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مدنية التعليم في الفكر اإلسالمي وأثرها على

المنظومة التربوية

سيف الوهيبي

�أ�س�س الفكر الإ�سالمي الرتبوي ل�شخ�صية ُم�سلمة قوية فاعلة منذ ُمطلعة ،ا�ستطاع من خاللها ا�ستيعاب حاجات وم�شكالت املجتمعات التي ُ�شملت بنور الإ�سالم ،بالإ�ضافة �إىل
بدءا بالعامل املغاربي حممد بن
ا�ستيعاب الثقافات الوافدة والتفاعل معها؛ فكان ذلك الإنتاج الفكري والرتاث العلمي الهائل الذي متخ�ض منذ بدايات القرن الثاين الهجري ً
�سحنون التنوخي (202هــ817/م) يف كتابه �آداب املعلمني،

مروراً باملاوردي والفيل�سوف �أبي حامد الغزايل ،وغريهم
من العلماء ممن ا�شتغلوا بالفكر الرتبوي و�سربوا �أغواره.
وقد �شهد الفكر الإ�سالمي تطورا ملحوظا على ال�صعيد
ال�ع��امل��ي ،غ�ير �أ َّن ه��ذا االنت�شار والتو�سع انحب�س �إ�شعاعه
وان�ت�ه��ى ب��ه الأم� ��ر �إىل م�ف��اه�ي��م �ضيقة خ�لا��ص�ت�ه��ا ت��ردي��د
معارف ال�سلف من جهة ،وتقليد الفكر الأجنبي من جهة
�أخرى ،ف�أ�صبح التعليم ُيعاين من غربة يف الزمان واملكان،
يعي�ش خلف املجتمع بعيداً عنه وع��ن م�شكالته ويحا�صر
نف�سه وحركته �ضمن مُ عطيات عقول �أنتجت لع�صر �آخ��ر
وملُ�شكالت �أخرى.
ه��ذا و ُيعاين الفكر الرتبوي الإ�سالمي من م�شاكل عدة،
نناق�ش �أب ��رزه ��ا �ضمن م�ق��ال��ة ال�ك��ات��ب م�صطفى ح�ضران
امل �ن �� �ش��ور مب�ج�ل��ة ال �ت �ف��اه��م ب �ع �ن ��وان«� �س ��ؤال �إ� �ص�ل�اح ال�ف�ك��ر
الرتبوي« وفيها نبحث يف م�س�ألة ازدواجية التعليم وما لها
من خماطر عدة يف بناء الإن�سان العربي امل�سلم.
ت�شكل م�س�ألة االنق�سام احلا�صل يف نظام التعليم الإ�سالمي
يف م�س�ألة الف�صل بني العلوم الدينية التقليدية والعلوم
احلديثة� ،أزم��ة مف�صلية حا�سمة يف التاريخ منذ القرنني
ال�سابع وال�ث��ام��ن ع�شر ،وه��ي نتيجة االح�ت�ك��اك احل�ضاري
واال�ستعمار ال�غ��رب��ي لل�شرق ب��داي��ة باال�ستعمار الفرن�سي
ع��ام 1798م ،وفيه ب��د�أ ال�صراع يعرف طريقه وم�ساره بني
ال �ق ��دمي واحل ��دي ��ث ،والأ� �ص ��ال ��ة وامل �ع��ا� �ص��رة ،ب�ي�ن ال�ث�ق��اف��ة
العربية الإ�سالمية وبني الثقافة الغربية احلداثية ،وقد
تباينت حدة ال�صراع باختالف املجال املعريف ،فبينما ا�شتد
وحمي وطي�س ال�صراع يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية ،خفَّ
وبهت يف جمال العلوم الأ�سا�سية والتطبيقية ،وا�س ُتحدث
نظام تعليمي علماين ذو توجه غربي مُ وا ٍز للتعليم الديني
ال�ت�ق�ل�ي��دي امل � ��وروث ،وان�ق���س��م ال�ت�ع�ل�ي��م �إىل دي �ن��ي وم ��دين،
�أم��ا الديني فيقوم على خملفات بالية وق�شور م��ن الفكر
الإ�سالمي واللغة العربية ،ويحرم درا�سة العلوم احلديثة،
�أو ي��أخ��ذ منها �أن���ص�ب��ة ت��اف�ه��ة ،ويكتفي بحفظ ال �ق��ر�آن �أو
ج��زء م�ن��ه� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال�ع�ل��وم ال�شرعية وال�ل�غ��وي��ة فقط،
وي��وزع خريجو هذا التعليم على ن��وا ٍح جانبية من املجتمع
الإ� �س�ل�ام ��ي ري �ث �م��ا ي �ت��م اخل�ل�ا� ��ص م�ن�ه��م وم ��ن ق���ص��وره��م
امل�ل�ح��وظ� .أم ��ا التعليم امل ��دين فتتوافر فيه درا� �س��ة الكون

