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 َتصِديٌر

    ..ها هو ذا يرسم خطة برنامج النادي الصيفي القادم 

اَءهم بعد أن رتبهم حسب مراحلهم الدراسية، وضع أمام كلٍّ ما يرى فيه نجحه نزع ورقةً من دفتره، كتب أمس

ورشاده، عاد إىل خطته ومأل أوديتها بسيلٍ من األنشطة الداعمة هلم، زيد جييد زبر املقالة، خالد أُشرب حب العلم، 

ساة شجن، فيصلٌ حافظٌ للشعر، وهكذا حىت فهد مصمم ماهر، مالك وزع أوصاله على بالد املسلمني فله مع كل مأ

  ..كتب أمام كل فىت ما جييده 

قلَّب النظر فإذا باخلطة قد امتألت، سار بكتابته جذال إىل زمالئه املربني، قضوا ساعات يف تبييض اخلطة وتعزيزها، 

  ..ييد جسرٍ طويل من اآلمال دفنوا حتت توارخيها توارخيهم، وطووا بأطرافها مهومهم وحوائجهم، ومدوا جسومهم لتش

تعلم هو ورفاقُه أن السمو يكون بالعمل للجمعِ ال للذات، وال ! غريه يرسم خطةَ برناجمه لكنه يرسم خطة براجمهم 

  ..، مل حيفظوا من األدب إال بيت أيب ريشة، فهم به يف عذاب )الزمان الصعب(سيما يف هذا 

  سرا فقل لرفاقنا أن يعربواج*** تقضي البطولةُ أن َنمد جسوَمنا 

  ..إىل هؤالء فحسب أكتب هذه املقالة 
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  األوَراق الصفَراء.. تصديٌر ثاٍن 

ما زال حمضن التربية ميد اليد السفلى للكَتبة أملًا يف تواتر األقالم احملسنة، فقد مست احملاضن عاّمةً جائحةُ الزمان 

  ..قضايا آن هلا أن تطفو من جديد لتصحح مسارها وتستقيم مشيتها املتقلّب مما يدعو إىل تسليط الضوء على 

ال بّد للتربية أن تلج أبواب التجديد، وال بد لنواصي املربني أن تتأّهل ملس سقُف االجتهاد، فما يضري املريب لو كان 

) عصور النهضة وأقانيم احلضارة(عونه اقلب ورقةَ عقود التربية الوسطى واكتب حنو ما يد.. شافعي التربية وأمحدها ؟ 

رسوم تقاليد طمها زمن التطّور  -رجوتك  -وحيك، اكتب ما تشاء، وأزِلْ )! حضارة التربية وضة املربني: (اكتب

..  

النظر هذه الكتابةُ ال متّهد الطريق لقلب هرم التربية واستئنافها من جديد، بل هي استنهاض للمحضنِ التربوي أن جيدد 

  ..يف لبوسه، ويصطفي ما عسى أن يكون مشرفًا يوم الزينة 

معذرةً معاشر األشياخ من تطفُّل التالميذ، مرت على حماضننا سنونٌ .. ما من وعاٍء إال وجدد حربه سوى وعاِء التربية 

وحنن نستعري تلك األوراق الصفراء عجاف ورفوفُها مفتقرةٌ إىل كتابات تعاجل مشكالتنا حتت أضوائنا، غرب علينا زمانٌ 

  ..من مصر والعراق، مرورا بالشام 

والدرس .. ال بد من خنل كالم الدعاة وإهدار النخالة، وكالمي وكالم اآلخرين جيب أن خيضع هلذا امليزان وبصرامة (

ك، وأن التقليد تراجع، املهم الذي ينبغي أن ال نغفل عنه يف أمر الفكر خباصة أن االجتهاد ضرورة، واإلبداع حمر

والنمطية قيد، ولذلك يلزم تشجيع الدعاة على البوح مبكنونام، وعلى احلوار، والبحث، والتأليف، ليعمر الفكر 
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يقول ما  -وهو ميثل حالة استثناء لوفرة مصنفاته التربوية  -حممد الدويش . ، وها هو الشيخ املريب د1)االجتهادي

التربوية يف العمل اإلسالمي املعاصر إال أا مل تلق االهتمام الكايف هبا من الدراسة والتحليل، رغم أمهية التجربة : (نصه

