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 ملخص البحث
 

                                                                                ملا كانت معاجلة القضايا املهمة تقتضي النظر يف أصوهلا الكلية، فإن هذا البحث قد تعر ض، 
(، لسفة الرتبية يف عصر عوملةفمبنهج حتليلي، للتحديات الرتبوية يف هذا العصر من خالل )

 حيث مت عرض ومناقشة املوضوع من خالل أربعة حماور أساسية.
يف احملور األول عاجل البحث، يف أسلوب متهيدي، موضوع العوملة والتفاعل االجتماعي     

                                                                                بني الشعوب، فتبني  من خالله أن ظاهرة العوملة ال حمالة قادمة، وبالتايل ينبغي للمسلمني أن 
اعلوا معها من أجل تكييفها لصاحل األمة. ويف احملور الثاين تعرض البحث ملفهوم الرتبية يتف

 ومهمتها يف اإلسالم.
أما احملور الثالث فقد عاجل جانبني: جانب يتعلق بأبعاد العوملة وأثرها على الرتبية يف العامل 

              ثقايف، والب عد ال-                                                     اإلسالمي، حيث متثلت أمهها يف مخسة أبعاد هي: الب عد االجتماعي
                                                       العسكري، والبعد اإلعالمي، وأخريا  قضايا البيئة. وقد تعر ض -اإلقتصادي، والبعد السياسي

                                                                            البحث ضمن هذا احملور جلانب آخر يتعلق بالعناصر اليت تشك ل العوملة، حيث مت بيان أهم 
األموال قطرية، و احلركة احلرة لرؤوس -مركزية ، والال-تلك العناصر اليت متثلت يف )الال

 والبضائع عرب احلدود الدولية(.
مقومات فلسفة لعل أهم حماور هذا البحث متثل يف احملور األخري الذي كان موضوعة )    

(، حيث مت النظر إىل هذه املقومات من منظور عقدي، ومن منظور الرتبية يف عصر العوملة
 أخالقي قيمي، ومن منظور علمي معريف، ومن منظور اجتماعي.
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 1فلسفة الرتبية يف عصر العوملة
 )قراءة نظرية من منظور إسالمي(

 
 مقدمة: العوملة والتفاعل االجتماعي بني الشعوب -1

تأيت هذه الدراسة يف ظل اخللفية الفكرية للجدل املستمر حول القضايا العاملية املعاصرة 
الصراع القائم حول طبيعة                                                            وتداعياهتا على حياة الشعوب، فكريا  وثقافيا  وتربويا . ويف ظل

( وحتدياهتا على جمتمعاتنا اإلسالمية Globalizationالنظام العاملي اجلديد املعروف بـ)العوملة( )
والعربية عرب موجة احلضارة املادية اليت جتتاح العامل اآلن وحتاول أن جتعل كل القيم والنظم 

وملة. ففي الوقت الذي يزداد العامل األخالقية والرتبوية للشعوب خاضعة ملعايريها باسم الع
                                                                                   تقاربا  وترابطا  يف كافة اجملاالت ليزداد به الشعوب تفاعال  وتعارفا  من خالل ثورة االتصاالت 
واملعلومات، تزداد اإلشكاالت االجتماعية والثقافية اليت تستعصي على الدولة الواحدة أن 

 تتصدى هلا.
ملة( اليت تغشى البشرية يف هذه احلقبة من التاريخ،                                   ط رحت أفكار عديدة حول ظاهرة )العو     

                                                                           حبثا  عن طرق تكييفها ووسائل تشكيلها. وال شك يف أن كال  من تلك األفكار كانت مدرك 
                                                                            للحقيقة يف جانب، ولكن احللقة اجلامعة هلا مجيعا  هي أهنا تشكل نوعا  من تدافع حضاري 

م البشرية يف هذا العامل اجلديد، فكري يعكس بصورة أوضح طبيعة العالقات اليت ستحك
 .2على مقتضى سنن هللا الكونية يف حركة األمم احلضارية

وهكذا باتت )العوملة( ظاهرة ذات بعدين: سليب وإجيايب يتحدد أحدمها وفق أسلوب     
 التعامل ال بذاته.

ليها إن القوى الفكرية اليت تقف وراء العوملة وتعمل على توجهيها حىت اآلن تغلب ع    
                                                                                املثالب، إذ تقوم على التدافع والتنافس املطلق بني الشعوب على مظاهر احلياة، بعيدا  عن 

                                                 
 .اجلامعة اإلسالمية العامليةـماليزيا -إبراهيم شوقار، أستاذ مساعد بقسم الدراسات العامة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية 1

" اليت تصدره التجديد(، جملة " العوملة والعاملية يف ضوء سنن هللا الكونيةفاصيل أويف عن طبيعة العوملة: مقالة للباحث بعنوان )راجع ت2
 .168-141، ص2003اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا، العدد الرابع عشر أغسطس 



 4 

القيم، بل هي إعادة صياغة للمفاهيم القيمية واألخالقية من جديد لتكون إرادة الغالب هي 
املعيار يف كل شيء، األمر الذي يعين زعزعة قيم الشعوب والتشكيك يف قواعد أخالقها 

ب مثلها، وإنصهار ذاتيتها مع األهواء واملصاحل اآلنية للشعوب، دون ضابط معروف واضطرا
للتعامل بني الناس. ويف ظل هذا التفاعل الثقايف الكثيف ينمحي اهلوية احلضارية لألمة 

 .وتضيع ذاتيها فيصبح يف موضع التخلف والتبعية العمياء
نظم األخالقية والرتبوية للشعوب، حيق يف ظل هذا التحديات املاثلة أمام كل القيم وال    

 ألمة األسالم والعروبة أن تتساءل:
كيف يتأيت ألمة اإلسالم أن حتافظ على هويتها الثقافية وقيمها الدينية وفلسفتها الرتبوية   -*

 يف سياق العوملة وعامل املتغريات ؟
لفكرية لألمة حبيث وما هي اآلليات والوسائل الداعمة لوضع قواعد الرتبية الثقافية وا -*

تكون قادرة على جماهبة حتديات العوملة، بل التفاعل معها وصياغتها وفق قيم السماء وسنن 
 الفطرة اإلنسانية السوية ؟ 

وما التدابري املالئمة اليت جيب على األمة اختاذها لتسهم يف تشكيل العوملة بصورة تنتهي  -*
 يف نتائجها لصاحل البشرية مجعاء ؟

                                                                        هي الرؤية احلضارية لألمة اليت هبا تتحدد أولويات الرتبية، وتكون بديال  حضاريا   مث ما -*
( أمام البشرية، يف ظل هذه املتغريات اجلذرية يف عاملي الفكر conventionalللرؤية الوضعية )

 والثقافة وتداعياهتا على احلياة ؟
األعلى، واليت حترص على  إذا كانت النظم الرتبوية املختارة لدى الشعوب وفق مثلها    

(؛ فإن احلديث عن فلسفة World View                                               توريثها لألجيال، تنبثق أساسا  من رؤيتها الكلية )
الرتبية هو املدخل الصحيح للتعامل مع القضايا الفكرية والثقافية يف هذا العصر )الكوين(، 

 ولتحديد األولويات الرتبوية يف عامل املتغريات.
بية نقطة حمورية حول األسس الثقافية والرتبوية لألمة تقتضيه طبيعة كما أن جعل فلسفة الرت 

                                                                                    العوامل احملركة للـ) العوملة( ذاهتا، واليت تتمركز ج ل ها حول القضايا االجتماعية والثقافية 
والفكرية الناجتة عن التفاعل بني الشعوب يف خمتلف جماالت احلياة، مثلما يقتضيه البحث 
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ملواجهة تلك التحديات والتفاعل معها من أجل تكييفها وفق مبادئ  عن اآلليات الضرورية
 اإلسالم وتوجيهها لصاحل البشرية.

من أجل مواجهة حتديات العوملة بصورة منهجية جادة، ال جتدي ردود األفعال، وال     
ومن األعمال غري املخططة وال التصرفات الفردية العفوية. وإمنا البد من بناء األمة وتربيتها. 