واحلياة ،وتت�سع فيه الدرا�سات الإن�سانية املجردة ،ونح�سب
�أن ال�ط��ال��ب ال�ع��رب��ي ق��د ح���ص��ل ع�ل��ى �أن���ص�ب��ة �ضخمة من
املعارف العلمية املحرتمة ت�ساوي ما ح�صل عليه زميله يف
مو�سكو �أو لندن! �أما العلوم الدينية والعربية ف�إ َّن الطالب
ال يكلف بها وال يتناول منها �إال �أن�صبة حمدودة هزيلة.
ل���س��ت م ��ن م� ��ؤي ��دي ن �ظ��ري��ة امل � ��ؤام� ��رة ب ��ل م ��ن م�ن��ا��ص��ري
حماربتها وجمابهتها بالت�سلح والإميان الداخلي والتم�سك
ب��الأف �ك��ار الأ��ص�ي�ل��ة وال� ت��راث وت �ط��وي��ره مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى مع
ع�صره ،حيث ال زالت �سيا�سة امل�ستعمر الغربي يف الع�صور
القريبة املا�ضية ،وال�ت��ي تنتهج �سيا�سات احل ��روب ال�ب��اردة
واملتدرجة يف التغيري والتوجيه للهيمنة؛ ملا لها من �أمد
بعيد وا�ستمرارية طويلة ،بغية فر�ض الأفكار ومن �ضمنها
�سيا�سات التعليم .وتتجلى �سيا�سة امل�ستعمر بخلق جيل
يفتخر ب��ال�ف�ك��ر ال�غ��رب��ي ومي �ج��ده وي �ن��ا� �ص��ره ،ث��م ي ��أخ��ذه،
ويحمي م�صاحله الفكرية والثقافية وامل��ادي��ة؛ وق��د كان
امل�غ��رب كمثال على ال ��دول الإ��س�لام�ي��ة امل�ستعمرة -وفيها
ظهرت ازدواج �ي��ة م��ا بعد اال�ستقالل ،نتج عنها ازدواج�ي��ة
ثقافية على م�ستوى املجتمع وانق�سمت النخبة املثقفة �إىل
فئتني :فئة تلقت تكوينها بالتعليم الأ�صيل ،وفئة تكونت
وفق نظام التعليم الع�صري ،وقد تولد عن هذا االنق�سام
اخ �ت�لاالت و��ص��راع��ات ك��ان لها ��ص��دى ملمو�س على تدين
م�ستوى التعليم ملا بعد اال�ستقالل.
�أمام هذه الثنائية واالزدواجية التي تعيق م�سرية التعليم
وال �ت ��ي �أدت �إىل ن �ت��ائ��ج ��س�ل�ب�ي��ة ل�ي����س ف �ق��ط ع �ل��ى حم�ت��وى
ال�ت�ع�ل�ي��م ،ب��ل ع�ل��ى م���س�ت��وى ف�ك��ر ج�ي��ل ب��أك�م�ل��ه ت��رب��ى على
�سلوكيات و�أخ�لاق الفكر الغربي العلماين .يف مقابل هذه
االزدواجية والإح�سا�س بخطرها؛ نبهت امل�ؤمترات العاملية
التعليم الإ� �س�لام��ي ب���ض��رورة جت ��اوز ه ��ذه الثنائية«حيث
عملت على بلورة فكرة التكامل املعريف وخلق الوعي الالزم
ب�أفكارها املفاهيمية واملنهجية ،وو�ضع اخلطوط العري�ضة
لتنفيذها ،فالفر�ضية ال�ت��ي �أُ�س�ست عليها الفكرة ه��ي �أن
النظاميني خمتلفان ،و�أن التعار�ض بينهما مت�أ�صل على
امل�ستويني العلمي والنظري ،وال ميكن بحال �أن ندجمهما
يف ن�ظ��ام تعليمي واح ��د ،وه��و الإِ��ش�ك��ال ال ��ذي ميثل جوهر
الأزم � ��ة ال�ف�ك��ري��ة ل�ل�أم��ة الإ� �س�لام �ي��ة .ي �ق��ول �أب ��و احل�سن

