البيان التأسيسي لالحتاد العاملي للعلماء و ".بإحسان النبوة وعصر الصحابة ومن تبعهم
وضع حقوق املرأة اليت كفلها اإلسالم " فيما يتعلق باملرأة املسلمة فالعلماء يرون ضرورة املسلمني

                                                 
وبلغة مغالية يكتب بعض املتخصصني يف أصول التربية اإلسالمية عن نظرته القامتة عن امكانات املرأة فيقول عن عجز  1

مهمة إلتقان وال شك أن هذه القضايا الفطرية  .اإلناث أقل قدرة على تعلم املفاهيم اجلغرافية من املذكور": املرأة عن قيادة السيارات
وأهم من هذا كله الضعف الصحي العام الذي ال تنفك عنه املرأة يف العموم من آثار الدورة الشهرية، ومضاعفات النفاس  مهارة القيادة

االنفعاالت النفسية، وارتفاع الضغط، وكثرة الصداع، والتوتر، والقلق، والتذبذب، والكآبة، وحدة املزاج، : وفترة احلمل، من حيث
الم العامة خاصة يف احلوض والظهر، والغثيان، وما يصيب عامة النساء احلوامل من االضطرابات النفسية، وما يرافق ذلك من واآل

إىل جانب . انكماش فطري طبيعي يف حجم الدماغ عندهن يف أثناء احلمل، وما يصاحب ذلك من ضعف الذاكرة، وصعوبة التذكر
، مما قد يدفع املرأة يف هذه الظروف الفطرية إىل شيء من العنف والعجلة يف بعض املواقف ؛ وهلذا تأثري هذه األعراض على االتزان العام

يشري العديد من الدراسات واإلحصاءات املختلفة إىل ارتفاع نسبة تعرض املرأة أكثر من الرجل لالضطرابات النفسية، وحدة االنفعال، 
ومن املعلوم أن . سيولوجية، وبعد الوالدة، ويف سن اليأس، وبعد عمليات اإلجهاضوااليارات النفسية خاصة يف هذه الفترات الفي

واحدة من هذه األعراض اجلسمية ال تسمح للرجل واقعيا وال نظاميا بالقيادة، فكيف ا جمتمعة؟ وال شك أن ما بني ربع إىل ثلث 
حتت ضغط هذه الطبيعة  -عىن أن ثلث النساء يف اتمع ال يصلحن النساء على األقل يقعن حتت هذه التأثريات الفطرية بصورة دائمة، مب

حسان من مثل وهذه املسوغات وغريها يرفضها األطباء . )م 2004باحارث، ( "لقيادة السيارات -الفطرية وتأثرياا اجلسمية 
بية تقر اإلختالف بني اجلنسني النتائج الطالبعاد املرأة عن أنشطة احلياة العامة وألن واهية ألا ذريعة وغريه كثري ) 89ص (حتحوت 
ويؤذي ضمريي املسلم هذه املهانة والوضع اخلفيض واالنتقاص من قدر "يقول حسان حتحوت  .القدراتقدر تنتقص من  ولكنها ال

، 85ص " (جة الثانيةوما زالت املرأة مواطنا من الدر. املرأة، اليت تفشت يف معظم العامل اإلسالمي إن مل نقل يف كل العامل اإلسالمي
   ).م 2004انظر، 



املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء (موضع التطبيق، فـ  وأهدرا التقاليد املوروثة واألهواء املنحرفة
) املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله مرون باملعروف وينهون عنبعض يأ

رأي، أو قانون يأيت خبالف هذا النص القرآين احملكم فهو رد على صاحبه، ومن  فكلُّ فهم، أو فقه، أو
إىل  حيتاجوناملسلمة وواجبها أن حتافظ على هويتها اإلسالمية وتدافع عنها، واملسلمون ال  حق املرأة

إجناز  من يعلمهم كيف تصان حقوق النساء، ففي دينهم الكفاية، ولكنهم مع ذلك يرحبون بكل
التزامهم بتلك املبادئ يأيت  إنساين يف هذا الباب، ويرونه حتقيقا ملبادئ اإلسالم القرآنية والنبوية، ومن