كفي تعبئة الشعوب بالكلمات الزائفة اجملردة عن القيم تأجل بناء األمة يف احلقيقة، ال 
واملثل، وال برفع الشعارات اخلالية من املصداقية واملضمون، وإمنا يف سبيل محل رسالة اخلالفة 

نسان                                                                             يف الوجود البد من تربية األمة أوال  على املثل العليا والرؤية الصحيحة عن الكون واإل
                                                                               واحلياة. وهو األمر الذي الحظ أمهيته يف هذا العصر أحد الغربيني وعرب  عنها بقوله:)لبناء 
                                                                                األمة ال يكفي ببساطة تعبئة الشعوب، بل البد من تعليمهم م ن  ه م وم ن أين جاءوا وأين 

 يذهبون(.س
To create the nation it is not enough simply to mobilize compatriots. They must be 

taught Who they are, where they come from, and where they are going?. 
3
 

 
 مفهوم الرتبية ومهمتها يف اإلسالم -2

                                                                              معىن الرتبية، كما ورد يف القرآن، هي إنشاء الشيء حاال  فحاال  إىل التمام، كما يف قوله 
والرتبية يف اإلسالم منهج يستهدف  4 )الفاحتة(. (2                                 احل  م د  ّلِل    ر ب   ال ع ال م ني ) تعاىل:

                                                                             صياغة كيان اإلنسان يف كليته: عقال  وروحا ، جسدا  ونفسا . واإلنسان ليس جديرا  هبذه 
التسمية إال بالرتبية، وليست الرتبية يف اإلسالم إال اتباع األصول اليت جاء هبا األنبياء 

املباديء احلقيقية اليت تأخذ بيد اإلنسان إىل                                          واملرسلون من األحكام واحل كم والتعاليم، وهي
 أعلى مراتب القيم احلميدة وحسن األخالق.

ولقد جاء اإلسالم برؤية كونية توحيدية فطرية، وبقيم ومبادئ تربوية هادئة تقصد إىل     
اخلري واإلحسان، حتي الضمائر وتنري العقول وتبين حس املسؤولية يف اإلنسان. فصارت من 

سالم كون الدين هو املوجه حلركة اجملتمع ومصدر كل نظمه العاملة اليت منها الرتبية أصول اإل
                                                 
3
 Anthony D. Smith, Towards a Global culture: an article within (The Global transformations reader), 

edited by David Held and Anthony McGerw (Blackwell 2000 UK) p240. 
( مصدر 184( ص1900، دار املعرفة ) بريوت املفردات يف غريب القرآناألسفهاين، الراغب:  4                                  . يرى األصفهاين أن كلمة )رب 

                           بـ ل د ة  ط ي  ب ة  و ر ب  إال هلل تعاىل مسبب األسباب، املتكفل مبصلحة املوجودات ، حنو قوله تعاىل                                        مستعار للفاعل، وال يقال )الر ب( مطلقا  
( ع  إ ىل  ر ب  ك  ) ، وقوله تعاىل  (2                   ر ب   ال ع ال م ني ) )سبأ(. أما باإلضافة فيقال هلل تعاىل ولغريه، كقوله تعاىل  (15        غ ف ور   .(50                      ار ج 
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                                                                              بوسائلها املختلفة. ومن هذا الوجه يتبني  أن الدين هو روح حركة احلياة يف اإلسالم وروح 
 العلوم واملعارف كلها وروح اجملتمع.

ال يف الدين، ومفهوم العلوم ليس                                                 فالرتبية يف اإلسالم، نظريا  وعمليا ، ال جتد مرجعيتها إ    
وسريان روح  5                                                               مقصورا  على علوم الدين، بل يشمل كل املعارف اليت كشف هللا عنها للبشر.

الدين يف كل شعاب احلياة واملعارف يف املنظور اإلسالمي هو املفهوم الصحيح للرتبية، كما 
ديين ودنيوي. فمما قيل يف فهمه األقدمون من علماء األمة قبل نشأة بدعة تفريق العلوم إىل 

                                                                                هذا الصدد أن أبا حسن األنباري كان يشتغل بالعلوم اهلندسية وملا مر  عليه بعض املشتغلني 
                                                                            بالفقه وسألوه، بشيء من التهكم، ِب   تشتغل ؟ أجاب: إين اشتغل يف تفسري قوله تعاىل:

)                                                                     أ فـ ل م  يـ ن ظ ر وا إ ىل  الس م اء  فـ و قـ ه م  ك ي ف  بـ نـ يـ ن ا )ق(، فأنا يف  (6                                           ه ا و ز يـ ن اه ا و م ا هل  ا م ن  فـ ر وج 
 علومي أبني كيفية بناء هذا السماء.

فالرتبية يف اإلسالم منهح متكامل يعىن باجلسم والروح والعقل. ومن أجل تكامل النظرة     
وتصفية  اإلسالمية إىل احلياة والوجود واجملتمع، مجعت الرتبية اإلسالمية بني تأديب النفس

الروح وتثقيف العقل وتقوية اجلسم، فهي تعين بالرتبية اخللقية والصحية والعقلية دون إعالء 
                                                                             ألي منها على حساب اآلخر. ولذلك ينشأ املسلم سويا  قوى الصلة باهلل، حمققا  لرسالته يف 

سالة أما غاية الرتبية فهي بناء اإلنسان وصياغته بالصورة اليت يتمكن من محل ر  6احلياة.
 االستخالف يف األرض بالعبادة والتعمري.

                                                                                     ولكن يبدو، مع التقدم واحلداثة، تزداد احلياة تعقيدا  وكأن هذا التالزم بني التقدم والتعقيد     
يف احلياة قاعدة عامة هي من طبيعة هذه احلياة املعاصرة، ولعلها كربى مشكالهتا. ومع 

                                                 رتبوية تعقيدا ، إذ تنعكس هذه التعقيدات على الرتبية تعقيدات احلياة املعاصرة تزداد العملية ال
فتجعل منها عملية متشعبة املشارب واجملاالت ال ينحصر مهها يف التعليم واملعلمني وإمنا 
تتعداهم إىل مجيع قطاعات العمل، حىت ال يبقي قطاع من قطاعات اجملتمع إال ويقوم بدور 
                                                 

(، العدد التاسع والعشرون، السنة إإلسالمية املعرفة( مقالة ضمن جملة )حنو رؤية موضوعية للرتبية يف الرتاث اإلسالميقمرب، حممود: ) 5
                                                                                    . مل جند هلذا الكاتب معيارا  واضحا  يف دعواه التفريق بني إختصاصات الدين وإختصاصات العلم، 145-99، ص2002الثامنة صيف 

)تربويات التعليم(. وقوله:) الدين يسلم باإلميان، أي بالتصديق دون جدال أو خصومة، بينما يسلم العلم وما أمساه بـ)الرتبويات الدعوة( و
 بالرأي والعقل والتمحيص(، هذا القول يصدق على الديانة املسيحية أكثر من اإلسالم الذي جاء يف أسلوب الدعوة إليه مثل قوله تعاىل:

ي  أ ح س ن  )                      و ج اد هل  م  ب ال يت                                  م ة  و ال م و ع ظ ة  احل  س ن ة                                      اد ع  إ ىل  س ب يل  ر ب  ك  ب احل  ك  
             ه 
  125)  .)النحل( 

 .6/397( مج1979، دار األنصار )القاهرة موسوعة مقدمات العلوم واملناهجاجلندي، أنور:  6
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ن اليوم عن دور اإلعالم والنادي والسوق تربوي، كرب شأنه أو صغر. لذلك يتحدث املربو 
                                                                         واملصنع واملتجر، فضال  عن األسرة واملؤسسات الرتبوية والدعوية واملسجد، يف العملية 
الرتبوية. كما يتحدثون عن )اجملتمع املرتيب( أي اجملتمع الذي يشارك يف مجيع الناس يف 