من املربني  ذوي اخلربةومن هنا أستجدي  2)وال تزال هناك مساحات بيضاء وشاغرة حباجة إىل تناوهلا واحلديث حوهلا

ام التربية كاحلرباء، يتجانس مع بيئته، وال يستصحب حالًا أال يضنوا مبكنون رؤاهم وما حتصلوه من ميدان عملهم، فمق

أجنبيةً عنه، وأنت مهما أكرهته على التضلُّعِ من زمزمِ غريِه فال بد يوما أن يتقيأه، فأطعمه ما يستسيغ، ولقِّنه ما 

  ..وال ختف  ، وقد تكفَّل اهللا ملن توكَّل عليه أن يكون حسبه، فقُلْها)وعلى اهللا قصد السبيل(يستطيع، 

  ..وثالثٌ 

  .الواقع ينبئنا عن جفول مجعٍ من املربني من حماضن التربية مما سبب شحا يستدعي معاجلة عاجلة 

تفاوتت األنظار يف سبب ذلك، وبقدرٍ من االستقراء يعسر رد األمر إىل سبب واحد لتتوجه له املعاجلة، ولكنها حزمة 

ف املريب وانصرافه عن الدعوة عامة، ومنها ما يرجع إىل انشغاله ببعض أمور أسباب كونت هذه الظاهرة، منها ضع

دنياه مما أحوجه إىل اإلقالل من األعمال الدعوية، ومنها اشتغاله بثغر آخر من ثغور العمل الدعوي، غري أين أحب 

ني مبركزية التربية يف ضعف اليقتسليط الضوء هنا على أمر بدأت أتلمس أماراته وأظنه آخذًا يف السريان، وهو 

، وهذا من قلة الفقه بالواقع، وأنت إذا تأملت وجدت حماضن التربية معاملَ تصدير مشروع بناء األمة وإصالحها

دعوي يضخ نتاجه يف مجيع أودية األمة من العلم والفكر واالحتساب وغريها، فهي الكفيلة بتكوين هوية إسالمية 

وأذهب إىل أبعد من ذلك فأقول بأن حماضن التربية هي أساس البيت الدعوي، وألن  للمتريب مع تدعيم انتمائه ألمته،

  ..من شأن األساس التدثُّر مبا عاله مل يتبني لكثريٍ من السكَّان عظيم دوره يف إرساء شاهق الدعوة 

                                                            
  )9( منهجية التربية الدعوية حملمد الراشد 1
 )6(الصحوة والتربية املنشودة  2
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جهته، وما أحسن من شبه  حنن حباجة إىل تذكري إخواننا بعظيم دورهم، وأم على ثغر عظيم ما أشد ضرره لو أُتينا من

سواء أكان ذلك يف املكان واملكانة واألمهية، أو الدور احليوي الذي يقوم به، أو خطورة (جببل الرماة حماضن التربية 

  . 3)التفريط يف ثغراته، وآثار ذلك على العباد والبالد

  التربِيةُ ِقَياَدة

عامة، ولكنها عملية قيادية حتمل يف طياا رسالة يتمثَّلها القائد ليست التربية جمرد تنسيقٍ للقاءات وإقامة للربامج ال

ورسالة املريب أن جيعل من املتريب عنصرا فاعال يف أمته وذلك من خالل بنائه معرفيا وروحيا، .. لتنطبع هبا أرواح أتباعه 

  :وهذا يستتبع من املريب العناية بأمور، من أمهها

 توسيع دائرة املعارف .1

  وات اخلطابالعناية بأد .2

منها أن املريب إن كان عريا من املعرفة فلن حيقق مهمته على الوجه : أما العناية بتوسيع دائرة املعارف فألسباب

املطلوب، ولن تكون له يف واقع األمر إال رسالةٌ متآكلة األطراف ال تستحق البالغ، وإذا ملس املتريب منه ذلك زهد 

  .فيما عنده وانصرف إىل غريه 

ها أن التربية حباجة إىل معايشة، وسرعان ما يستهلك املتربون معارف املريب، فإذا كان الطالب ال جيد بغيته عند من ومن

