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 الممارسات التربوية في المذهب األشعري 
  منها ومدى االستفادة

 إبراهيم طه محمد عبده خطاب

 مقدمة البحث
ا لموقااف محااورً  تخااذ منهااايُ التااي يمكاان أن  ات الخاماا باإلسااالمي غنااي  العربااي نااااثتر إن 

إيجابياات  امنها ساتلهم يُ و  ,اإلنساانية الكبارى الراهناةالتربوياة, والقضاايا قضاايا الأصيل مان 
 ,روح العصاار ىبناا تتعلميااة  بآليااة قراءتااهيسااتلزم إعااادة المعاصاارة؛ وهااذا حياتنااا مااع تتسااق 

ا فااااع هوالوقاااوف منااا  ااًل موقفاااً  استشااارافى رؤياااة جديااادة قاااادرة علاااى النفااااذ إلااا ماااع  , إيجابياااً
ا بإشااااراقة, قبلالمساااات تحفااااظ لألمااااة هويتهااااا, وذاتيتهااااا الثقافيااااة, فاالهتمااااام  والتبشااااير دومااااً

الحضاااري فريضااة أساسااية, وخاصاااة فااي باادايات النهااوض الحضاااري, حياااث  بااالموروث 
ا باا  ك إلااى هاادفين: أولهمااا أن ذليتجااه الجهااد الفكااري إلااى اسااتيعاب خباارة الماضااي منطلقااً

تابع السير, واألخر أن يكتسب خبارة مان هاذا هض ويكتسب الثقة في الذات تؤهله أن يني
 .(1)الماضي يمكن أن يبني عليها الحاضر والمستقبل

 :البحث قضية
 عليها أن تعي  ؛لى األمام بقدم راسخ وثابت إتسير  أنتستطيع  كيأي أمة إن 

ية في تأصيل الفكر اإلنساني, أهم لما له من ، ا صحيًحاعيً الثقافية و جذورها و تاريخها 
التي   ات بالخاماإلسالمي غني  العربي ناتراثللمستقبل على أسس واضحة, و  تخطيطوال

 

م, 2004, وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية :مي, قطراإلسالالتربوي الخطاب : سعيد إسماعيل علي (1)
 .56ص



- 156  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

اإلنسانية  التربوية, والقضايا قضايا اليمكن أن نتخذ منها محوًرا لموقف أصيل من 
لة  تعبر إلى حد كبير عن أصا تي عد علم الكالم من أهم الدراسات اليُ و  ,الكبرى الراهنة

"المذهب  علم الكالم داخلوالمذاهب الفكرية  دارسز المالمفكرين اإلسالميين, ومن أبر 
 .لمذهب األشعري فلسفة التربية في ا بحث تناول الي, و "األشعري 
 البحث: سؤاال

 :يحاول البحث اإلجابة عن السؤالين اآلتيين
   ؟ري عما الممارسات التربوية في المذهب األش  -1
 ؟ ي ألشعر لمذهب االممارسات التربوية في اما مدى االستفادة من  -2

 أهداف البحث:
 .األشعري  المذهب  في التربوية الممارسات  أبرز تعرف  -1
 . الممارسات التربوية في المذهب األشعري  من  االستفادة إمكانية معرفة  -2

 أهمية البحث: 
افي اإلسالمي المتمثل  قمحاولة لتأكيد الذات من خالل اإلفادة من الموروث الث  -1
 لم الكالم عند المسلمين.في ع
 . التفسير وحسن, الفكر وتصحيح, الفهم جودةل الثقافية؛ ناجذور  دراسة  -2
 مبادئ مع يتالءم ما اإلسالمية التربية من باألخذ  المعاصر التربوي  الفكر إثراء  -3

 .المعاصر ومجتمعنا, واقعنا مع  يتماشى وما, الحديثة التربية
   ث:حنهج البم
, ب األشاااعري للماااذهالتربوياااة  الممارساااات لوصاااف  لوصااافيالمااانهج ا البحاااث ساااتخدم ي

الوصول إلى و  ها,والتعرف على العالقات المتداخلة في ,وجمع الحقائق والمالحظات عنها
 .مدى االستفادة منهامعرفة , و هااستنتاجات تسهم في فهم
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 مصطلحات البحث:
 الميااة,أكباار المااذاهب والفاارق الكماان ُيعااد المااذهب األشااعري  المــذهب األشــعري: -1
وُسمي باذلك نسابة  ,المخالفينتقرير العقائد والرد على  م فيتنتهج أسلوب أهل الكالالتي 