رجة عن حدود اإلسالم، بل عن لألسرة، اخلا إباؤهم االستجابة للدعوات املخالفة للفطرة اهلادمة
االحنرافات يقومون بواجب األمر باملعروف والنهي عن  حدود اإلسالم كافة، وهم يف مواجهتهم هلذه

  ."ذلك من كره املنكر، ورضي بذلك من رضي، وكره
حليـاة لتشـارك   تعاين الكثري من الكتب الدينية من جتريد املرأة من رسالتها احلضـارية يف ا 

تكرميها واحترامها، ولكـن دون  على حقوق املرأة ون املقررات الشرعية ركزت إ. هازواجها وجمتمع
إىل حد حرمان  تقد ذهب الدراسية بل إن بعض املقررات. دخول يف التفاصيل التطبيقية هلذا االحترام

ري لسياسي واالقتصادي واإلداري، فضال عن التـنف املرأة من بعض األدوار اتمعية وخباصة يف اال ا
   ).م 2004الشاعر (ج البيت بشكل عام من عمل خار

يف معهد متخصص يتبع وزارة التربية والتعليم ويقدم يف بعض الدول العربية يتم التعليم الديين 
يف التعليم العام من حيث عـدد  التعليم الثانوي و  التعليم األساسيللبنني فقط، وهو يأخذ نفس اجتاه 

سنوات الدراسة وسن القبول، إال أنه يركز على الدراسات الدينية اإلسالمية بفروعها املختلفة وذلك 
ومن املعلوم أن حاجـة   1دين اإلسالميدف إعداد رجال على مستوى الئق من اخلربة يف شؤون ال

   .املرأة ال تقل عن حاجة الرجل للثقافة الشرعية املتخصصة
املعاهد من بشائر اخلري  بتلك إن زيادة عدد املعاهد الشرعية كي تسع الراغبات يف االلتحاق

دورهن  نبإذا كانت تشجع الفكر الناقد احلر الذي يؤهلهن ملمارسة حقوقهن الدينية واملدنية كي يلع
 البنني أعداد الطلبة اخلرجيني منمراجعة إن  .الكرمي يف البيت واتمع يف إطار الدين اإلسالمي السمح

تـبني  من الـدول  وغريها ) 15م، ص  2002التعليم النوعي، (الكويت دولة  يفالتعليم الديين يف 
 يم الديين الذي يشهد تكـدس النساء ليأخذن نصيبهن العادل من التعل احلاجة إىل استقطاب املزيد من

فهي لعدة قرون كلها من الرجال الفتوى هيئات حىت أصبحت عدد اإلناث يف وتقلص الذكور  عدد
األكادميي حيث استحوذ وكذلك األمر يف ميدان البحث والتخصص ، ومقتصرة عليهم، مرتبطة م 

                                                 
1 http://www.education.gov.bh/education/education-5.asp 



الذي يرحـب باجلنسـني    مما يقدم صورة غري دقيقة عن اإلسالمالذكور على فرص أكثر من اإلناث 
  .معا

اليت يستأثر ـا  التعليمية حني يأ هلا الفرص –تؤكد أن املرأة وأدلة مستفيضة شواهد كثرية 
قاصرة علـيهم   لن تكون أقل جناحا يف االستفادة من هذه التسهيالت، اليت زعم الرجال أا –الرجل 

النظرة السيئة و ).225ص  م، 2004، الفريح، 240م، ص  2004صن، (املاضية  مدى القرون
للنساء وجتاهلهن إمنا هي من أثر الثقافات الوافدة على األمة املسلمة وجزء مـن التركـة األخالقيـة    

يدرك املتخصصون يف الفكر التربوي اإلسالمي . اة العربية يف عصور غابرةاالجتماعية اليت خلقتها احلي
علـى تأديـب   يف مواطن كـثرية  يث ركزت أن جذور أزمة النساء ميكن تتبعها يف كتب التراث ح