  .تصدر لتربيته فلن يتحقق لنا ما نرجوه منه 

                                                            
  http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=460: لسامل البطاطي) جبل الرماة(مقال : انظر 3
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لواحد وأيضا فليس كل ما يعلم يصلح ألن يبلَّغ به الطلبة، بل البد من مراعاة أذهام وانبساط فهومهم وما حيتاجه ا

منهم يف مرحلته العمرية، فإذا كان املريب شحيح املعرفة فلن يتخري ما حيسن إلقاؤه على طالبه، ولكنه سيدفع إليهم ما 

  .يأ له وعلمه، سواء وافق احتياجهم أو ال، وإال صرف جلَّ حديثه يف أمور ال تغنيهم 

    :ومهاويف هذا السياق تربز قضيتان البد من تسليط الضوء عليهما، 

  :بني اخلربة واملعرفة •

خيطئ بعض املربني حني يظن اخلربةَ كافيةً له يف عطائه، فإن اخلربة حتتاج إىل زمن إلنضاجها، واملريب يف سبيل إنضاجه 

، إذ ليس الطالب حملَّ جتارب املريب ليدعم خربته التربوية، وأيضا هو تاليف األخطاءخلربته حيتاج إىل تدعيم معارفه يف 

، ويتأكد التنبيه على أمهية البناء املعريف إذا ما علمنا واقع احملاضن من تصديرها لبعض ملضاعفة نتاج عطائهها حيتاج

ومبقاربة حتتاج إىل قدرٍ من التأمل أزعم أن البناء املعريف للمريب هو األصل يف حتقيق رسالته .. املربني مبكرا لسد الفاقة 

  .عمةً، وأما يف سياق حل املشكالت التربوية فإن اخلربة تكون أساسا واملعرفة تأيت تبعا ومهمته، وتأيت اخلربة هاهنا دا

وينبه هنا إىل أن ماهية اخلربة ليست خلوا من املعرفة متاما، بل هي خليط من املعايشة امليدانية واملعارف املكتسبة، 

قدرٍ من املعرفة، وإال كانت جمرد تصورات غثائية،  فليست اخلربة شيئا واملعرفة شيء آخر، فإن مبادئها ال تتحقق دون

فاخلربة اليت هي أساس يف حل املشكالت ليست خربة نادةً عن املعارف ولكن هلا متاسا معها، والذي أردت اإلشارة 

  .إليه أنه ال بد على املريب من تنمية هذه املعارف لتتكون له اخلربة على متامها 
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  :التوجيه الفردي •

ملنا الثلَّة الفاعلة من خرجيي حماضن التربية وجدنا أن التوجيه الفردي كان أساسا يف تكوينها، مبعىن أن املريب كان إذا تأ

له ببعض الطلبة فضلُ عناية أسهم يف متيزهم وتقدمهم، فللتوجيه الفردي أثر البد من التنبه إليه، والواقع يشهد أن غالب 

ي، وال شك يف أمهيته ولكنه لن يؤيت مثرته إال بضميمة التوجيه الفردي، ولتحقيق قدر اجلهود متجهةٌ إىل التوجيه اجلماع

من أخص وظائف التوجيه الفردي ترسيخ رسالة التربية يف قلب املتريب وتقومي أدائه تقوميا : من املوازنة بينهما يقال

لَ يستطيع من خالهلا أن يبين املتريب البناء متواصال، ألن قرب املريب يف التوجيه الفردي يطلعه على مشكالت ومداخ

أما التوجيه اجلماعي من خالل الدروس العلمية والربامج الثقافية .. األمثل، وهذا ال يتحقق مثله يف األنشطة العامة 

بة يف اهللا والرياضية واالجتماعية فمن أخص وظائفه حتقيق اللحمة بني أفراد احملاضن مع إثارة مجلة من العبوديات، كاحمل

والتعاون على الرب والتقوى، وأيضا فإن الربامج العامة جتعل من الطالب أكثر التصاقا باحملضن، فإنه يف سن املراهقة 

  .حباجة ماسة إىل من يشاركه يف طموحاته، واالقتصار على التوجيه الفردي يثقله ويعجل من فتوره 