 7العملية الرتبوية
ددة، منها األسرة واملسجد واجملتمع إىل جانب فالرتبية يف اإلسالم هلا منافذ متع    

                                                                                    املؤسسات الرتبوية النظامية من املدارس واجلامعات. والنظر إىل واقع احلياة العصرية يبني  لنا، 
لألسف، أن هذه املنافذ الرتبوية تتعرض اآلن لرياح العوملة وحتدياهتا. فاإلعالم امللوث 

بل باتت معاين األسرة يف خطر عظيم. ورسالة باألفكار املسمومة تغشي البيت واملدرسة، 
املسجد والدعوة تكالبت عليها األعداء بدعاوي شىت ! وما ذلك إال ألن الرتبية يف اإلسالم 
                                                                                ليس نظاما  قائما  بذاته، وإمنا هي نظام ذو عالقة وثيقة باألوضاع السياسية واإلقتصادية 

بية. ومهمة الرتبية يف اإلسالم عملية واالجتماعية والثقافية يف اجملتمع الذي ختدمه الرت 
                                                                                اجتماعية شاملة تضم كل شرائح اجملتمع وطبقاته، إبتداء بالنشء يف األسرة مرورا  بالعوام 
وأرباب املهن، وإنتهاء بالنخب واملثقفني. فقوام األمة وأساسها هي الرتبية اخللقية اليت يصفها 

. ولذلك )الشمس( (10)                          و ق د  خ اب  م ن  د س اه ا (9)     اه ا                          ق د  أ فـ ل ح  م ن  ز ك   القرآن بـ) التزكية( 
فتطهري النفس وتزكيتها من رزائل األعمال واخلصال وحتليتها بالفضائل إمنا هو شرط جوهري 

                                                        إ ن  اّلِل   ال يـ غ ري    م ا ب ق و م  ح ىت  يـ غ ري   وا م ا  إلحداث التغيري اإلجتماعي املنوط به هنضة األمة 
ه م  )     ب أ    )الرعد(. ( 11           نف س 

والرتبية هبذا املعىن إمنا هي غرس للمبادئ والقيم وأخالق الفطرة السوية، من عدل     
                                                                        ومساواة وصدق وإخالص، يف صميم قلب اإلنسان، والنشء خاصة، لت سق ى مباء التعارف 

  اجملتمع اإلنساين:                                                                    والتواصل والرتاحم بني الناس فتؤيت أكلها ومثارها سالما  ووئاما  وتعاونا  يف
                                                                                                                         ف ب م ا ر مح  ة  م ن  اّلِل   ل ن ت  هل  م  و ل و  ك ن ت  ف ظ ا غ ل يظ  ال ق ل ب  النـ ف ض وا م ن  ح و ل ك  ف اع ف  ع نـ ه م  

تـ غ ف ر  هل  م  و ش او ر ه م  يف  األ م ر  )  )آل عمران(. (159                                               و اس 
   د  احل  ر ام  أ ن  تـ ع ت د وا و تـ ع او ن وا ع ل ى ال رب                                            و ال جي  ر م ن ك م  ش ن آن  قـ و م  أ ن                                                                                    ص د وك م  ع ن  ال م س ج 

( و ان  و اتـ ق وا اّلِل   إ ن  اّلِل   ش د يد  ال ع ق اب   )املائدة(. (2                                                                                                       و التـ ق و ى و ال تـ ع او ن وا ع ل ى اإل مث   و ال ع د 
                                                 

طرابلس اجلامعي للدراسات اإلسالمية (، إعداد معهد املؤمتر الرتبوي اإلسالمي الثاينمقتبس من تقدمي د. هشام نشابة ألعمال ) 7
 .16-13(، ص1993)بريوت 
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تمايزون إال من جهة العقول ونوعية األخالق، فالناس يف كل األمم أكفاء فيما بينهم ال ي    
 8وهي ال تكتمل إال بالرتبية.

 فكرة العوملة وعناصر تشكيلها -3

، ولكن حياول كل طرف أن يفسرها بطريقة   ً  ً                                                                               ليس للعوملة مفهوم موحد متفق عليه عامليا 
 طريقها ( ما زالت يفProcess                                                       تتفق مع مصلحته اخلاصة. وهذا يبني  أن العوملة عملية مستمرة)

                                                                                 إىل البلورة والصياغة التك ون. أما ما تسعى إليه القوى العظمى باسم العوملة فهو إعادة 
تشكيل بعض األعراف الدولية املستقرة حىت اآلن يف التعامل بني األمم، وذلك بإعادة 
 تعريف وتقنني املفاهيم اليت سادت العالقات الدولية بعد احلرب العاملية الثانية، مثل مفهوم

 )الدولة(، و)السيادة( وغريمها، لتتفق مع املصاحل واألطماع املتزايدة لتلك القوى.
، أثر (David Held)                                                       يستعرض املنظ ر والكاتب األمريكي يف قضايا العوملة ديفيد هلد     

التكنولوجيا على تشكيل العوملة، فيقول:) إن هذه التطورات التكنولوجية قد ساعدت الغرب 
                                                               دودها، ومك نت الفلسفات العلمانية اليت ظهرت يف أواخر القرن الثامن يف التوسع من ح

وال سيما العلمنة وفلسفة التحرر والفلسفة  -عشر وأوائل القرن التاسع عشر امليالديني
                                                                        من تشكيل ونشر الثقافة العلمانية إىل كل جمتمعات العامل تقريبا . أما الثقافة  -االجتماعية

                                                                تتأثر اجتماعيا  بعد، ولكن املناصرون للعوملة يقولون إن كثافة وسرعة  العامة املعاصرة فرمبا مل
 9انشار الثقافة العاملية وحجم تشكلها أمر ال ميكن غض الطرف عنه(.

  (think globally and act locally)                        فك ر عامليا  واعمل حمليا   3/1

ا حتديات العوملة وتيقنوا من                                                           )فك ر عامليا  واعمل حمليا ( شعار مرفوع من ق ب ل الذين أدركو     
                 (، حياول املنظ رون Factors of Globalizationضرورة التفاعل معها. ويف إطار حتديد عواملها )

، يوميء كل منها إىل األفكار اليت 10مجع املفاهيم العامة للعوملة حول ثالثة مبادئ جامعة
 وراءها والغايات اليت يرمي إليها أصحاهبا، وهي:

                                                 
 .3/168.ج1( ط 1993، حتقيق حممد عمارة ، دار الشروق ) القاهرة  األعمال الكاملة للشيخ حممد عبدهحممد عبده ، الشيخ:  8

9
 These technological advances helped the West to expand and enable the secular philosophies which 

emerge in the late eighteenth and nineteenth centuries- especially science, liberalism and socialism- to 

diffuse and transform the cultural context of almost every society in the planet p16. 
 املصدر السابق، املوضع نفسه. 10
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(، ويعين أن أثر العالقات املتشابكة واملتداخلة decentralization) مركزية-الال - أ
                   ال تفسح جماال  للدولة  (Interdependence relations between nations)بني األمم 

الواحدة بالتصرف على إنفراد دون اجملتمع الدويل. ويرون أن ذلك يصدق حىت 
تلك القضايا املتعلقة بالتجارة يف كثري من القضايا الداخلية للدولة املعنية، مثل 

                                                             وحبقوق اإلنسان، بل حىت السياسات الرتبوية باتت جماال  للتدخل يف شؤون 
الدول بدعوى خمتلفة. ومن خالل هذا املبدأ تتصرف الدول الكربى وتفرض 
                                                                     إرادهتا وثقافتها على الشعوب املستضعفة باسم اجملتمع الدويل، كما حدث مرارا  

 انستان.يف حمنة العراق وأفغ

ويعنون بذلك أن احلدود السياسية املعروفة  11(،denationalization) قطرية-الال - ب
بني الدول تبدأ يف اإلحنصار والتالشي أمام الكثري من حقائق العوملة، وقد بدأ 
                                                                    فعال  باالتصاالت والتجارة اإللكرتونية، حيث ال حرمة لسيادة الدولة وال إحرتام 