ه = 324 -260إلااى اإلمااام أبااي الحساان علااي باان إسااماعيل باان أبااي بشاار األشااعري )
ب م(, وما زال هو المذهب الرسمي لدى العديد من الدول اإلسالمية كالمغر 936  -874

 (2)مصرو 
النبويااة لكااريم والساانة رآن اللقاا  تلقيااهمصاادر المااذهب األشااعري أن وماان أهاام مااا يميااز 

علااى مقتضااى قواعااد علاام الكااالم؛ والتااي تعنااي اسااتخدام البااراهين والاادالئل العقليااة  يكااون 
مانهج الجادل والحجاة  عتمااد علاىاالو , والكالمية إلثبات حقائق الادين والعقيادة اإلساالمية

ى صاااحاب مااانهج كالماااي مرتكاااز علااا أ شااااعرةفاأل، كاااارهأفو  آرائاااهع عااان دفاوالااادليل فاااي الااا 
عدم عزل العقل في مجاال و لسنة النبوية، مدعًما بالحجج العقلية المقنعة، رآن الكريم واالق

, والساامة الرئيسااة التااي يتساام بهااا المااذهب اخضاااعهم العقاال للاادين, ففااي المسااائل العقائااد 
ا ال التااااي وجاااادوا أن العقاااال يتعااااارض فيهااااا مااااع أو علااااى األقاااال نقاااال ضااااحوا بالعقاااال جانبااااً

ا فإنهم لم يضع ولذلكأخضعوه لحكم النقل,  وا أصواًل للعقيدة اإلساالمية بال وضاعوا منهجاً
 .(3)للوصول إلى تلك األصول

 خطوات البحث:
سوف يتناول البحث "الممارسات التربوية في المذهب األشعري ومادى االساتفادة" مان 

 محاور: سبعة
 

عبد الحميد مدكور: موسوعة الفرق والمذاهب في العالم اإلسالمي, القاهرة: المجلس األعلى للشئون ( 2)
 .89ص م,2009اإلسالمية, 

 .306, صم2014, 7طكتبة األنجلو المصرية, اهرة: مالق( فيصل بدير عون: علم الكالم ومدارسه, 3)
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 . التربوية دافاأله -أوالً 
 .حل العملية التربويةمرا -ثانًيا
 .علمالم -ثالًثا
 .المتعلم -رابًعا

 .التدريس ق طر  -اخامسً 
 المؤسسات التعليمية. -سادًسا
  كيفية االستفادة من المذهب األشعري. -سابًعا

   أواًل: األهداف التربوية:
العديد من  لى ُيعد المذهب األشعري من أكبر المدارس الكالمية التي أشرفت ع

 تعلمين, ولهذه المدرسة أهدافهاالم ن ازالت تشرف إلى اآلن على العديد م المتعلمين, وم 
 هذه األهداف:    ومن, التي حاولوا اكسابها إلي المتعلمين

نسان والكون ربط بين الخالق واإل  فالمذهب األشعري :  هخالقربط اإلنسان ب -1
 أساسي مبدأمؤكدين  ,قتها مع بعضهاعال لم يفصلوا بين هذه االمور فيو  ,والمعرفة

  هللا واقع تحت تدبير , وأن اإلنسانمن خلق هللا  رفتهه ومعبأفعال ن االنسان أ ووه
فعله، من كسب العبد ال  جعلوها من , حتى أفعال العباد غير خارج عن ارادته وحكمه

   ., وجعلوا هذا هدف من أهدافهمولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق
التي تزرع قيًما وائد اإلنسان بخالقه من أهم الفوربط  ه إن تقوية صلة المسلم برب

تربوية من شانها تقوية جانب مراقبة المسلم لربه في السر والعلن, وال يقدم على شيء 
إال وهو يراعي حرمة هللا مع استشعار الخشية والخوف من هللا تعالى والتوجه إليه 

م مياًل جارًفا إلى لد لديهشباب التي تفيض حيوية تو ال بالرجاء, خاصة في مرحلة 
 الندفاع والمجازفة.ال وااالنفع
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لقد أهتم أئمة المذهب األشعري  االلتزام الُخُلقي وتزكية النفس اإلنسانية: -2
بالجانب األخالقي اهتماًما كبيًرا, وتناولوه في مصنفاتهم, وكان هدًفا في تربية طالبهم, 