يف حتقيق رسالة التربية، وبعد هذه التقدمة تلحظ كيف أن مقام  طريق متني) الفردي واجلماعي(فتكامل التوجيهني 

التوجيه الفردي يف التربية مقام أصيل، وإذا علمت ذلك تبني لك مدى ضرورة أن يكون للمريب عناية واسعة بتدعيم 

التوجيه وإحكامه مع ال حيتمل التوجيه اإلنشائي، بل البد فيه من تعميق  -بناًء وتقوميا  -معارفه، فإن التوجيه الفردي 

اإلجابة عن تساؤالت املتريب، ومثل هذا ال يستطيعه قليل املعرفة، ويظهر ذلك جليا إذا علمت تفاوت قدرات الطالب 

  .واختالف طموحام، فإذا كان املريب قليل الدراية أضعف ذلك من توجيهه 

  :حناءإذا تقرر ما مضى فإن الكتب اليت حيسن باملريب تناوهلا على تسعة أ
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 :الكتب التربوية .1

وتكمن أمهية هذا اجلانب يف كونه يعاجل صلب ختصص املريب، وكتبه متشعبةٌ لكن ميكننا تقسيمها إىل كتبٍ عامة 

  .تتناول كثريا من حقول التربية، وخاصة تعاجل قضايا حمددة 

  :فمن الكتب العامة

 حملمد قطب) منهج التربية اإلسالمية( -

 حملمد أمحد الراشد) ةمنهجية التربية الدعوي( -

 )األهداف والوسائل.. تربية الشباب (  -

 حممد الدويش. كالمها لـ د) الصحوة والتربية املنشودة( -

 عبدالكرمي بكار. لـ د) بناء األجيال( -

  :ومن الكتب اخلاصة

 عبدالكرمي بكار. لـ د) وكيف نوجهه ؟ املراهق كيف نفهمه( -

 ف القرشيناي. لـ د) التربية اجلماعية يف اإلسالم( -
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  4لسامل البطاطي) املعايشة التربوية( -

 :الكتب الدعوية .2

وأعين هبا الكتب اليت تتحدث عن حقول الدعوة عامة، وليست تعنى بالتربية على وجه اخلصوص، سواء ما كان منها 

  . يتعلق بواقع الدعوة وأحوال املسلمني، أو أخالقيات الداعية، أو غريها 

  :ومن الكتب يف ذلك

 )ات للنهوض بالعمل الدعويمقدم(  -

 عبدالكرمي بكار. كالمها لـ د) الصحوة اإلسالمية( -

 حملمد العبدة) خواطر يف الدعوة( -

 حممد يسري. لـ د) معامل يف أصول الدعوة(  -

 أمحد الصويان. لـ د) يف البناء الدعوي( -

 لفتح اهللا كولن) طرق اإلرشاد يف الفكر واحلياة( -

  رحملمود اخلزندا) فقه االئتالف( -

                                                            
يف األوساط التربوية، وعرض مجلة من كتبهم وعرف  الكتابفيها طائفة من تناول ) ؟ من يكتب لألوساط التربوية: (ألخي العزيز بدر باسعد مقالة بعنوان 4

  http://www.roaa.ws/1057/1959/1352/2057.aspx: هبا تعريفًا موجزا نافعا
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 :كتب العلوم الشرعية .3

أي تربية تتجاوز البناء العلمي (وهذه الكتب أصيلة يف  صناعة رسالة املريب وعقدها يف قلب املتريب، وذلك ألن 

الشرعي أو تعطيه مرتبة متأخرة بني املتطلبات التربوية هي بعيدة عن النهج النبوي، ذلك أن اجليل الذي يعاين من 

واجبات الشرعية يف نفسه كما ينبغي، فضال عن أن يقول بواجب اإلصالح والدعوة الضعف العلمي لن يقوم بال

  .وليس من مهمة املريب أن يكون واسع النظر فيها، ولكن البد من حتقيقه ألصوهلا وعلمه بأركاا قدر طاقته.  5)للناس

م أي مقام للقرآن يف مشروعه إلبراهيم السكران، وذلك ليعل) الطريق إىل القرآن(ففي القرآن وعلومه يبسمل بـ 

الدعوي وخطابه التربوي، مث يأخذ من التفاسري ما يفقه به معاين كالم اهللا دون توسع يف جوانب اللغة واألحكام 