وكأن الرجال هـم  عموما أية عناية تذكر ت، فلم يوجه إليهن أو للمرأة وحدهم دون الفتيا الصبيان
 -309 م، ص 2003حسان ومجـال الـدين،   (وحيق هلم أن يتعلموا ويتهذبوا  الذين ينبغي عليهم

، النقيب واهلنيدي، 180م،  1987، علي، 291، 283م، ص  2002، انظر أيضا قمرب، 312
لقد قدمت املرأة العربية للحركـة الثقافيـة الكـثري مـن      )م 2003، ملك والكندري، م 2004

) م 2001م، احلريب،  202فيصل الكندري، (املادية واملعنوية وساندت النهضة الدينية اإلسهامات 
سـالم حررهـا ولكـن    ولكن هذا ال يعين أا حصلت على كامل حقوقها يف العصور املتأخرة فاإل

  . العادات عادت لتصبح من أكرب العقبات
تؤكد التقارير التربوية العاملية على أن املرأة ال تتمتع يف أي من اتمعات بفرص متساوية مع 

بتعزيز منوذج املرأة املطيعة التابعـة  وغريها الرجل، وتقوم التربية احلالية يف كثري من الدولة اإلسالمية 
، 5، 3م، ص  2003اليونسـكو،  (د من توفري فرص عادلة لتنمية الذكور واإلناث اخلاضعة، فالب

لتحرير اجلميع من التسلط  )33م، ص  2001اليونسكو، " (هو أجنع عنصر يف التنمية"فالتعلم  )15
  . والطاعة العمياء والسلبية

وأعتقد أنه قـد آن  "جمموعة مقترحات لتطوير التعليم الشرعي وقال) م 2001(قدم عبدالكرمي بكار 
األوان لالنشغال بتنمية املرأة املسلمة ، وتأهيلها للوظائف التربوية واالجتماعية اليت تنتظرها؛ وال بـد أن  

وتقتـرح اللجـان    )219ص !" (نعوضها عن اإلمهال السابق الذي كان تلقاه من شرائح اتمع كافـة 
رعاية األسرة ودور املرأة يف خدمة : اد ومقررات يف التربوية املتخصصة أن تقوم املعاهد الدينية بإضافة مو

   .)61ص ، م 2002قطاع التعليم النوعي، (اتمع مع التوسع يف فتح معاهد للبنات يف املناطق املختلفة 
 توفر وأا) Cook, 2003, p. 1327(تربية اإلسالمية تربية ثرية أن ال يف التربيةاملتخصصون يدرك 

 )Bigger,2000, p. 19(وتتيح فرصة املشاركة العادلة يف احلياة العامـة  لجنسني لالعدالة االجتماعية 
االجتماعيـة  ولقد أصبحت قضية إنصاف املرأة ومتكينها من املوضـوعات اهلامـة يف أصـول التربيـة     

)Sadovnik, Cookson, Semel, 2001, p. 350(  أن مستقبل اإلسـالم  يرى الكثري من الباحثني



وأن التشدد  )م 2002 ،عمارة( لمرأةالتحرير اإلسالمي ل، منها قضية يف قضايا عديدة رهن بإعادة النظر
  .اتمع اإلسالميخصوصيات وا إىل مدخالً ألعداء الدين لكي ينفذومازال كان 



  خنل املناهج على مهل

. يطمح املربون إىل تطوير وتبسيط املناهج الدراسية مع احلرص الشديد على عدم تسـطيحها 
ليص املناهج من احلشو وترغيب املتعلم باللغة العربية وعلومها اآلليـة قضـية بالغـة التعقيـد     إن خت

فاتمعات العربية تعاين من مثنوية اللغة حيث تطغى اللهجات احمللية على ألسنة العامة واخلاصـة ومل  
طالسم ذات شواهد  ةتعد اللغة العربية اجلميلة تسعف املثقف العريب يف حواراته اليومية بل هي جمموع

الكرمي ولغـة علـم   ال ريب أن لغة العرب مظلومة فهي لغة القرآن . الصلة عن الواقعوأمثلة مبتوتة 
الصـعوبات  وصاحلة الستيعاب الثقافة وفنون العصر ولكن اجلهود املبذولة لتـذليل  وحضارة وتنمية 