هذا د التي بذلها الفالسفة في ر الجهو خالق يبدو في قوته كسائاأل  وأبرزوا علًما في
لميدان، بل ويمتاز عنه بأنه فيه من األصالة اإلسالمية ما يجعله راسخ البنيان قوى  ا

 .(4) األركان
والعقيدة اإلسالمية ليست مجرد معارف ومعلومات يختزنها اإلنسان في عقله, حيث 

هللا ومع األخرين,  ن إلى فعل سلوكي كائن معيكو إن المطلوب هو تحويل ما يجب أن 
ق على العقيدة هي الشعور بقدسية القواعد األخالقية الكلية العامة, ألخالوميزة إقامة ا

وذلك يؤدي إلى أمرين: تعظيم هذه القواعد وإحاللها, ومن ثم تكون لها سلطة تتحكم بها  
ؤثر ت هذه القواعد األخالقية  أن في حياة اإلنسان وتصرفاته في السر والعلن, ثانيهما:

يجابية والسلبية نتيجة تطبيقها أو عدم تطبيقها, فيكون ة اإلفي اإلنسان عملًيا من الناحي 
أثر التطبيق اإلحساس بالسرور واالنشراح في أعماق النفس اإلنسانية, ويكون أثر عدم  

فيرتبط   فس, تطبيقها اإلحساس بالوخز في الضمير والضيق في الصدر والكآبة في الن
ذ بأنه أرضى ضميره  عندئ واجب وبراحة الضمير, إذ إنه يشعرلذلك باإلحساس با

 

 ( راجع: 4)
 .م2004بيروت: دار المعرفة،  ,إحياء علوم الدين :أبو حامد محمد الغزالي -
 .ت( دار النهضة الحديثة، )د. :بيروتروضة الطالبين وعمدة السالكين,  :أبو حامد محمد الغزالي -
تبة المك :لقاهرةمجموعة رسائل اإلمام الغزالي اضمن كيمياء السعادة,  :أبو حامد محمد الغزالي -

 .التوفيقية, )د.ت(
 .م2010, 4دار البشائر اإلسالمية, ط :أيها الولد, القاهرة :أبو حامد محمد الغزالي -
دار الكتاب  :بيروت, لهياإل العلم من العالية المطالب :الرازي  الدين فخر الحسن بن عمر بن محمد -

 .7ج, 3ج, م1987العربي, 
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وأرضى كذلك ربه ومن ثم ينال جزاء عمله من ربه وفًقا لوعده إياه إن عاجاًل أو 
 .(5)آجاًل 

والسير في تزكية النفس اإلنسانية يعني إجراء عمليات نفسية متتابعة تتخلص بها 
ه نسان عقيدته التي تشمل إيمانه برببرأ من عيوبها، ويضع اإلوتت النفس من رعونتها 

ئكته وكتبه ورسله وباليوم األخر والقدر خيره وشره نصب عينيه حتى ال يفتر عن  ومال
السعي وال ينحرف عن الجادة، وهذه العمليات التربوية الُخُلقية وتلك العقبات التي ينبغي 

 تى يتمكن من تزكية نفسه. , حعلى المسلم أن يتجاوزها ويتغلب عليها
ان من أهم أهداف المذهب األشعري ك ري:أفكار المذهب األشععن الدفاع  -3

بن  أاألشعري التي ذكرها كل من المذهب على أسماء كتب  الدفاع عن أفكاره, والمطلع
للدفاع   ُألفت ن هذه الكتب أطبقات، يجد الوالسبكي في  كذب المفتري, عساكر في تبيين 

 : تينالدفاع في جبههذا وتمثل  لمخالفة,الرد على أقوال الفرق واب, عن المذه
أصحاب العقائد والديانات األخرى  على وتمثلت في الرد الجبهة الخارجية  .أ

 كاليهود والنصارى, والمجوس وغيرهم من الفرق والمذاهب المناوئة لإلسالم. 
للفكر األشعري  فة المخالعلى الفرق اإلسالمية في الرّد  ت الجبهة الداخلية وتمثل .ب 