د مكي، ويطالع كتابا يف علوم القرآن كـ ) املعني على تدبر الكتاب املبني: (وحنوها، ومن الكتب اللطيفة النافعة

ألمحد العتييب فهو ) دليل فهم القرآن ايد(مساعد الطيار، وال أرى أن يعرض املريب عن . لـ د) قرآناحملرر يف علوم ال(

  .كتاب موجز مشبع املعارف القرآنية 

للعالمة ابن عثيمني، ويسيح ) شرح األربعني النووية(للعالمة السعدي، و) جوامع األخبار(ومن شروح السنة يقرأ 

  .صاحلني بنظره يف شرحه لرياض ال

عبداهللا بن . لـ د) ذيب تسهيل العقيدة اإلسالمية(حلافظ احلكمي، و ) أعالم السنة املنشورة(ويأخذ يف العقيدة 

. لـ د) مع اهللا(عبدالعزيز اجلربين، ويف األمساء والصفات يأخذ كتابا يتناول أبعادها اإلميانية، ومن أحسنها وضعا 

  .سلمان العودة 

                                                            
  )69(حممد الدويش . تربية الشباب لـ د 5



 مشاري بن سعد الشثريالبناء المعرفي للمربي

 

  19من  11صفحة 
 

صاحل الفوزان، أو . للعالمة د) امللخص الفقهي: (بواب العبادات ويعتمد كتابا خمتصرا يف ذلك كـومن الفقه يعىن بأ

الذي أعده مجع من العلماء وأخرجه ) الفقه امليسر(خالد املشيقح، ولو ظفر بـ . لـ د) املختصر يف فقه العبادات(

وهنا حيسن باملريب أن يبذل مزيدا من اجلهد للعلم بفقهيات احملاضن، . جممع امللك فهد فأرجو أن يستغين به عن غريه 

املختصر (وهي املسائل الفقهية اليت تعرض للمحضن بني احلني واآلخر، كأحكام السفر واملسابقات، فيأخذ يف األول 

  .سعد الشثري . لـ د) املسابقات وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية(لفهد العماري، ويف الثاين ) السفريف أحكام 

، فيقرأ يف أصول الفقه )النحو –املصطلح  –األصول (ومن املهم أن يقرأ كتابا يف كل علم من علوم اآللة الثالثة 

عبدالعزيز . لـ د) الواضح يف مصطلح احلديث( حممد األشقر، ويف مصطلح احلديث. لـ د) الواضح يف أصول الفقه(

  .موعة مؤلفني ) الدروس النحوية(الشايع، ويف النحو 

البن القيم، فهذا الكتاب لوحده دائرة معارف ) زاد املعاد(ومثة جماميع ال ينبغي أن ختلو منها مكتبة مرب، ومن أنفسها 

  .تكترت الكثري من العلوم والفوائد 

 :كتب السلوك .4

هذه تعني املريب على تزكية نفسه ونفوس من يربيهم، فيقف من خالهلا على نصوص الوحيني وكالم األئمة الربانيني و

، وقد كان من مقاصد )حممد الراشد(لعبداملنعم العزي ) ذيب مدارج السالكني: (ليستعني هبا يف تربيته اإلميانية، ومنها

ابن ) رسائل(ة واملربني، فاصطفى من األصل ما يتناسب مع رسالتهم، وليطالع املهذِّب أن جيعل من ذيبه مرجعا للدعا

منار السائرين وهداية السالكني (البن حزم، و ) األخالق والسري(البن القيم، و) الداء والدواء(مع ) الفوائد(رجب، و 

  .حملمد عمر سامل ) يف الطريق إىل رب العاملني
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 :كتب السرية النبوية .5

ما جيب على املريب العكوف عليه، فإا معلَمةٌ تربوية تلهم املريب يف مسريته ودعوته، ولن يغنيه يف ذلك وهذه من أعظم 

  .كتاب واحد، ولن تشبعه قراءة واحدة، ولكنها زاد ال ينفك عنه املريب ما أراد أن يكون مربيا 

  :ومن الكتب يف ذلك

 ي رزق اهللامهد. لـ د) السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية( -