ـ  . تكاد أن تكون معدومة ها يف إطـار الـتغريات   إن تبسيط وجتديد طرائق اللغة العربيـة وتدريس
والنظريات التربوية املعاصرة ضرورة ال بـد مـن    ،والوسائل التعليمية املتطورة ،التكنولوجية احلديثة

  . التدبر ا لتجديد احلركة التعليمية عموما
يف  للمعهد الـديين  لقد كانت نسبة النجاح يف امتحان اللغة العربية يف شهادة الثانوية العامة

مما يعين أن خلال حقيقيـا يواجـه اإلدارة يف   %  37 تقارب م 2004 الدراسي عامللدولة الكويت 
اخنفاض مسـتويات حتصـيل   "بل إن دول اخلليج العريب تعاين من  )م 2004الفهد، (املعهد الديين 

. الطالب يف مراحل التعليم املختلفة ويف ارتفاع نسب الرسوب يف سنوات النقل يف الشهادات العامة
" بعض الشيء ظاهرة التسرب من مؤسسات التعليم ، وخصوصا يف أوسـاط الـذكور   كما ترتفع

غري كافيـة  والعلوم األخرى ملبذولة خلدمة لغة القرآن الكرمي إن اجلهود ا. )93م،  2003النجار، (
وسـائر العلـوم   وربط تعليم اللغة العربيـة  واحلاجة ماسة خلطوات تتسم بالتجديد والتبسيط إطالقا 

وكما قال عميد األدب  .وإصالح املسار التربوي فن تعلم لغتنا اجلميلةلالرتقاء بتكنولوجي بالتطور ال
ولنجتهد يف أن خنفف عبء النحو على املتعلمني ما وسعنا ذلك وال تفرض علـيم  "العريب طه حسني 

  ).246، ص 3ج" (منه إال اليسري اهلني الذي ال ميكن االستغناء عنه
وأما النحو فال تشغل "فصل يف رياضة الصيب : و ينصح املؤدب وه قال اجلاحظ يف الرسائل

قلبه منه إال بقدر ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه، 
وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أوىل به، ومذهل عما هو . وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه

وإمنا يرغب يف بلـوغ غايتـه    .ثل والشاهد، واخلرب الصادق، والتعبري البارعأرد عليه منه من رواية امل
وجماوزة االقتصار فيه، من ال حيتاج إىل تعرف جسيمات األمور، واالستنباط لغوامض التدبر، وملصاحل 
العباد والبالد، والعلم باألركان والقطب الذي تدور عليه الرحى؛ ومن ليس له حظ غريه، وال معاش 

   .)171ص " وعويص النحو ال جيري يف املعامالت وال يضطر إىل شيء .سواه
وضع منـوذج جديـد   "يف كتابه الرد على النحاة ) هجرية 592ت (وقد حاول ابن مضاء القرطيب 

–إين رأيت النحـويني  : "لوصف اللغة العربية والتقعيد هلا وفق أصول ومبادئ فكرية وفلسفية فقال



من اللحن، وصيانته عـن التغـيري،    1صناعة النحو حلفظ كالم العرب قد وضعوا –رمحة اهللا عليهم
فبلغوا من ذلك الغاية اليت أموا، وانتهوا إىل املطلوب الذي اتبعوا، إال أم التزمـوا مـا ال يلـزمهم،    

ومعىن هذا أن ابـن  . وجتاوزوا فيها القدر الكايف فيما أرادوا منها، فتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها
لم منذ البداية باهلدف التعليمي وباجلانب املعياري، لكنه يرى أن النحاة بالغوا يف ذلـك، مث  مضاء يس

وقصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغين النحوي عنـه، وأنبـه   : "حيدد هدفه فيقول
  ). م 2004عبداللطيف، " (على ما أمجعوا على اخلطأ فيه

قـال  ) زيـد قـائم  (أعرب " جناعي يف ملتقطاته ال  قال عالمة الكويت الشيخ يوسف بن عيسى
فأجابه السيوطي ) زيد قائم(أعرب : أنه دخل على شيخه حميي الدين، فقال له: السيوطي ما خالصته