األشاعرة بالتنظير   اهتمامربما كان و بل تزلة منهج المع تشربوافقد  ,ا المعتزلةعلى رأسهو 
، فتأثروا بهم وتبنوا بصورة كاملة معهمدخلوا في نقاش و  ,لهذا المنهج أعمق وأوسع

 .(6) عقلية لمذهبهم كأصولتبنوا كثيًرا من المقدمات التي وضعها المعتزلة و  ,منهجهم

 

م, 2009حليلية ومنظور إسالمي, القاهرة: دار الفكر العربي, ؤية ت ربية ر ( سعيد إسماعيل علي: فلسفة الت 5)
 .331ص

 .121، صم1984الطليعة, بيروت: دار  ( محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي،6)
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مناقشة ال ا:همنف ستخدمها أئمة المذهب األشعري التي ادت أساليب الدفاع تعد و 
محاضرات الفي والرد عليها  المخالفين دراسة آراءوالحوار مع األخر وجًها لوجه، أو 

لفوها لبيان عقائدهم وأفكارهم أمؤلفات التي لومنها ا، لطالبهمدروس التي يقدموها الو 
المذهب  أقطاب  الدفاع ابهذ قام  التناقض فيها، وقد  يانمن خالفهم وب أفكاروالرد على 

شعري ومروًرا بالباقالني والجويني والغزالي والرازي، وكل  منهم قام بدوره  باأل ابتداءً 
 .هاتحديات التي عاش الو  عصرهبحسب ما تقتضيه ظروف  

 :مراحل العملية التربوية: ثانًيا
، تعلمالمراحل العمرية للمحسب حل إلي مرا العملية التربوية المذهب األشعري قسم 

المراحل العمرية للمتعلمين بما يناسب خصائص تلك حسب  م الخبرات والعلومي تقد ويتم 
  سبع من الوالدة إلى عمر وهي  األوليةمرحلة التنشئة  الفرد, فأول هذه المراحل نمو

  ة بهذه المرحلة بوصفها حلقة مهمة من حلقات تكوين شخصي المذهب اهتم و  ,سنوات 
من تأثير فعال له لما سًنا للمولود اسًما ح واأن يختار فيها  اآلباءعلى  وأوجبوا فرد,ال

تأديب وتعليم  ال القيم النبيلة، بفيه  واغرسي ته, وأنعلى تكوين نفسية الطفل وشخصي
صالحة صاحبة دين،  امرأة  وإرضاعه ة الطفلُتستعمل في حضانن , وأمحاسن االخالق

  .(7)فيه بركة  لحاصل من الحرام الن اتأكل من حالل، ألن اللب 
بيته، وجد ابنه اإلمام أبا المعالي يرتضع   الجويني دخل إلمام ا  أبان أتنقل المصادر و 

في فيه، ولم اختطفه منها، ثم نكس رأسه، ومسح بطنه، وأدخل أصبعه ف ,ثدي غير أمه
بشرب  اعهيزل يفعل ذلك حتى خرج ذاك اللبن، قائال: يسهل علي موته، وال تفسد طب

كبوة في المناظرة يقول:  لت لهكان إذا حص الجويني ما كبر اإلماملبن غير أمه، ثم ل

 

 . 72, ص3اء علوم الدين, مرجع سابق, جإحي  :أبو حامد محمد الغزالي (7)
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ومصدر اللبن   ,لطفللرضاع الفترة  أهميةوهذا تأكيد على  (8)هذه من بقايا تلك الرضعة
غرس القيم النبيلة داخل , و نسانن له تأثيًرا في بناء شخصية اإلأذ إالذي يشربه، 

   .االطفال
  األم ختيار اف ,طفالفي بناء شخصية األ أثرهماو دور األم والمربية  بينيت  وهنا

بوصفها جزء من  وتتمسك بها  بالقيم الحسنة تؤمن  تي أو المربية الفاضلة الالصالحة 
يتعلم   في هذه المرحلة، ألن الطفل تستطيع أن تنقل تلك القيم إلى أطفالهاا شخصيته

التي ُيراد غرسها في  شياءستطيع تطبيق األتلم ذا ا اإنهو  ,عن طريق التقليد والمحاكاة
 ا. في مهمته تفشلية وبدون تكلف طبيع  الطفل بصورة