 ملصطفى السباعي) دروس وعرب.. السرية النبوية ( -

 زيد الزيد. د. لـ أ) فقه السرية( -

 حملمد الصوياين) السرية النبوية كما جاءت يف األحاديث الصحيحة( -

 ألمحد فريد) وقفات تربوية من السرية النبوية( -

 :كتب التاريخ .6

تطلعه على سنة اهللا يف خلقه، ويشرف من خالهلا على أحوال وهذا الضرب من التصانيف جليل النفع للمريب فإا 

ومن . الناس وطرائق الدعاة واملصلحني يف دعوم إىل اهللا، إىل غري ذلك من الفوائد اليت استبدت هبا املصنفات التارخيية 

املريب بعض األحداث ولو طالع . علي الصاليب واملؤرخ السوري حممود شاكر . السالسل النافعة  يف ذلك ما كتبه د

. البن كثري لكان خريا وأقوم، فإن لتعليقه على األحداث سننا ال يقوى على رقمها معاصر ) البداية والنهاية(من نافذة 
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وذكرهم ) (أيعيد التاريخ نفسه؟(أليب احلسن الندوي، وكتابي حممد العبدة ) ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني(وليقرأ 

  .ففي هذه الثالثة إطاللة تارخيية رائدة ، )بأيام اهللا

 :كتب السري والتراجم .7

وهذه ) .. نزهة الفضالء: (حممد موسى الشريف ذيب له بعنوان. للذهيب، ولـ د) سري أعالم النبالء: (ومن أمثَلها

ن أخص الكتب تثري املريب بقدوات ملهِمة حيسن تصديرها يف اخلطاب التربوي، فإن صنع النماذج والقدوات م

  .مقامات التربية 

 :كتب اآلداب الشرعية .8

ومزية هذه الكتب تناوهلا لكثري مما يعرض للمسلم يف يومه وليلته، فهي تتناول آداب الكالم والسالم واللباس والنوم 

ض والطعام والس والصحبة والنظر وحنوها مما يتعني على املريب االطالع عليه، فإن كثريا من مسائل هذه الكتب تعر

  . للمتربني، فمن املهم أن يكون للمريب علم بالنصوص الواردة يف ذلك ليجيب هبا عن تساؤالم 

  :ومن كتب اآلداب

  لفؤاد الشلهوب) اآلداب( -

  لعبداهللا بن مانع الروقي) اللباب شرح أصول اآلداب( -

 :الكتب الفكرية .9
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ليست كالكتب السابقة، فإن الذي حيتاجه املريب وهذه على تشعب موضوعاا وكثرة مواردها إال أن حاجة املريب منها 

منها ما يعينه على البناء العقلي مع تكوين احلاسة النقدية،  وكذا ما يتعلق باملشكالت الفكرية اليت حتيط باملتريب، فإن 

على املريب أن يصرف قدرا من جهده لالطالع على تلك املشكالت وما كُتب عنها لريوي ظمأ املتريب يف هذه 

  . جلوانب ا

  :ومما قد يستفاد منه يف حتقيق ذلك

 حممد السعيدي. لـ د) منهج للبناء الفكري( -

  عبدالكرمي بكار. لـ د) خطوة حنو التفكري القومي( -

  جعفر شيخ إدريس. لـ د)  اإلسالم لعصرنا(سلسلة  -

 لفهد العجالن) معركة النص( -

 عبدالرحيم السلمي. لـ د) االنفتاح الفكري( -

مقاالت عاليةٌ جليلةُ العوائد جلمعٍ من الكتبة الفاعلني يف الساحة الفكرية، كالشيخني ) فكريةرؤى (ويف موقع  -

 سلطان العمريي وإبراهيم السكران وغريمها

. لـ د) أصول الفرق واألديان واملذاهب الفكرية: (وعن الفرق واملذاهب املعاصرة مثة كتب موجزة، منها -

ومن املراجع املفيدة .. ناصر العقل . ناصر القفاري و د. لـ د) ن واملذاهب املعاصرةاملوجز يف األديا(سفر احلوايل، و 

 .من إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ) املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة(
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ال فإن الساحة املعرفية حتوي هذا بعض ما يتعلق بتوسيع دائرة املعارف، وما ذُكر من كتب إمنا هو حمض اقتراح، وإ

