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التعليم الديني بين األصالة
والمعاصرة

مودة الحوسنية

حتدَّ ث الأ�ستاذ عبدالهادي �أعراب يف مقاله «التعليم الديني يف اجلوامع القروية» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» -عن عدة �أمور�أهمها � :أهمية التعليم الديني
و�ضعفه امل�ؤ�س�سي والتعليم القر�آين القروي ،وما تبقى منه يف الوقت احلا�ضر و�أهمية اجلوامع بالأو�ساط القروية.
يع ُّد اجلامع بالو�سط القروي م�ؤ�س�سة جماعية م�شرتكة بني �أهل
الدوار ،وجزءا �أ�سا�سيا من بنياته الأ�سا�سية؛ فهو لي�س جمرد مكان
للعبادة �أو م�سجد ف�ق��ط؛ لأن��ه ف�ضاء يحت�ضن وظ��ائ��ف خمتلفة
كتعليم الأطفال وغ�سل املوتى ،وهو �أي�ضا مكان الجتماعات ال�سكان
وتدار�س �ش�ؤونهم املحلية .وباحت�ضانه للم�سجد املخ�ص�ص لل�صالة
فهو يتم َّتع بقدا�سة خا�صة ،ويحتل موقعة �أ�سا�سية بني جمموع
امل���س��اك��ن امل��ؤل�ف��ة ل �ل��دوار ،ف�ه��و م��رك��زه��ا ال ��ذي تلتف ح��ول��ه ،ومنه
تنطلق معظم الأن�شطة القروية اليومية.
 -1التعليم الديني :بني �أهميته و�ضعفه امل�ؤ�س�سي
ظل اجلامُع لفرتات طويلة يف املغرب م�ؤ�س�سة �أ�سا�سية للمعرفة
والتح�صيل بالو�سط القروي الذي عانى �صنوف التهمي�ش ،وبقي
�سكانه مب�ن��أى ع��ن دوائ��ر الثقافة الر�سمية .ف ��إىل جانب ال��زاوي��ة
واملدر�سة العلمية مثل البوابة الأولية للتكوين الديني والعلمي
بهذا الو�سط ،ففيه يتعلم ال�صبية مبادئ القراءة والكتابة وحفظ
القر�آن .وهو م�ؤ�س�سة جماعية تتمتع با�ستقاللية كبرية؛ لأن كل
ما يحتاج �إليه ال�صبية للتعلم من �أدوات ب�سيطة توفره اجلماعة؛
لكن رغم كل هذه الأهمية تعر�ض التعليم القر�آين والديني بوجه
عام النتقادات �شديدة �سواء من طرف باحثني �أجانب �أو من قبل
مغاربة .يرى فرناندو مارطنيث فيه تعليما دون برامج �أو قواننی
خ��ا��ص��ة وم�ستقلة؛ لأن ��ه ي�ت��م داخ ��ل �أم��اك��ن ال�ع�ب��ادة ومم��ار��س��وه ال
يحملون �أي �شهادات مميزة ،ومتلقوه ال ينعمون ب��أج��واء التعليم
ال�صحية� .أما املختار ال�سو�سي فبعد عر�ضه لنظام التعليم القر�آين
وخ�صو�صياته جنده يحاكمه بالعقم والف�شل.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�ساعي اجتهت من وراء هذا التعليم الديني
�إىل تعميق البعد الرتبوي والأخالقي �أكرث مما ارتبطت بتح�صيل
املعرفة وحدها؛ لذا جنده غري منف�صل عن تلقني ال�شعائر الدينية
ومعرفة الفرائ�ض وال�سنن الدينية ،مم��ا هي�أ ل��ه ال�ق��درة على �أن
ي��دم��ج ال�ف��رد ال �ق��روي يف حميطه اجل �غ��رايف واالج�ت�م��اع��ي� .إال �أن
موجة التحوالت الكربى �أ�سهمت يف الت�أثري على وظيفة اجلامع
التعليمية ،وو��ض�ع��ت ال�ق��روي�ين �أم ��ام خ �ي��ارات تعليمية وتن�شئية
ج ��دي ��دة؛ وب��ال �ت��دري��ج ف �ق��دت ال�ك�ت��ات�ي��ب ال �ق��ر�آن �ي��ة زب��ائ�ن�ه��ا و��ص��ار
توجههم للمدر�سة الع�صرية بحثا عن معرفة مغايرة متكنهم من
ت�أمني م�ستقبلهم وحت�سني ظروفهم االجتماعية والأ�سرية.