ويعلق املرحوم األمري شـكيب  !.. حبثاً) 113(إن يل فيها : قد صرنا يف مقام الصغار؟ فقال له الشيخ
ألوروبيون يف املعارف العمرانية والوسـائل املاديـة إال بكثـرة    ما سبقنا ا: "أرسالن على ذلك بقوله

بينما هم يقضون أوقام بالعلوم الرياضية والتجارب الطبيعية حـىت تفوقـوا   ) زيد قائم(اشتغالنا مبثل 
  ).77، ص 1ج" (وتغلبوا علينا

تب التراث من أهم السلبيات املوجودة يف املعاهد األزهرية هو تدريس كأن "يرى بعض املراقبني 
وتطـوير التعلـيم    .القدمي دون تنقيح أو إعادة صياغتها وعرضها مبا يتناسب مع الفكر العصـري 

األزهري ال بد أن يرتكز يف املقام األول على ج اإلمام حممد عبده من حيث أمهية التربية، ومتابعة 
إدخال كافة العلوم داخـل  العلوم اجلديدة، على أن يشمل هذا التطوير االهتمام باللغات األجنبية، و

جماهـد،  ( "املعاهد األزهرية حىت تلك اليت تتعلق بالتعليم الفين يف إطار مواكبة العصر ومالئمة الواقع
  .)م، بتصرف يسري 2004

  أو توهني مراجعة املناهج الشرعية دون ويل

  :ةبالتوصيات التالي) م 2004(القاسم عبدالعزيز السكران واألستاذان إبراهيم يوصي 
 إعادة النظر يف املقررات الدراسية حبيث تتم تنقيتها من آثار املعـارك الكالميـة  " .1

والسياسية يف تاريخ اجلدل العقدي، لتتركز على تقرير مقتضى النصوص برصـانة  
  .وجتنيب الطالب املعارك الكالمية اليت ميكن أن تترك للمختصني ورفق،

قر على ما دلت عليه النصوص واسـت ، والتركيز نزعات التشددقررات من تنقية امل .2
  .إمجاع األمة

  .تعميق مفاهيم احلقوق الشرعية لإلنسان .3

                                                 
ِعْلٌم بِأُص�وٍل تُْع�َرُف بِھَ�ا أْح�َواُل أََواِخ�ِر الَكلِ�ِم ال�ثَّ@ِث ِم�ْن َحْي�ُث ا=ْع�َراُب والبِن�اُء ، وَكيفيِ�ةُ تَرِكْي�ِب ": النَّحُو علم  1

الَكلَِم��ةُ : َوَمْوُض��وُعهُ . ِص��يَانَةُ اللَِّس��اِن َع��ِن الَخَط��أِ اللَّفِظ��يِّ ف��ي َك��@ِم الَع��َرِب : والَغ��َرُض ِمْن��هُ . بَْعِض��ھَا َم��َع بَْع��ٍض 
 . "والَك@مُ 



  .واادلة باليت هي أحسنوالرمحة  تقرير قواعد التعامل مع املخالف كالعدل .4

حبيث تتناسب مع حاجـات املتلقـي    إعادة التوازن إىل مضمون املقررات الدينية .5
  .مزالقها لة وجتنيب الناشئةبتقرير مقتضى النصوص وجتنب ااد

حبيث يـتمكن املتلقـي مـن     ضبط منظور فقهي متزن جتاه احلضارات واملعارف .6
  .معهاالتعامل الفقهي  استثمار نتاج احلضارات واملعارف دون إفراط أو تفريط يف

يف حاالت السـلم والعـدوان    ضبط منظور فقهي متزن جتاه التعامل مع اآلخرين .7
  .تفصيل يقرر الرؤية العامة دون إرباك أو والعهد وغريها بإجياز

  .وآليات أدائها) الكفاية فروض(توعية املتلقي بواجباته االجتماعية  .8

بتصـرف  " (الشعبية وآليـات أدائـه   توعية املتلقي بواجباته يف املشاركة السياسية .9
 ).يسري