ليست هناك منهجية معرفية تربوية تواطأت عليها اآلراء كما هو احلال يف بعض العلوم، و كثريا من التصانيف املفيدة،

، مث ليجتهد املريب يف اقتناء ما يراه  أردت أن أقيد ما عسى أن يكون صاحلًا لصناعة أوعية ختتص بالعملية التربويةولكين

فقر املكتبة التربوية من املعاجلات امليدانية مما جتدر اإلشارة إليه هنا ما تقدم تصدير املقالة به، وهو و. وببيئته أليق به 

، وهذا يستدعي من املريب قراءات واسعة ليستخلص الرؤى مث يسعى يف ترتيلها بعناية على واقع احملضن التربوي، لبيئتنا

سابقة على إرشادات موجهة قابلة للتنفيذ، ولكن عليك أن تعمل ذهنك لتقع فليس بالضرورة أن تتحصل من الكتب ال

على حقائق تلك الرؤى التربوية وجتعلَ منها حصيلةً معرفيةً قابلة لالستدعاء بقدر حاجة الظرف التربوي، أما الوقوف 

 .على ظاهر تلك الرؤى دون تبينِ حقائقها وما بنيت عليه فليس فيه كبري فائدة 

أما العناية بأدوات اخلطاب فألن الرسالة التربوية حباجة إىل تبليغها بأمثل الطرق، وميكن أن جنعل أدوات اخلطاب على 

وتكوينها يتحقق من خالل عناية املريب باإلمالء والنحو مع إدمان النظر يف كتب األدب .. كتابية وشفاهية : فرعني

لعام واخلاص، وليشفع ذلك بالسعي يف حتقيق ملكات الكتابة واإللقاء، ليكتسب مفردات وسياقات تعينه يف توجيهه ا

فإن الدربة على هذه املداخل من أجنع وسائل التأثري يف املتربني، وليس بالضرورة أن يصرف املريب كثريا من أوقاته 

 ا مركزيا يف خطابه، فليستقل أو يستكثرلذلك، لكن ليعلم أن هلا دور .  

  :ومن الكتب يف ذلك

 لعمر الصديقي) مبادئ التحرير والكتابة( -

 يف قسم العلوم الشرعية) الدروس النحوية(وتقدم ذكر  -
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  :عادل باناعمة جتول يف. لـ د) قليلًا من األدب(وبعد قراءتك 

 للرافعي) وحي القلم( -

 للمنفلوطي) النظرات( -

 للزيات) وحي الرسالة( -

 الطنطاوي ذكريات -

 هللا اهلدلقلعبدا) مرياث الصمت وامللكوت( -

  يف طَرِيقِ البَِناء

مثة خطرات أحسب أا روافد للبناء املعريف، آثرت كتابتها كومضات عجلى لعلها أن تسهم يف صناعة وعي معريف 

  ..لشرحية املربني 

من وظائف املريب استشراف العوز املعريف للمتريب يف الشبهات املعاصرة، مع استحضار أن وقوع فرد يف  -

 يعين قابلية البيئة ملزيد من الضحايا، وهذا يستلزم مزيدا من البصر بالعوامل املؤثرة يف املريب مع اطِّالعٍ احنراف معريف

على املصادر املعرفية احلديثة كالشبكات االجتماعية، مث السعي يف ردم الفجوات مبكرا وإذكاء املعارف النافعة يف 

 .احملضن التربوي 



 مشاري بن سعد الشثريالبناء المعرفي للمربي

 

  19من  17صفحة 
 

قائما على كل ثغر معريف حبيث يكون املرجع للمتريب يف مجيع مشكالته ليس بالضرورة أن يكون املريب  -

املعرفية، ألن هذا ليس بوسعه أساسا، وعليه فإما أن تكون املعاجلة مباشرة من قبله أو جيعلَ املريب من نفسه وسيطا 

 .ناجحا 

ير بالعناية أن يعود املريب لسانه ليس املريب مفتيا مكلفا باإلجابة على مجيع فتاوى املتربني، ولذا كان من اجلد -

، غري أن من املعيب أن يسأله املتريب عن ما يعرض للمسلم يف يومه وليلته من أحكام الفرائض وحنوها )ال أدري: (على