 -2ماذا تبقى من التعليم القر�آين القروي؟
�أ -القر�آن و�شكل تلقينه:
م � َّث��ل ح�ف��ظ ال �ق ��ر�آن �أه ��م حم �ت��وى ي�ت��م ت�ل�ق�ي��ه ب��اجل��ام��ع ،ب��ل �أه��م
ر�صيد ينبغي �أن يتوافر يف فقيه ال�شرط كمدر�س ق ��ر�آين ،لهذا

كانت اجلماعة نف�سها ال تهتم يف التعاقد الذي جتريه معه �سوى
مب�ستوى حفظه ومتكنه من ال�ق��ر�آن� .إن �أهمية احلفظ القر�آين
ت�ستند �إىل م�بررات دينية وثقافية وتعليمية تن�سجم م��ع ثقافة
املجتمع الإ�سالمي؛ فقد الحظ �أيكلمان �أنه حتى يف املناطق التي
ال ت�ت��واف��ر فيها الن�صو�ص يت�صرف �أه�ل�ه��ا كما ل��و ك��ان��ت م��وف��ورة
ل��دي�ه��م؛ لأن تثمني امل�ع��رف��ة ال ي�ك��ون �إال �إذا ك��ان��ت ه��ذه الأخ�ي�رة
را�سخة وحمفوظة يف ال��ذاك��رة� .إ َّن القيمة االجتماعية والدينية
واملعرفية حلفظ ال�ق��ر�آن هي ما ي�برر الإق�ب��ال ال�شديد ال��ذي كان
يبديه املتعلمون يف الأو��س��اط ال�ق��روي��ة ،متحملني يف ذل��ك امل�شاق
واملتاعب الذهنية واجل�سدية التي متيز هذا الأ�سلوب التعليمي.
ب -القراءة والكتابة:
ال يتعلق الأم��ر با�ستثمار ال�ق��راءة والكتابة ب�صورة وا�سعة لإنتاج
�أ�شياء مكتوبة؛ �إمنا يقت�صرعلى قراءة الن�صو�ص القر�آنية والقدرة
ع�ل��ى ك�ت��اب�ت�ه��ا ب��ال��ر��س��م ال �ق ��ر�آين اخل��ا���ص وامل �ت ��داول يف الكتاتيب
القروية ،أ�م��ا عن ق��راءة ال�ق��ر�آن عرب م�صحف فهي غري واردة ما
دام خريج اجل��ام��ع ال�ق��ر�آين يكتفي با�ستذكار حمفوظه ال�ق��ر�آين
وتالوته ذهنيا.
�إن االعتماد على التقاليد ال�شفهية ال يعك�س �ضعفا ثقافيا ل�صالح
الكتابة؛ لأن ال�شفاهي ال يقل ع��ن املكتوب قيمة وعمقا؛ كما �أن
منتجي ال�شفاهي لي�سوا �أقل �ش�أنا من منتجي املكتوب ،فقد �أو�ضح
دي�سربمت �أن الك ّتاب ال�ق��ر�آين ا�ستطاع �أن ير�سخ ال�شعر الديني،
كما منح املتعلمني به فر�صة التمرن على ت�أليف الأهاجي وجمع
و�صفات ال�سحر املكتوبة والتنجيم ومبادئ العرافة و�ضرب الرمل
ولعل فقهاء ال�شرط مثال قوي مل�ستويات التداخل بني الثقافتني.
 -3التعليم القر�آين :ثوابت ومتغريات
�أ -حماكاة للمدر�سة:
يف ��س�ي��اق تقليد امل��در��س��ة وم��واج�ه��ة ال�ضغط ال ��ذي م��ار��س�ت��ه على
ال�ك� ّت��اب ال �ق��ر�آين منذ �سبعينيات ال�ق��رن املن�صرم؛ �سعى ع��دد من
الفقهاء �إىل تغيري ط��رق تعليمهم وا�ستبدال �أخ��رى جديدة بها،
ابتد�أ م�سل�سل هذه املحاكاة التي يراها ه�ؤالء حماوالت جتديدية
ب�شكل عفوي لتتحول تدريجيا �إىل �شبه مو�ضة انتقلت �إىل معظم
اجل ��وام ��ع ال �ق��روي��ة ق ��اده ��ا ف�ق�ه��اء ��ش�ب��اب مم ��ن ��س�ع��وا ب��ذل��ك �إىل
م�ق��اوم��ة املناف�سة ال���ش��دي��دة ال�ت��ي ميثلها ال�ن�م��وذج امل��در��س��ي .ظل
جوهر التعليم القر�آين على حاله؛ فما زال القر�آن �أه��م حمتوى
تعليمي ،حيث يلقن الفقيه املبادئ الأوىل للكتابة انطالقا من ر�سم
احلروف الهجائية على ال�سبورة لتنقل بعد ذلك �إىل الألواح ،وقد

�أكد لنا �أحد الفقهاء �أنه يرتك ف�سحة زمنية ل�صبيته ملمار�سة بع�ض
التمارين الريا�ضية بجوار اجلامع رغم عدم توافر مكان منا�سب
للقيام بذلك.