 .إظهار دور املرأة يف تنمية اتمع .10

ختيارية اإضافة دراسات علمية حبتة مساندة  ) "م 1998( حممد عبد الغفار الشريفويري 
إىل جانب دراسة الطالب يف املعهد لنفتح أمامه اال لدراسة أكادميية يف هذه العلـوم كـي تتـاح    

االنفصام املفتعـل  ليم العام واملقررات فيزال بذلك خيارات متنوعة مثل أقرام يف نظامي التع للخريج
لتخصص بالعلوم الشرعية وبني تأمني مستقبله االجتماعي وحتقيق أمنه بني رغبة الطالب بتعلم دينه وا

لطالـب بـني   الدراسات املساندة من شأنه أن يزيل الصراع الذي يعيشه ا ظيفي ، إذ أن إدخال الو
  .  "احلفاظ على هويته وتأمني مستقبله



  جتديد طرائق التعليم

ينة أي اخلربة احلية تعد من أكثر الطرائـق  إن طرائق التعليم كثرية ولكن التعليم املرتبط باملعا
ومن الطرائـق  . الفعال ومن مث فإن التربية امليدانية وصنع املواقف اهلادفة من أساسيات التدريستأثريا 

يستخدم عندما يهدف املعلمون إىل إكساب التالميذ مهارات و" النافعة أيضا أسلوب حل املشكالت
املعلـم   ويف هذا األسلوب يبـدأ . و بعض املواقف االجتماعيةاملشكالت الرياضية، أو العلمية أ حل

مث . السـبورة  بشرح كيفية التصدي ملشكلة حمددة، فيعرض جمموعة من اخلطوط الالزمة لذلك على
حلل كل منـها، ويقـوم    يقوم باقتراح مشكالت مشاة، ويطالب التالميذ بتحديد اخلطوط الالزمة

وـذه  . الفردية ملـن حيتاجهـا   ، ويقدم النصائح والتوجيهاتبالتجول وسط التالميذ ليتابع عملهم
من الالزم أن ). املوسوعة العربية العاملية" (.املشكال الطريقة يتدرب التالميذ على أساليب متعددة حلل

املؤسسات التعليمية الدينية وغريها وال بد مـن  أنشطة يف املنفر نتنازل عن األسلوب التقليدي التلقيين 
إن نبل األغـراض   .رائق احلديثة وانتقاء األمثل منها وتطويرها مبا يتفق مع أهدافنا التعليميةدراسة الط

نه ال يعين واملقاصد ال تربر سلوك الوسائل املنفرة فاحلفظ حيتاج إليه املتخصص يف العلوم الشرعية ولك
  . استخدامه بطريقة غري حمببة لنفس الطفل

 للتربية والعلوم والثقافة ملنظمة اإلسالميةايف منظور  الوحدة

إن الصراعات املذهبية صدعت صرح األمة املسلمة، وأذهبت اء وحدا، وشوهت مجـال  
مؤسسات دينية فتية بنشاطها، حكيمـة  متكني عظمتها، وشتت الشمل وبددت الطاقات وال بد من 

معاجلتها إمهال الفات وإن عدم جتاوز اخل. بسياساا، تعيد للمسلمني عوامل العافية ومستلزمات القوة
يف إطار علمي بعيد عن التجريح سيظل من معوقات التنشئة السليمة مهما جاهـدنا يف  أو مواجهتها 

  .اإلحسان يف امليادين األخرى
إن اجلامعات واملعاهد ومدارس التعليم جمتمعة ومنفردة، تبىن فيها عقول الناشـئة، وفيهـا   "

نسان ويتعلم املسلم أمور دينه ودنياه، وتتفتح فيهـا اآلفـاق   تتكون مدارك األجيال، وفيها يترىب اإل
الفكرية وتنمو القرائح العلمية، لذلك فإا تعترب أعظم ميدان وأوسع جمال لنشر ثقافة التقريـب بـني   

إعـادة   املنطلق، فإنه من األمهية مبكـان  ومن هذا. األجيال وتزكيتهم  باألفكار الوحدوية اإلسالمية
التعليم خصوصاً فيما يتعلق مبواد التربية اإلسالمية، والعمل على توحيـد منابعهـا،   النظر يف برامج 