  هذا لوحظ منوإ ",إله اال هللاال " كلمة  نطقه لقن في أول يُ وعندما يبدأ الطفل في الكالم 
علم األب ن يَ أبوادر الحياء وشيء من التمييز في قبح بعض االشياء وحسنها، فيجب 

طفال، ب االالكشف عن مواه أهميةوهذا يدل على  ,(9) نبوغهذا الطفل فيه قل ن ع أ
 ا التربوية.نتطبقه في انظمتنأمل   ، وهذا مااورعايته  وتوجيهها

لحاق الصبي إ تمي وفيها  حتى سن البلوغ, ينمن عمر سبع سنية وتبدأ المرحلة الثان 
, ةالسنة النبويالكريم و  آنلقر او في مكتب لتعليم الصبيان، لكي يتعلم القراءة والكتابة 

كيفية  ويتعلم  ,برار، ويتعلم حب الصالحيناألتخص  والروايات التي الحكايات يسمع و 
 يتثاءب  يبصق في مجلسه، وال وال  ُيحسن االستماع،ن أيتكلم إال جواًبا، و  الأالجلوس، و 

, وأن السب ن و يتعلم االلفاظ البذيئة كاللع منع من قرناء السوء لكي ال, ويُ في حضرة غيره

 

, 5, طدار صادر: بيروتوأنباء أبناء الزمان, عيان ات األ: وفي محمد بن إبراهيم بن خلكانأحمد بن ( 8)
 .169ص، 3ج ,م2009

 .72ص، 3جإحياء علوم الدين, مرجع سابق,  :أبو حامد محمد الغزالي( 9)
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ضلها، الن منعه من ذلك يميت  تي يفس بممارسة االلعاب الو انتهاء الدر بعد  هل ُيسمح
 .(10) قلبه ويقتل االبداع بداخله ويكدر حياته

وذلك ألنه معيار القبول  ،ن يبدأ بتهذيب نفسهعلى أن معلم الصبيان عليه أوأكدوا 
دهم  إلى كلماتِه، فالحسن عن  غون والرفض بالنسبة اليهم، فهم ينظرون إلى تصرفاته ويص

غلب أ ويكون  نوأ ,الضرب والتعذيب من يكثر  الوأبحه، ما استحسنه، والقبيح ما أستق 
ويقبح عندهم الغيبة، ويوحش في نفوسهم الكذب والنميمة، ويعلمهم   ,تأديبُه لهم بالرهبة

 .(11) ن يترفع عما يقدمونه له من أشياءأالطهارة والصالة، و 
قد بلغ   متعلميكون ال , وفيهايحددوا لها نهايةلم , و من سن البلوغالثة الثمرحلة التبدأ و 

  , فيقيممام خالقهأعمال أ يقوم به من  ما نمسؤول ع  ويكون  , سن التكليف الشرعي
يبدأ و ، بربه تهتحدد عالق التي عبادات الوغيرها من  ,الفرائض الشرعية كالصالة والصوم

أما علم   ,قه والتفسيريدرس الففرحلة الُكتاب، ي محصله من علوم ف المتعلم باستكمال ما
جعلوه اساس فشرف العلوم وأكملها، ألنهم اعتبروه أ منهجهم االساسكان  الكالم فقد 

يناسبه من   حدد ماثم ي شعريةصول االعتقادية للمدرسة األيدرس المتعلم األ دراستهم, و 
غلة  شا  هانشتغال بالدنيا ألاال يقلل منو  ,يتفرغ للعلمو  فيقبل عليها ويستفيد منها,علوم، 

  ته يزيد من دافعي مما الرحيل لطالب العلم والمعرفة،بلوطن هل واويبتعد عن األ وصارفه,
 .(12)في تحصيل العلم والمعرفة

 

 ., وما بعدها73, ص3, جسابقالمرجع ال (10)
 61, ص3, جقإحياء علوم الدين, مرجع ساب  :بو حامد محمد الغزاليأ (11)
 .50ص،  1ج المرجع السابق,( 12)
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ن المنهج الدراسي يبدأ تطبيقه على المتعلم منذ بدء نطقه أتقدم يتضح  من خالل ما
عد ذلك ينتقل وب ،وغه العاشرة تقريًبابل ثم يذهب للكتاب من سن السادسة وحتىبالكالم 