املبدأ على الرتبية والتعليم من حيث نقل األفكار  إلرادهتا. ويظهر خطورة هذا
الضارة بالنشء وباجملتمع إىل داخل الوطن ومن مث تنفلط العملية الرتبوية عن 

 االنضباط والسيطرة.
(National boundaries became meaningless in communication and e-commerce 

realms). 
(Those states, which seek to pursue rigid closed-door policies on information and 

culture, are certainly under threat of socio-economic life everywhere will be 

transformed by them as well. Cultural flows are transforming the politics of national 

identity and the politics of identity more generally). (David 18) 

( لرؤوس األموال واألرباح والبضائع )واألفراد Free movement) احلركة احلرة  - ت
 .12على قدر( عرب احلدود، وحترير السوق ليضبط نفسه بنفسه

                                                 
11

 (At a top political and economic level, globalization is the process of denationalization of markets, 

politics and legal systems, i.e., the rise of the so-called global economy. The consequences of this 

political and economic restructuring on local economies, human welfare and environment are the 

subject of an open debate among international organizations, governmental institutions and the 

academic) 

                 وقد عر ف املنظمون (،  The International Forum on Globalization (IFG)) راجع: شبكة ما يعرف بـ)املنرب العاملي للعوملة(
 سهم مبا يلي:هلذا املنرب أنف

(The International Forum on Globalization (IFG) is an alliance of sixty leading activists, scholars, 

economists, researchers and writers formed to stimulate new thinking, joint activity, and public 

education in response to economic globalization). 
بعد أحداث احلادي عشر من سبتمري، وال سيما يف حركة رؤوس األموال  -يف الظاهر -املالحظ أن هذه املفاهيم قد تكسرت حدهتا 12

                                                                                                     واألفراد، ولكن يف الواقع النتيجة تصب  يف نفس املخطط، إذ ال متس كل تلك اإلجراءات إال من يصفه اخلصم بـ)اإلرهاب(.
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من خالل هذا املبدأ يتم غزو البالد املستضعفة عن طريق الشركات الكربى فيصبح 
 تها الرتبوية.استقالل الدولة وسيادهتا يف خطر فتضيع إرادهتا السياسية وسياس

(Free market rules and trade liberalization on a global scale are manifested in the 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)). 
(Competitiveness as the major survival strategy in all walks of life, and business in 

particular  ( . 

                                                                     يصبح قانون احلركة احلرة والتنافس احلر مها أهم خاصتني للعوملة، مما يعين ضمنا  وهكذا     
إنه ال حياة للضعفاء واملتخاذلني عن ركب العوملة. وهذه صيغة أخرى لقانون شارلس دارون 
يف االنتخاب الطبيعي والبقاء لألصلح، ولكن ختتلف عنها يف أن التنافس على احلياة يف 

 جمال العالقات اإلنسانية اليت أرشد هللا عباده للتعامل فيه وفق ضوابط عصر العوملة يقع يف
العقل وقانون الشرع، للسمو مبقام اإلنسانية عن درك األنعام. أما قانون دارون فكان يف جمال 

 احلياة الطبيعية.
، كما هو ظاهر، عبارة عن -أعين الالمركزية والالقطرية واحلركة احلرة -هذه املفاهيم    

متقابالت أو أضداد ملفاهيم سادت إبان نظام )ثنائة القطب( يف العالقات الدولية، 
وبالتحديد مفهوم املركز واألطراف، ومفهوم الدولة القطرية، ومفهوم السيادة. والغاية من تغيري 
هذه املفاهيم القدمية هي زعزعة املراكز القانوية املستقرة يف العالقات الدولية لنهب الثروات 

                                                                           ذالل الشعوب. وحلماية هذا املخطط يف سياسات العوملة أ بتكرت وسائل وأدوات للتطبيع، وإ
بعضها يف اجلانب اإلقتصادي، مثل املنظمات التجارية الدولية واإلقليمية كمنظمة التجارة 

(، جمموعة السبعة الكربى وغريمها، والبعض اآلخر يف اجلانب السياسي،  WTOالدولية )
 واحللف األطلسي وغريمها. ،(EU)والكيانات الكربي مثل اإلحتاد األرويب  كتكوين التحالفات

كل هذه أدوات ووسائل لتنسيق املواقف ومحاية املصاحل وتنفيذ األغراض يف سوق العوملة      
ذات املنافسة احلرة، من غري ضبط أخالقي من قيم السماء أو قانون الفطرة السوية. وإىل 

اليت هي باألصل أدوات لتنفيذ خمططات الدول الكربى، مثل جملس  جانبها كياناهتم القدمية
األمن وصندوق النقد الدويل وأمثاهلما. هذا باستثناء الشركات العاملية الكربى املعروفة بـ) 

( اليت هي صاحبة القرار احلقيقي يف الدول  Multi-cultural Corporationsاملتعددة اجلنسيات 
 الكربى من وراء الكوليس.
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 حماور العوملة وأثرها على الرتبية يف العامل اإلسالمي 3/2

إن حتديات العوملة ال تأيت من باب واحد، كما أن إنطالق العوملة حنو الواقع ال تسلك 
                                                                                     منهجا  واحدا  وال أسلوبا  حمددا . فالعوملة هلا مداخل وأبعاد خمتلفة تتبع شعاب احلياة ومناشط 

 لعملية الرتبوية يف كافة مستوياهتا.اجملتمع كلها، فتؤثر على ا
بعد النظر واالستقراء ألدبيات العوملة ميكن حصر مداخل العوملة يف مخسة حماور رئيسية،     

تتفاوت أمهيتها ودورها وفق ظريف الزمان واملكان، ولكنها متعاضدة ومتناسقة من حيث 
ذه احملاور يف الوقت املعاصر يتمثل نتائجها النهائية وأثرها على العملية الرتبوية. ولعل أبرز ه

العسكري، مث اإلعالمي، مث البيئي.  -                                              يف الب عد اإلقتصادي للعوملة، ويليها البعد السياسي
 الثقايف.-                                                                  ولكن أهم ب عد للعوملة من حيث أثرها على الرتبية يتمثل يف احملور االجتماعي

الغرض هو عرض جممل، مث وقفة ليس املقام هنا مقام بيان وتفصيل هلذه األبعاد، وإمنا     
 الثقايف.-مع أثر العلومة على املفاهيم الرتبوية من خالل هذا احملور األخري، أعين االجتماعي

 (Economical dimension)                                  الب عد اإلقتصادي وأثره على الرتبية  -أ

األنثروبولوجية هي الوسيلة -إن كانت القوة العسكرية املسبوقة بالدراسات االجتماعية
واملدخل املباشر يف شؤون الدول وهنب ثرواهتا وإزالل شعوهبا يف عصر احلداثة وما بعد 
احلداثة، يبدو أن بوابة اإلقتصاد هي املفضلة يف عصر العوملة. بل هي أكثر فعالية يف الوفاء 

 بالغرض من كل األساليب السابقة العسكرية.
، ومن Free, integrated world market)) وعوملة اإلقتصاد تعين حترير ودمج السوق العاملي    

 أهم وسائل هذه العملية ما يلي:
/ احلركة احلرة للبضائع ورؤس األموال واألرباح وتدفقها عرب احلدود الدولية دون إعرتاض من 1

 Free flow of goods, capital, and convergence in interest rateالدول املعنية. 

 ل العمالت، حبيث حيكم السوق نفسه بنفسه./ حترير سعر الصرف وتداو 2
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/ إنشطار العامل إىل فريقني ال ثالث هلما: املركز واألطراف، والفاصل بينهما هو الغىن 3
 الفاحش والفقر املدقع.