وتصحيح مفاهيمها حول بنية املذاهب اإلسالمية، وتكييف براجمها ومناهجها التعليمية، وفق األسس 
 واألغراض اليت تستهدفها، مع تفهم اخلصوصية احمللية وإزالة ما علق ا أو مبراجعها الدراسـية مـن  
شوائب القدح والنيل من املذاهب اإلسالمية األخرى، مع العمل على دعم مناهج الدراسات العليا ال 
سيما التخصصية منها، وتوفري إمكانية قدرا على ختريج اتهدين والعلماء املربزين يف مسائل الفقـه  

العلم واملعرفـة بأصـول    وعلوم الدراية، ومكونات الرأي املبين على النهج اإلسالمي القومي، وتعميق



االجتهاد وقواعده، ومتطلباته من العلوم املساعدة، وتشجيع ذوي املواهب واحلفظـة، لالخنـراط يف   
، م 2003، ملنظمة اإلسالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة   ا( "الدراسات التخصصية اجلامعية والعليا

  .)باختصار يسري
ذويب الغلو والتعصب املذهيب، أينما وجد، العمل على ت "إن الساحة التربوية حتتاج إىل 

واالرتقاء مبفهوم االختالفات الفقهية إىل مقاصدها، وإعادا إىل جذورها اإلسالمية الصحيحة، دون 
تعصب، بغرض إجياد أرضية إسالمية صلبة للتبادل املعريف، وتكوين وحدات فكرية  حيف أو تشنج أو

" وتعي التحديات اجلديدة اليت حتدق بالعامل اإلسالمي إسالمية تتفاعل مع املستجدات احلياتية،
  .)م 2003، اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ملنظمةا(

يف كل مناهج املراحل التعليمية، ) ثقافة التقريب بني املذاهب اإلسالمية(إدماج مادة "إن 
يف العلوم الشرعية،  وبصورة أخص يف املعاهد واملدارس واجلامعات الدينية ذات الطابع املتخصص

ووفق أسس تربوية، والتركيز عليها، يف كل مسارات العملية التعليمية، والعناية ا كمادة تطبيقية 
" صفِّية وال صفِّية أساس حيصل الطالب عند تفوقه فيها على تقدير أعلى يف عالمات النجاح  التعليمي

  .  )م 2003، اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةاملنظمة (
بتقليص االتصاالت  لقد قامت أجهزةيسعى التعليم املعاصر إىل حتقيق التواصل بني الثقافات و

املسافات وختطي احلدود اجلغرافية بسهولة وبدأ الطالب يف مدرسته وبفضل احلاسب اآليل يسـتعني  
ـ اإلحبار يف الربيد اإللكتروين والتمكن من خبربات متنوعة عرب  عنا هـذه  شبكات االنترنت فهل وض

 وهل أعددنا مدارسنا لتكون معابر حضارية ومنتـديات عامليـة   ؟يف احلسبانواخلوض فيها التغريات 
اخلطاب الالئق للتفاعـل  فهم ؟ هل تسلح األبناء بلغات أجنبية متكنهم من يرتادها املهتمون ليال وارا

ات التعليمية يف املؤسسـات  هل اإلدار؟ واهلوية اإلسالمية مع الثقافات وفق مبادئ التسامح واحلكمة
  ؟خدماته املتنوعة واستثمار الشرعية مستعدة لالنطالق يف املضمار اإللكتروين

أعظم القواصم الـيت ـدد األمـة    االستسالم لليأس ونشر ثقافة القنوط واخلضوع من إن 
لرسـالة  هـذه هـي ا   .اخلري أكرب من كل مانع إن أزمة األمة كبرية ولكن إمياننا مبذخورات. املسلمة

على عاتق املؤسسات الشرعية كي متارس دورها العصري علـى  اجلسيمة التربوية اليت تقع مسئولياا 
 أَعلَم ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو"بصرية 

ن سلَّ عن ضبِميندتهبِالْم لَمأَع وهو ه125اآلية  النحل "(بِيل(.  
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