الندوي«لي�س �إال �أن ي�صاغ ه��ذا النظام التعليمي� ،صوغاً
ج��دي��داً ،ي�لائ��م ع�ق��ائ��د الأم ��ة امل�سلمة وم�ق��وم��ات حياتها،
و أ�ه��داف�ه��ا ،وحاجاتها ،ويخرج من جميع م��واد روح املادية
بالتجر�ؤ على اهلل �سبحانه وتعاىل ،ويقدر الآخرة ،ويعطف
على الإن�سانية كلها بال ا�ستثناء«.
خامتة
يق�سم الفكر التعليمي الغربي ح�سب منظوره العلوم �إىل
َّ
ق�سمني :ق�سم يهتم بالدين ،والق�سم الآخ��ر دن�ي��وي ،هذه
النظرية قائمة على الف�صل ب�ين ال��دي��ن واحل �ي��اة ولكنها
تتعار�ض والإ��س�لام تعار�ضاً ًتاما ،ذلك �أن الدين يف ح�سب
امل�ن�ظ��ور الإ��س�لام��ي لي�س �شيئاً منف� ً
صال ع��ن احل �ي��اة ،و�أن
العامل مبا حوى ملك هلل �سبحانه وتعاىل ،يحيا النا�س وِفقاً
مل�شيئته ،و�سعياً لتطبيق تعاليمه ،وهكذا فمثل هذا الت�صور
للحياة الب�شرية ي��ؤدي �إىل حتويل جميع العلوم الدنيوية
�إىل علوم دينية� ،أما تق�سيم العلوم �إىل ق�سمني ديني ُيدر�س
م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر �إل �ه �ي��ة ،و�آخ� ��ر دن �ي��وي ُي ��در� ��س م��ن وج�ه��ة
النظر الأخ��رى املُقابلة ويف�ضي �إىل االعتقاد ب��أن الدين
�شيء واحلياة �شيء �آخ��ر ،و�أن ك�ل ً
ا منهما ي�سري يف جمرى
ال ��ص�ل��ة ل��ه ب ��الآخ ��ر ،وه �ك��ذا ي�صبح ال�ت��وف�ي��ق ب�غ�ي��ة �إخ ��راج
اجلماعة امل�ؤمنة التي يريدها القر�آن الكرمي �أم��راً �صبعاً
بالن�سبة لهذه الأجيال .ومن ثم ف�إن االزدواجية التعليمية
التي حدثت �أ�صبحت مبثابة ت�أ�سي�س لذلك احلاجز املقام
بني الدين والدنيا ،وهي قِ�سمة �أفرزت ثقافتني متباينتني
�إحدامها تتعامل مع الدنيا مبختلف جماالتها ،والثانية
تتعامل مع الآخ��رة بتنوع �أبوابها ،وهو ما عُد بحق �ضربة
قا�صمة للثقافة الإ�سالمية وللدين نف�سه� ،أبعدت الدين
عن احلياة واحلياة عن الدين ،وهكذا بقي االزدواج الذي
هو �أ�صل البالء ،وبقي ما ينتج عنه وجود عقليتني وتكوين
فئتني م��ن املثقفني بثقافتني خمتلفتني� ،إح��دام�ه��ا دينية
ولكنها قدمية يف تفكريها و�أ�سلوبها عقيمة يف طريقتها،
منعزلة عن احلياة� ،ضعيفة الت�أثري فيها ،والأخرى مدنية
�أو علمانية �أو ال دينية ولكنها غنية يف تفكريها ،جديدة
يف �أ�سلوبها ،مت�صلة باحلياة وم�شكالتها ،مم�سكة بزمام
التوجيه الفكري واالجتماعي وال�سيا�سي.
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