World is compost of two major regions: center and periphery, separated by gap of 

wealth, rich and poor. 
 (.survival of the fittestمنطق: مضاعفة الرباح والبقاء لألصلح ) / حتكيم4

أما أثر عوملة اإلقتصاد على الرتبية فيكفي أن نشري إىل ما ذكره الدكتور مهاتري حممد،     
رئيس وزراء ماليزيا السابق يف هذا الصدد، وهو قوله:) إن املتطرفون لنظرية السوق واملؤيدون 

رات:)البقاء لألصلح(، و)كفاءة السوق(، و)مضاعفة األرباح( واختذوها للعوملة قد رفعوا شعا
                                                                            دينا  هلم، وجعلوا كسب املزيد من األموال قاعدة لألخالق يف دينهم، وال يعين بقاء األصلح 
عندهم، يف أكثر األحوال، إال بقاء هؤالء أنفسهم، وليس بقاء األفضل أو اجلدير بذلك 

 13      حقا (.

 (Political and Military dimension) عسكريال -البعد السياسي -ب

 من أهم وسائل البعد السياسي للعوملة ما يلي:
 ( والتصدي للقضايا الدولية بصورة مجاعية.Nation-State/ جتاوز فكرة الدول القطرية )1
 / دعم املناقشات السياسية بني الدول بالقوة العسكرية.2
 / جتاوز فكرة احلدود الدولية.3
تشكيل مناذج القوى اإلقتصادية واالجتماعية املسيطرة على املبادئ احلاكمة /إعادة 4

 14للعالقات اإلقليمية.
 (Environmental dimension) قضايا البيئة-ج

                                                                                 من أهم قضايا العوملة اليت تستحق أن تعاجل عامليا  هي قضية البيئة. واألنشطة اليت تقوم هبا 
عرب احلدود الدولية خري شاهد على هذا. ولكن ( Green Peaceمنظمة )السالم األخضر( )

                                                 
13

 The market fundamentalists and the globalization theologians (advocators of globalization have 

elevated what they call “survival of the fittest” and “economic efficiency”, the maximization of profits, 

the making of money as the most important moral basis of their religion. All too often survival of the 

fittest merely means survival of those with the least scruples it certainly dose not mean survival of the 

best or the most worthy) (Mahathir Mohammad, Globalization and International Relations (Oelanduk 

Publications, Kuala Lumpur 2002 Malaysia). 
14

 There are three aspects in the globalist literature; namely (1) the transformation of dominant patterns 

of socio-economic origination of the territorial principle, and of the power. (2) Reordering of the 

relationship between territory and socio-economic and political space. (3) The transformation of power 

relations. (See: David Held and Anthony McGrew: the Great Globalization Debate p 7/8). 
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لألسف حىت هذا النوع من القضايا قد توظف ألغراض سياسية. أما أهم مشكالت البيئة 
 اليت يف حاجة إىل معاجلات مجاعية من اجملتمع الدويل فهي اآليت:

/ مشكالت الصحة وحياة اإلنسان بصورة عامة، كدرء األوبئة واألمراض الفتاكة مثل 1
 ( والسارس ووالكوارث البيئية وغريها.AIDSرض نقص املناعة الطبيعية )م
/ مشكالت تلويث البئية بصورة عامة، سواء كانت بإلقاء املواد السامة يف البحار أو دفنها 2

 يف األرض أو تلويث اجلو حبرق الغابات وخملفات املصانع أو غريها.
 (.ozone layerألرض )/ احلرارة املتزايدة الطبقة اجلوية الواقية ل3

هناك حماوالت عديدة إلعتبار قضايا حقوق اإلنسان مثل قضايا صحة اإلنسان وحياته، 
                                                  ولكن كثريا  ما استغل اسم حقوق اإلنسان ألغراض سياسية.

 البعد اإلعالمي للعوملة وأثره على الرتبية -د
ة، سواء كان على مستوى ال خيفى على املرء يف هذا العصر ما لإلعالم من دور كبري يف الرتبي

 املؤسسات الرتبوية والدعوية، أو األسرة، أو اجملتمع بصورة عامة.
ولكن ملا كان اإلعالم جمرد وسيلة تصلح ألغراض خمتلفة فقد مت استغالهلا، يف أكثر األحوال، 
بصورة سيئة تضر باجملتمع وتلحق األذي بالقيم األخالقية والرتبوية. فكم جلبت وسائل 

املغرض املفتوح إىل األسر واألمهات املسلمات من ثقافات ال تليق مبقامهن، وهن  اإلعالم
                                                                           موقرات يف بيوهتن ؟، وكم جلبت وسائل اإلعالم أيضا  من أفكار ضارة وهدامة إىل النشء 

 وهم يف قاعات الدرس أو يف ظل اجملتمع؟
ية والسمعية، كالتلفاز أما أهم وسائل البعد اإلعالمي للعوملة فهي ال شك الوسائل املرئ    

واملزيا، اليت تعرب من أكثر أساليب اإلقناع يف هذا العصر. ولكن مهما يكن من أمر إن اخلطر 
ال يكمن يف تقنية وسائل االتصال نفسها، وإمنا يف حمتوى الرسالة اإلعالمية فيها، ولذلك ال 

األجدى معرفة كيفية جدوي من مقاومة أثر الغزو الفكري بتحرمي تلك وسائل نفسها، وإمنا 
التعامل معها من خالل تنظيمها وضبطها لصاحل الشعوب، وتغذيتها باملفيد من الربامج 
الرتبوية اخللقية والفكرية ، واستخدامها للتواصل بني الشعوب والتعارف بينها ال لتكريس 

  15 التبعية الثقافية للغزو الفكري ، وذلك عرب اسرتاتيجية إعالمية تربوية.
                                                 

( ضمن  ها على الرتبيةتأثري وسائل اإلعالم وخطر                                                                     راجع مزيدا  من التفاصيل عن أثر اإلعالم على الرتبية: حممد اخلضر يف مقالته)  15
 ، وما بعدها. 241( ص 1993لبنان  -أحباث املؤمتر الرتبوي اإلسالمي الثاين ملعهد طرابلس اجلامعي للدراسات اإلسالمية ) طرابلس
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 الثقايف للعوملة وأثره على الرتبية -             ب عد االجتماعيهـ ال
الثقافية، ال شك مثة تداخل وتفاعل بني الشعوب يف  -بالنظر إىل العالقات االجتماعية

 اجملتمعات املختلفة على مستوى العامل يف هذا العصر أكثر من أي وقت مضى. 
د ومنافع كثرية، كتبادل هذا التداخل والتفاعل ال شك جتين البشرية من ورائه فوائ    

 الثقافات واألفكار، فيقع التعارف والتفاهم مث التعاون بني الشعوب، كما أشار إليه القرآن:
                ر م ك م  ع ن د                                                                                                                               ي ا أ يـ ه ا الن اس  إ ن ا خ ل ق ن اك م  م ن  ذ ك ر  و أ نث ى و ج ع ل ن اك م  ش ع وب ا و قـ ب ائ ل  ل تـ ع ار ف وا إ ن  أ ك  

 )احلجرات(. (13                أ تـ ق اك م  )     اّلِل   
 ولكن هذه العملية التفاعلية بني الشعوب ال ختلو من مثالب، ويظهر ذلك يف اآليت:

                                                                           / إن احلركة واالنتقال احلر لألفكار والثقافات واملعتقدات عرب الدول تشكل خطرا  على 1
 تربية النشء على القيم احلميدة واألخالق احلسنة اليت هم يف حاجة إليها يف مقتبل عمرهم.

/ إن تقارب العامل ال حيقق األمن والسالم بالضرورة، ألن التفاعل بني اجملتمعات ال يعين 2
 ام االجتماعي أو املساواة بالضرورة وفق املفهوم الشائع للعوملة.اإلنسج

                                                                                  / إن غاية العوملة هي إختزال كل الثقافات يف الثقافة الغربية لتكون حمورا  لثقافة عاملية 3
 علمانية موحدة.