 إلى أن يصير عالًما.  ذ منهم ويقرأ عليهمويأخ إلى مجالس العلماء
  : المعلم:ثالًثا

يمكن االستغناء عنه في  ُيعد المعلم من العناصر المهمة في العملية التربوية وال
مارسوا  ي شعر اال أئمة المذهب و , العمل التربوي مهما تعددت وتطورت الوسائل التعليمية

المؤسسات التربوية  في و  ,المساجد  فيو  ,يم والتدريس في الحلقات العلميةتعلمهنة ال
واألكاديمية، وقد اتصفوا بمواصفات في حلقاتهم العلمية وفي تصديهم لمهنة التعليم  

   .ؤخذ بنظر االعتبارن تُ أ واالمالء تستحق 
, المعلمن يتحلى بها أجب ي اآلداب التيجملة من  وهي آداب المعلم مع نفسه: -1

 -:نهاوم
يتصف بها  ول الصفات التي يجب أ فمن ائص:يبتعد عن الزالت والنقن أ -أ

حتى يكون قدوة  والُخُلقينقيصة في المجال العلمي  زلة وال عنهحفظ تُ  الالمعلم أ
يقبل الحجة  وأن قترن علمه بعمله، فيبالعبادة والدين  معمور باطنهأن يكون و  للمتعلمين,

بكر محمد بن   ابأأن  في كتب التراجم ُينقلوه ما ذلك ومن ,الخصمولو كانت من  نعةالمق
نقيصة، وكان باطنه معموًرا بالعبادة  الطيب الباقالني كان ورًعا لم تحفظ عنه زلة وال

 .(13) والديانة

 

 كثير، ابن دار :بيروت، ذهب من أخبار في الذهب شذرات :الحنبلي العماد نب  أحمد الحي عبد( 13)
 .21ص، 5ج, م1986
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  لهمإبداء االحترام الكافي و  : من لهم اسبقية الفضل في العلم والمعرفة يوقرن أ -ب 
بي  الم أ من ك وأبينإن كالمك أفضل،  :نيلباقاللقيل م, فعندما هده وج معمله  وتقدير

  .(14) كالم أبي الحسن افهمأن  أحوالي: وهللا إن أفضل فرد قائاًل الحسن االشعري، 
 يطور قابلياته وأن يكون المعلم دائم االطالع, و  المواظبة على التعليم والتعلم: -ج

  ,لميةب العالالط حاجةيلبي و  ,رفةالمع واسعيكون ل أخرى العلمية في تخصصات 
يجلس أيام  كان مام االشعري اإل  أبن خلكان أن يذكر , بكفاءة عالية ويؤدي دوره

المروزي ليأخذ عنه مذهب الشافعي، ويأخذ  إسحاقالجمعات في حلقة الشيخ أبي 
 .(15)شعري علم الكالمالمروزي عن األ

طلب العلم ألجل حب في ويسعي المعلم : علم والمعرفةال لذته في تكون ن أ -د
عن  العالوات المادية, ويذكر أبن عساكر اصب و والمعرفة وليس ألجل توالي المن العلم

وطلب الفائدة من أي  ,كان يجد لذته ولهوه وتنزهه في مذاكرة العلمأنه مام الجويني اإل
ه  مام فإنذا اإلرأيت عاشًقا للعلم أي نوع كان مثل ه ما"حدهم: أويقول فيه  ,نوع كان

  .(16)"طلب العلمي
يحبب في نفس   الو : علوم األخرى لى الإلى العلم الذي ُيعلمُه ع ينحاز أال  -ه

ن يغرس في نفس المتعلم حب أالمتعلم بعض العلوم على حساب بعض، بل عليه 
يقبح في نفس   : ينبغي على المعلم أن اليقول الغزالي ,نواع العلوم والمعارفأجميع 

 

، إلى اإلمام أبي الحسن األشعري تبيين كذب المفتري فيما نسب  :علي بن الحسن بن عساكر( أبو القاسم 14)
 .126ص ،ه 1404, 3، طالعربي الكتاب دار :بيروت

 .284, ص3ج : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، مرجع سابق,مد بن إبراهيم بن خلكانبن محأحمد  (15)
، شعري تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األ :علي بن الحسن بن عساكر( أبو القاسم 16)

 .283ص، مرجع سابق
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علم  ح علم الفقه، ومعلم الفقه يقبح ، كمعلم اللغة مثاًل يقب اءهالمتعلم العلوم التي ور 
 .(17)ينفر المتعلم عن بقية العلوم ومعلم الكالم ,لحديث والتفسيرا