ب -اختفاء �أ�ساليب العقاب اجل�سدي:
�إ َّن الق�سوة ال�شديدة للفقيه من باب الت�أديب كان ي�ستح�سنها الآباء
ويلم�سون فيها اهتماما ب�أبنائهم؛ لأن االعتقاد ال�سائد ي��رى �أن
الع�صا م��ن اجل�ن��ة ،ف�ك��ان ال�ع�ق��اب يجد ر��ض��ا «ام�ل�ا م��ن ل��دن الأب
الذي يراه جزءا مكمال لت�أديب ابنه خارج البيت .يلخ�ص املختار
ال�سو�سي هذه ال�صورالعنيفة لطرق ت�أديب الفقيه يف قوله« :ينبطح
التلميذ بني �أربعة كبار ثم ال ي�صل الأر�ض بطنه ،بل يبقى معلقة
بني ه�ؤالء الأربعة ،فينبعث الطالب وقد �ألقى عليه رداءه وجترد
ومل يبق عليه �إال قمي�ص خفيف ويف يده حبل متني ،ث َّم يعمد بكل
ما يف طوقه من اجللد والقوة واملنة يف جلد جنوب التلميذ املمدود،
فال تكفي �أربعون �أو �سبعون».هذا العقاب اجل�سدي بات من ذكريات
املا�ضي التي تختزنها �أج�ساد م�سنني من الفقهاء والقرويني على
ال�سواء .لقد اختفت مثل هذه الطرق العنيفة يف الت�أديب ،فالفقيه
اليوم بات حذرا يف تعامله ومل يعد ب�إمكانه �أن ميار�س �سبل الغلظة
وال�شدة نف�سها.
ج -على ُخطى الكتاتيب الع�صرية:
توجَّ هت ال��دول��ة منذ  1968نحو �إع ��ادة هيكلة الكتاتيب القر�آنية
لت�صبح مواكبة للتحوالت اجلارية �آن�ئ��ذٍ  ،وتدخلت وزارة الرتبية
الوطنية على م�ستوى الإ�شراف و�إنتاج الكتب املرجعية واملذكرات
الرتبوية كما تولت مهام املراقبة واملتابعة والتوجيه والتقومي
ومت��ت �أي���ض��ا �إ��ض��اف��ة عنا�صر ج��دي��دة للكتاب ال �ق ��ر�آين ،كتق�سيم
التالميذ �إىل م�ستويات ،وا�ستعمال و�سائل ع�صرية مما مل تعهده
الكتاتيب القدمية .ن�ؤكد �أن ما عرفته الكتاتيب القروية مبجتمع
الدرا�سة من تغريات كانت تلقائية وبعيدة عن �أي تدخل من �أي
جهة �أو طرف ر�سمي.
ومهما ي ُكن من �أم��ر يبقى اجلامع م�ؤ�س�سة مقد�سة؛ لأن املتعلم
به يحفظ -الم اهلل املقد�س مبا يت�ضمنه من �أوام��ر ون��وا ٍه حمددة
لل�سلوك ،كما يت�شبع داخ�ل��ه بقيم االح�ت�رام وال�ط��اع��ة ،ممثلة يف
اح�ترام الأب��وي��ن وامل�سنني و�أه��ل ال ��دوار ،وه��ي القيم التي تر�ضي
طموحات الآباء من تعليم �أبنائهم .ويبدو �أن قدا�سة هذه امل�ؤ�س�سة
تتجاوز اجلانب التعليمي �إىل جوانب �أخرى �أكرث �سموا ،ف�إذا كان
التعلم باملدر�سة موجها لأه��داف دنيوية؛ ف��إن امل�أمول من التعلم
بالكتاب القر�آين �أكرب و�أعظم؛ لأنه يت�صل بالدين والعبادة ،بل يتم
الربط بني التعلم به والفوز باجلنة.
mawada88alh@gmail.com