                                                                                  / إن توظيف القوى اإلعالمية يف بث قيم الثقافة الغربية يلحق ضررا  بالقيم واألعراف احمللية 4
 عوب.للش

 ومن أهم أهداف عوملة الثقافة، كما يصرح هبا أنصارها، ما يلي:     
/ إزالة القيم احمللية وطمس اهلوية الوطنية للشعوب وفرض الثقافة الغربية بدعوي الدفاع عن 1

 حقوق اإلنسان.
 / هتميش الدين والقيم واألخالق لتصبح مسائل شخصية يف إطار ثقافة عاملية.2
نني والتشريعات والسياسات الرتبوية اليت ال تتوافق مع مبادئ الثقافة / رفض كل القوا3

 الغربية.
 / الضغط على الدول لتغيري املناهج الرتبوية إىل ما ينسجم مع الثقافة الغربية.4

                                                                                                                                            

( لتجديدا(، منشورة يف جملة )هندسة القبول: اإلقناع يف اخلطاب السياسيوراجع أمهية وسائل اإلقناع: أمحد راشد بن سعيد، يف مقالته:)
 .94-75، ص2002مباليزيا، العدد الرابع عشر أغسطس -اليت تصدرها اجلامعة اإلسالمية العاملية
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                                                                               إن العوملة الثقافية، كما هو ظاهر من هذه األهداف، متثل حتديا  حقيقيا  للنظم الرتبوية     
العامل اإلسالمي. إذ تصبح، مبقتضى أهداف العوملة، كل ما يتعلق بالدين  ومناهج التعليم يف

                                                                             والقيم واألخالق اإلسالمية مرفوضا  وحماربا  باسم العوملة، األمر الذي يضع املسلمني يف حتد 
 سافر ومواجهة مباشرة مع القوى الدولية الكربى.

                        يف حق املسلمني وتشكل حتديا  إذن العوملة هبذا املنظور، كما هو واضح، تعترب مثلبة     
لإلسالم. ولكن النظرة الفاحصة والبصرية النافذة تؤكدان أن ذلك ال يكون إال على املدى 
                                                                               القصري فحسب ! أما اسرتتيجيا  فالعوملة جتلب الكثري من الفوائد للمسلمني، وتعترب منقبة يف 

 حق اإلسالم. ذلك ألهنا حتقق غايتني من أهم غايات اإلسالم:
                                                                     : إهنا حتقق الوحدة اإلسالمية، وذلك ألهنا تشكل حتديا  واقعيا  يدفع املسلمني إىل وىلاأل

التفكري جبدية يف وحدة الصف اإلسالمي والبحث عن األسلوب األمثل للتعامل معها. ويف 
 ذلك هتذيب وتكييف للعوملة يف صاحل اإلسالم والبشرية عامة.

نفتاح اإلسالمي على العامل، وذلك عن طريق : وهي األهم، إهنا حتقق اإلالغاية الثانية
التفاعل بني الشعوب عرب وسائل االتصال املختلفة اليت أجنزهتا يد البشرية بعون هللا يف عصر 
                                                                         العوملة. فالقرآن الكرمي مل يكف  قط عن دعوة املسلمني بالسري يف األرض واإلنفتاح على 

م مع أي فكر أو دين يف أرض حرة إال  األمم والتفاعل مع الشعوب، ألنه ما التقى اإلسال
كانت له الغلبة. فاإلسالم غالب ال مغلوب ما توفرت معطيات للتفاعل بني األفكار كما 
                                                                                   أثبتتها الواقائع التارخيية املختلفة، لعل أبلغها إسالم الكثري من غزاة أرض اإلسالم، فعجبا  

 للغالب أن يعتنق دين املغلوب !
كن فهمها يف إطار الظهور الكلي لدين اإلسالم، إذا تعامل املسلمون إذن عوملة الثقافة مي    

مع العوملة ببصرية نافذة وختطيط حسن. نقرر هذا ألن التعدد والتنوع الثقايف يف نظر اإلسالم 
                       و م ن  آي ات ه  خ ل ق   أمر حممود، بل هو نعمة من هللا وآية من آياته الدالة على وحدانيته تعاىل:

ن ت ك م  و أ ل و ان ك م  إ ن  يف  ذ ل ك  آلي ات  ل ل ع ال م ني )             الس م و ات   ت الف  أ ل س  )الروم(.  (22                                                                                        و األ ر ض  و اخ 
فالتباين الثقايف سنة كونية ال ميكن إزالتها من الوجود، وهو أمر حممود يف حق البشرية. وعليه 

حتث ثقافة عاملية مصريها تصبح كل حماولة للوقوف يف وجه هذه السنة بدعوى توحيد الناس 
الفشل. والغاية من هذا التعدد والتباين باأللسن واأللوان والثقافات، يف نظر اإلسالم، هي 
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التعارف والتعاضد بني الشعوب لتأدية وظيفة االستخالف واإلعمار يف األرض على أفضل 
                                                          و ج ع ل ن اك م  ش ع وب ا و قـ ب ائ ل  ل تـ ع ار ف وا إ ن                                                                ي ا أ يـ ه ا الن اس  إ ن ا خ ل ق ن اك م  م ن  ذ ك ر  و أ نث ى وجه:

ر م ك م  ع ن د  اّلِل   أ تـ ق اك م  )  .)احلجرات( (13                                       أ ك 
 
 مقومات فسلفة الرتبية يف عصر العوملة -4

إن فلسفة الرتبية الرشيدة املؤسسة على قيم الدين وقواعد األخالق، مهما كانت طبيعتها يف 
 العصر وحتديات العوملة، فإهنا تقوم على املقومات التالية:اإلستجابة لدواعي 

 مقومات فلسفة الرتبية من منظور عقدي فكري 4/1

إن أهم مقوم لفلسفة الرتبية من منظور عقدى كوهنا منبثقة عن الرؤية اإلسالمية الكلية 
سية اليت للكون واإلنسان واحلياة. ويف هذا الصدد ينبغي التمييز بني القيم الدينية األسا

تضمنتها نصوص الكتاب والسنة، وبني الصور التطبيقية اليت أملتها الظروف عرب التاريخ. أي 
اإلعتماد على النص املنـزل يف حتديد قوام فلسفتنا الرتبوية، مع االستهداء بآراء السابقني من 

 علماء األمة والرتاث اإلنساين بصورة عامة.
املنظور اإلسالمي، ضرورة التنمية العقلية لتكون ومن مقومات فلسفة الرتبية من      

املوضوعية والعليمة مها معيار التعامل يف املعارف، ال العواطف والنظرات العابرة وال احلشو 
باملعارف الباطلة واملعلومات الزائفة اليت جتود هبا أكثر وسائل اإلعالم املغرضة يف عصر 

 العوملة.
لعقلية، حترير العقل املسلم من اجلمود الفكري والتقليد ومن أهم متطلبات التنمية ا     

                                                                               األعمى. وكذلك حتريره من اهلوى والغرور املعريف، وختليصه من التبعية العمياء مع بث  روح 
ت م ع ون  ال ق و ل  فـ ي ت ب ع ون  أ ح س ن ه   النقد والتفكر والتمحيص يف تبيان احلق والعمل به.                                                             ال ذ ين  ي س 

)         أ و ل ئ    )الزمر(. (18                                                                 ك  ال ذ ين  ه د اه م  اّلِل   و أ و ل ئ ك  ه م  أ و ل وا األ ل ب اب 
من أهم غايات تنمية العقل وفق املنظور اإلسالمي ترسيخ املفاهيم اإلميانية يف القلب،     

وال سيما فكرة التوحيد، ليتكامل العقل والنقل يف ترشيد جهد اإلنسان يف محل أمانة 
لينال رضي هللا تعاىل والسعادة يف الدارين. فإن كان العقل هو وسيلة اإلنسان  االستخالف

ي  أ قـ و م   لإلدراك وطلب األسباب، فإن الوحي 
             يـ ه د ي ل ل يت  ه 
                   وذلك بالتكميل املعريف ،
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إلدراكات اإلنسان اجلزئية القاصرة باملدركات واملعارف الكلية عن الوجود: علته وغايته مث 
وبالبيان الذي جاء به الوحي وبتحديد مهمة اإلنسان باخلالفة يف األرض بالعبادة مصريه. 