 .فال جيد لديه جوابا 

للترقي يف على املريب أن يعلم أن مقامه يف اإلشراف امليداين املباشر ليس أبديا، ومن هنا ينبغي له أن يسعى  -

العمل الدعوي والتربوي، فاإلشراف التربوي امليداين مرحلة تتلوها مراحل تستدعي بناًء معرفيا إضافيا، وعليه فمن 

بكتب التاريخ املعاصر  احلسن أن يستحضر املريب حاله ومآله ليكون بعيد النظر يف بنائه وتكوينه، ويعىن خصوصا

  . قع العمل اإلسالميواحلركات اإلسالمية ومذكرات الدعاة ووا

عى ال ستدي خمزونٌحبيث يتكون للمريب ت وإدارة األزمات صنع األفكار وحل املشكالالتراكم املعريف مهم يف  -

لنفرض مربيا يريد احلديث عن أمهية العلم يف إزالة : ولتقريب املراد يف ما يتعلق بصنع األفكار مثال.  غائب يبحث عنه

 قراءات سابقة عن هذا املوضوع فسيكون قادرا على كتابة أركان املوضوع وصناعة أوعيتهالشبهات، فإذا كانت لديه 

خبالف ما لو حبث  مث بعد ذلك يسعى يف تعبئة األوعية باملضامني النافعة، لتكامل الصورة،أدعى قبل البحث، وهذا 

وأيضا فالتراكم ال ختلو من ثغرات، دون معرفة سابقة فإنه إذ ذاك يكون أقرب إىل تقدمي خواطر غري متماسكة ابتداء 

تصادفه ويبادر إىل فإنه يسعد بأي معلومة  م هذا التراكمدعلى تقومي املضامني املبحوثة خبالف من ع املريب املعريف يعني

  .طرحها دون حتقيقها 
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يست القراءة ول، ال أن يألف الركون لكل ما هو سهلٌ هين، على القراءة الصعبةعلى املريب أن يعود نفسه  -

ولكن الشأن أن تعىن بالكتب اليت تتحدى وال تعجز  ،غريبةال باملصطلحات مملوءة كتب تجِد يف قراءةالصعبة تعين أن 

إذ عمق الروافد يرتقي بعقل املريب ا يف صقل العقل وتنميته، لذلك دور فإن..  -عبدالكرمي بكار . على حد تعبري د -

 .حيفز املريب إىل إعمال الذهن وتقومي املقروء وحتريره خبالف سطحيها فإنه ال 

البناء املعريف ليس مقصورا على القراءة فحسب، ولكن ملا كانت القراءة هي املصدر األساس بنيت املقالة  -

 .عليها، وإال فإن السماع وجمالسة املختصني وحضور الندوات وامللتقيات وحنوها مصادر أصيلة يف  التكوين املعريف 

الدورات التدريبية العاقلة مبختلف حقوهلا تفيد املريب، كالدورات ااملتعلقة مبهارات القراءة والتخطيط اإلداري  -

تلك اليت ال تسعى يف إخراج املارد من كوامنك وإمنا تربت على كتفه ليمكث، وال ) العاقلة(وحنو ذلك، وأعين بـ 

 .قلك وإنسانيتك ضرر عليك يف بقائه ما دامت تلك الدورات حتترم ع

وإن كان يف حاجة إىل إحاطة وبراعة ومشول،  منهجٍ لُومن السهل ختي من السهل تأليف كتاب يف التربية،( -

ما مل يتحول إىل حقيقة واقعة تتحرك يف واقع .. يظل معلقًا يف الفضاء .. حرباً على ورق  ولكن هذا املنهج يظل

عندئذ فقط .. ه النهج ومعاني كه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئما مل يتحول إىل بشرٍ يترجم بسلو.. األرض 

 . 6قاله حممد قطب )يتحول املنهج إىل حقيقة، يتحول إىل حركة، يتحول إىل تاريخ

هذا ختم هذه الورقة، وآمل أن أكون قد وضعت لَبِنةً يستعان هبا على إقامة بناء معريف متكامل للمريب، واهللا تعاىل 

  .اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  أعلم، وصلى
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