ر   التعمري، تكتمل أركان مسؤوليته يف الدارين: ي  أ قـ و م  و يـ ب ش  
ا ال ق ر آن  يـ ه د ي ل ل يت  ه                            إ ن  ه ذ 
                                        

ر ا   ن ا 9        ك ب ري ا)                                                                    ال م ؤ م ن ني  ال ذ ين  يـ ع م ل ون  الص احل  ات  أ ن  هل  م  أ ج  ر ة  أ ع ت د                                                          ( و أ ن  ال ذ ين  ال يـ ؤ م ن ون  ب اآلخ 
اب ا أ ل يم ا)  ) اإلسراء(. ( 10                        هل  م  ع ذ 

فإذا استقامت مناهج الفكر والبحث والنظر على الرؤية الكلية لإلسالم وقامت مناشط     
                      يقررها القرآن، عندئذ   اجملتمع على عقيدة التوحيد النقية من ضالالت الشرك واخلرافات، كما

تستقيم فلسفتنا الرتبوية علىصراط اإلسالم، فيتم وضع مناهج الرتبية والتعليم والسياسات 
 الرتبوية على مقتضاها ويتم جتاوز حتديات العوملة بإطمئنان وسالم.

 مقومات فسلفة الرتبية من منظور أخالقي قيمي 4/2

                                               ة للحياة فحسب وإمنا معنية أيضا  باجلوانب القيمية إن العوملة ليست معنية باجلوانب املادي    
                                                                              واخل لقية. فباسم احلرية ووالتحرر صار كل شيء ممكنا  يف عصر العوملة، وصار تدمري األخالق 
                                                                              والقيم هدفا  مقصودا  يف بعض اجملتمعات، فمعاين الزواج واألسرة باتت يف مهب الريح. فهي 

                                     خصني يعيشان معا  كيف ما اتفق، ال يهم أ يف أكثر األحوال ال تعين أكثر من سوى ش
ذكرين كانا أم انثيني، دون أي اهتمام بالعالقة املقدسة اليت أقرها الشرائع السماوية بني الذكر 
واألنثى لبناء اإلنسان وتنشئة األجيال، وهي العالقة اليت بقيت حمفوظة بالفطرة اإلنسانية 

مصونة من األذى و جنسها حمفوظة من الفناء  السوية عرب التاريخ لتبقى هبا حياة البشرية
 واإلنقراض.

فأهم مقوم لفلسفة الرتبية من منظور أخالقي هو التمسك بقيم وحي السماء وسنن الفطرة 
السوية وبناء املناهج الرتبوية عليها، مهما كانت مغريات العوملة وحتدياهتا، إذ بدون ذلك 

ورات العوملة يف هذا اجملال، وكفى عربة ما جاء يف تكتب البشرية هنايتها بنفسها إذا تبعت هتا
 القرآن من قصص األولني يف هذا الشأن.

 مقومات فلسفة الرتبية من منظور علمي معريف 4/3

من أهم مقومات فلسفة الرتبية يف عصر العلومة، توحيد الرؤية بني املعارف الدينية الكونية 
ية املستخلصة من التجربة اإلنسانية يف كل املقتبسة من الوحي اإلهلي، واملعارف اإلنسان
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جماالهتا عرب الزمان واملكان، ليحصل بذلك النقلة املنهجية املطلوبة ويتم الدمج والتكامل بني 
 ( وينضط العلم بالشرعة واألخالق.Integration of Knowledgeاملعارف )

                             كليا  يف جمال العلوم يتكامل مع                                                       وإذا أردنا لفلسفة الرتبية أن تؤيت مثرهتا، وأن متثل منهجا       
املنهجيات اجلزئية؛ فالبد من النظر الدقيق يف مناهجنا الرتبوية، وال سيما احملتوى املعريف 
ملناهج الدراسات اإلسالمية بشأن جماالت احلياة لتجمع إىل جانب الكلي واجلزئي جانب 

يف الطبائع والسنن النص، كما تضم إىل جانب نفائس الرتاث جانب املعارف اإلنسانية 
الكونية: مناهجها ومثرات دراساهتا العلمية والتجريبية يف الزمان واملكان، ألنه دون هذا اجلمع 
والتوحيد والتالقح ال يسهل االفادة املنهجية من كليات هدى الدين يف توجيه مناشط احلياة 

 16                                      ومؤسساهتا وخطة عمراهنا بشكل فعا ل ومؤثر.
ن، منهجية الرتبية والتعليم يف العامل اإلسالمي فيقوله:) إن تشوه الرؤية ينتقد أحد املفكري     

الكلية اإلسالمية قد أسهم يف تكوين ثقافة وأدبيات فقهية تربوية فردية سلبية، كما أن العزلة 
االجتماعية والفكر النظري أسهما بدورمها يف تكوين عقلية نقلية ذات منهجية جزئية صبغت 

بطغيان اجلانب املعلومايت النصي املبين على االستظهار واملتابعة والتقليد. هذا  الرتبية والتعليم
العجز املعريف أورث بدوره مناهج الرتبية عدم القدرة املنهجية على السرب العلمي ألغوار 
اجلانب النفسي والعناية الرتبوية يف بناء الكيان النفسي والوجداين للناشئة ومتكينهم من متلك 

  17لقدرة على األداء اإلجيايب وتنمية قدراهتم اإلبداعية احلضارية(.ناصية ا

 مقومات فلسفة الرتبية من منظور اجتماعي  4/4

إن القوة املهيمنة على )العوملة( حىت اآلن إمنا تتصرف يف القدرات االجتماعية لألمم 
ة وتوجهها لصاحلها ألهنا مدركة لطبيعة هذه الشعوب من خالل الدراسات النفسي

( اليت سبقت الغزو الفكري والعسكري Socio- Psychology Studiesواالجتماعية العميقة )
هلؤالء الشعوب. وحينما جتد املخططات األجنبية سبيلها إىل جمتمع ما افتقدته حصانة إميانه 
ومعتقداته، فيصبح عرضة لفقدان اهلوية والضياع. ألهنا تفسد معاين األسرة والعائلة والقيم 

                                                                        القية اليت تثبتها يف قلوب النشء، وحتر ف معاين املدرسة واملعلم وكافة مصادر بناء األخ
                                                 

(، العددالتاسع والعشرون،  إسالمية املعرفة(، مقال يف جملة )حنو رؤية موضوعية للرتبية يف الرتاث اإلسالميأبو سليمان، عبد احلميد: ) 16
 .161، ص 2002صيف 

 املوضع نفسه.املصدر السابق،  17
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الشخصية السوية القائمة على القيم عرب الرتبية اليت للمعلم فيها دور رسويل، كما قال أمري 
                                           الشعراء أمحد شوقي: كاد املعلم أن يكون رسوال .

سفة الرتبية من املنظور االجتماعي أن ومرعاة هلذا اجلانب، يصبح من أهم مقومات فل    
تتم اإلجابة على األسئلة الرتبوية التقليدية املعروفة: ملاذا نعلم ؟ وماذا نعلم ؟ وكيف نعلم، أن 
تتم اإلجابة على هذه التساؤالت حبيث تتجه اإلجابة إىل حتديد أهداف وفق الرؤية 

ات هوية األمة األساسية اإلسالمية الكلية، حبيث ال تتعارض تلك األهداف مع مكون
 وذاتيتها اإلسالمية وتعميق ذلك يف أذهان النشء.

إذن فلسفة الرتبية يف عصر العوملة ينبغي أن تتجه إىل تثبيت القيم اإلسالمية يف صلب 
األهداف الرتبوية ومناهجها، وإىل تكييف كل املعارف العلمية املختلفة لتكون مواكبة لتلك 

لثبات اليت تنشأ عليها األجيال، مهما اختلفت السياسات القيم اليت تشكل جوانب ا
 الرتبوية.
 

 من أهم نتائج البحث
 

 ميكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث يف نقطتني:
األوىل: إن فلسفة الرتبية لكي تكون قادرة على مواجهة حتديات العوملة البد أن تكون قائمة 

هذا الدين يف قدرته على استيعاب  على الرؤية الكلية لإلسالم، مراعية يف ذلك طبيعة
الثقافات األخرى وهضمها ومتثلها. فدور اإلسالم يف عصر العوملة دور كبري إذا عمل 

 املسلمون هلا. 
(: Charles L. Gedderقال أحد كبار أساتذة اإلسالميات يف أمريكا، وهو شارلس قيدر )  

سالم واالنسجام يف العامل. إن )إن اإلسالم ميلك مجيع اخلصائص اليت يستطيع أن تنشر ال
                                                                            الغرب يؤمل من املسلمني الذين حيملون الدين الذي أنزله هللا، وكان هلم ماض  جميد مشرق، 
أن يقدموا مبادئ احلياة وفلسفتها إىل الغرب وبذلك يستطيعون أن حيملوا رأية السالم اليت 

 .18                    ع نيت هلم يف عامل الغد(
                                                 

حنو الرتبية اإلسالمية احلرة                                                             يف كراتشي، نقال  عن الندوي، السيد أبو احلسن على احلسين، يف كتابه:  1966مايو  13كلمة ألقاها يف 18
 .47( ص1969، دار اإلرشاد )بريوت يف احلكومات والبالد اإلسالمية
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اجلانب العاملي لإلسالم، ولذلك عندما نتحدث عن إذن فقد آن األوان إلظهار هذا     
                                                                              أولويات الرتبية يف عصر العوملة، بعيدا  عن العواطف واإلنطباعات الذايتة، جيب أن تذكر 
طبيعة هذا الدين العاملي الشامل وعناصر حركته وديناميته، بصرف النظر عن حال املسلمني 

 وما عليهم من احنطاط اآلن.
( يف كتابه اإلسالم الصحيح George Bernard Shawورج برنارد شو )يقول العامل الشهري ج

(The Genuine Islam:وهو يالحظ بنظرة الدقيقة الطبيعة العاملية لإلسالم ،) 
                                      على قدر عال  من التقدير، نظرا  حليويته  -صلىاهلل عليه وسلم-                          )كنت أرى دائما  أن دين حممد

إنه ميتلك قدرة عالية للهضم والتمثل وتغيري وجه الفائقة. فهو الدين الوحيد الذي يظهر يل 
يقصد  -ت هذا الرجل العجيب                                                       احلياة، مما جيعله دينا  مالئما  لكل العصور واألزمان. فقد درس

، فهو -عليه السالم-                                              فوجدته بعيدا  كل البعد عن أن يكون عدوا  للمسيح - صلىاهلل عليه وسلم الرسول
                                                     لى يقني من أن رجال  مثله إذا صار حاكما  مستبدا  لعصرنا                                 حتما  يدعو إلنقاذ البشرية. وأنا ع

                                                                          هذا سوف يتمكن من حل  كل مشاكله بطريقة جتلب السالم والسعادة إىل حد بعيد. وكنت 
                                                                                أتوقع دائما  أن عقيدة حممد سوف تكون مقبولة للعامل الغريب يف الغد كما هي يف اجتهاها إىل 

 القبول اليوم(.
(I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its 

wonderful vitality. It is the only religion, which appears to me to possess that 

assimilating capacity to the changing phase of existence, which can make itself appeal 

to every age. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion far from 

being an anti-Christ he must be called the Savior of Humanity. I have that if a man 

like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in 

solving its problems in a way that would bring it much-needed peace and happiness: I 

have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the 

Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to Europe of today)
19

 

، ضرورة توحيد صف األمة. ألن النقطة الثانية: إن من أهم أولويات الرتبية عصر العوملة    
يف منهجه الرتبوي الفريد، قد سعى إىل تربية األمة من خالل تأليف  صلىاهلل عليه وسلمالرسول 

                                                                              القلوب أوال ، وهو خطوة يف االجتاه الصحيح يف الرتبية ، لذلك وجدت دعما  إهليا  مباشرة:
م وا حب  ب ل  اّلِل   مج  يع ا و ال تـ ف ر ق و                                                                                 ا و اذ ك ر وا ن ع م ة  اّلِل   ع ل ي ك م  إ ذ  ك ن ت م  أ ع د اء  ف أ ل ف  بـ ني                                                     و اع ت ص 

                                                 
19

 Shaw, George Bernard, The Genuine Islam. See Muhammad Ibrahim (formerly: Ian Abrams) his 

article: (Multicultural Education: an Islamic perspective) within (Issues in Islamic Education, The 

Muslim Educational Trust, London 1996) pp66-71. 
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و ان ا و ك ن ت م  ع ل ى ش ف ا ح ف ر ة  م ن  الن ار  ف أ نـ ق ذ ك م  م نـ ه ا ك ذ ل   ت م  ب ن ع م ت ه  إ خ                ك  يـ بـ ني                                                                                                                                     قـ ل وب ك م  ف أ ص ب ح 
ت د ون )                                 اّلِل   ل ك م  آي ات ه  ل ع ل ك م    )آل عمران(. (103             تـ ه 

( و أ ل ف  بـ ني   قـ ل وهب  م  ل و  أ نف ق ت  م ا يف  األ ر ض  مج  يع ا 62                                                     .. ه و  ال ذ ي أ ي د ك  ب ن ص ر ه  و ب ال م ؤ م ن ني )                                                                    
 )األنفال(. (63)                                                                                          م ا أ ل ف ت  بـ ني   قـ ل وهب  م  و ل ك ن  اّلِل   أ ل ف  بـ يـ نـ ه م  إ ن ه  ع ز يز  ح ك يم  

إن وحدة األمة من أولويات الرتبية ألهنا حني يتصارع الناس حول املنافع العاجلة واملصاحل     
الدنيوية الفانية باسم الدين فإن اإلميان ينسلخ عن القلوب، وتفقد الرسالة السماوية قيمها 

 ن.ومعانيها ودورها يف تربية األمة، فتشيع الفنت والقيم املناقضة للدي

 :أما هم التوصيات للمؤمتر فيتلخص يف اآليت
، وإدراك دور وسائل اإلعالم يف يف النشء                                      بث  الوعي الثقايف حبقائق العصر ومعطياته -1

 العملية الرتبوية.
السعي لبناء وعي تربوي شامل لوحدة األمة، مع ضرورة اإلنفتاح على العامل وعدم  -2

 الذات.واالنكفاف على التقوقع 
 تمام برعاية املنظمات الشبابية، وكل املنافذ الرتبوية، كاملسجد واألسرة وغريها.اإله -3
 تنمية روح التسامح يف النشء ويف اجملتمع ورفض التعصب األعمى. -4
إبداء املرونة الكافية يف سياسة التعامل مع معطيات العوملة وإفرازاهتا وحتدياهتا، وتفادي  -5

 املواجهات السافرة.
 

 

 

 

 

 

 جع البحثمرا
                     أوال : املراجع العربية

-، املنشأ العامة للنشر )طرابلسفلسفة الرتبية اإلسالميةالشيباين، عمر حممد التومي:  -1
 .5( ط 1985ليبيا 

 (.1997األردن -، دار الفرقان )عمانفلسفة الرتبية يف اإلسالماألمسر، أمحد رجب: -2
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، الدار التونسية  ي يف العامل اإلسالميحنو توحيد الفكر الرتبو اجلمايل ، حممد فاضل:  -3
 (. 1972) تونس 

 (.2000، دار الفكر العريب ) القاهرة األصول الفلسفية للرتبيةعلى، سعيد إمساعيل: -4
، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم اإلسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي -6

 (.1997املغرب  -والثقافة )رباط
 .1( ط1983، عامل املعرفة ) جدة حبوث ودراسات يف الرتبيةمد أمحد: كرمي، حم-5

 حبوث مؤمتر املناهج الرتبوية والتعليمية يف ظل الفسلفة اإلسالمية والفلسفة احلديثة
 .1990يوليو  31 -29املنعقد بالقاهرة 

اجلامعي املنعقد يف لبنان من قبل معهد طرابلس  حبوث املؤمتر الرتبوي اإلسالمي الثاين -7
 (. 1993لبنان  –للدراسات اإلسالمية ) طرابلس 
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