يجوز ألي   الف محددة: لم تتوفر فيه كفايات الكالم ماعلم تعليم ب عملي أال -و
من المشتغلين   هن و أأ  علم الكالم,في  ة خبر لديه الأن  االشتغال بعلم الكالم بحجةشخص 

الصالح  ن يكون في طبعهفيه, منها: أفرها تواأوجبوا خاصة  مواصفات حددوا  , بلفيه
  .(18) التجرد للعلم، والحرص عليه, و الذكاء، والفطنة، والفصاحة, و والديانة والتقوى 

اآلداب التي على المعلم فهناك جملة من أما عن آداب المعلم مع المتعلمين:  -2
 :متعلمين منهاال أن يراعيها مع

المعلم أن يبني جسور   على ف عن العنف والقسوة مع المتعلمين: أن يبتعد -أ
، ةالتربوي  يةكفيل بنجاح العمل األن هذ وأن يكون رفيًقا بهم؛ مودة مع طالبه المحبة و ال
ن هذه فإ ع طالبه، سلوب مرن تمكن من بناء عالقات حسنة م أكلما كان المعلم ذا و 

البد  الحق ن الهادي إلى "إ: الرازي يقول  ,لمتعلم مقباًل على العلمل االعالقات الطيبة تجع
يورد الكالم ال على سبيل العنف ألن االيراد على سبيل العنف  ,ن يكون رفيًقا لطيًفاأ

 .(19) "يصير مانًعا من االستماع والقبول
ن الناس مختلفون في قدراتهم  أعلى  الرازي : يؤكد مبدأ الفروق الفردية مراعاة  -ب 

هو داخلي ومنها   ا ماف منهسباب هذا التباين واالختالأن أو خالقهم، أفكارهم و ألية و لعقا
مزجة أاختالف , و اختالف النفوس البشرية الداخلية: األسباب  فمن  ,هو خارجي ما

 

 .57ص ،1ج ق,: إحياء علوم الدين, مرجع ساب يأبو حامد محمد الغزال (17)
 .99, ص1المرجع سابق, ج (18)
دار الكتب  بيروت:  ،الكبير التفسيرأو  الغيب مفاتيح: محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي ( 19)

 .545ص ،21، جه 1420, 3ط ,العلمية
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 وأما االسباب الخارجية فتعود إلى: ,عضاء الجسم االنسانيأ شكل  , واختالفالناس
فكار األ اختالففي نسان والتي ُتعد سبًبا اال اختالف البيئة التي يعيش وسطها

 نسان للظهور وهو ُيعد طبًعا غريزًيا يدفعه الحب اإل, وكذلك سالنا واألخالق بين
 .(20) خرى أعمال أ شعورًيا إلى األقدام على أعمال خاصة أو االبتعاد عن 

، جيةن االختالف بين االفراد راجع إلى تفاعل العوامل الداخلية والخار أك معنى ذل
فراد، ومن ثم  باقي األ زه عنتكون سمات شخصية الفرد التي تميونتيجة لهذا التفاعل ت

 فراد في التحصيل العلمي يجب مراعاته في العملية التعليمية.ن هناك اختالًفا بين األفأ
التطور المعرفي والعقلي  اعتباره فيأخذ في :ينللمتعلمالعقلي المستوى  مراعاة -ج

ه نمو  ومن ثمَّ  ,التي يمتلكها المتعلم المستوى الحقيقي للمعارفلى ن يقف عوأللمتعلم، 
مر ُيعد عاماًل اساسًيا  هذا األ , وإغفاليدركها عقله ال التيمعلومات له القدم ي ال, و العقلي

يؤدي بالمتعلم إلى حالة من النفور مراعاته قد عدم في عدم نجاح العملية التعليمية، و 
ن يقتصر بالمتعلم على قدر أ على المعلم ": ول الغزالييق وعدم األقبال على المعرفة،

 . (21) " ويسبب له االحباط في التعلم ,يبلغه عقله ألن ذلك ينفره ال  ليه ماإلقي يُ  المه، و فه
المعلم أكثر  حيث يكون : المتعلمينن يكون على معرفة كافية بأحوال وشؤون أ -د

يقول  هم،ن قادًرا على التأثير في يكو  ومن ثمَّ  ،طالبهقدرة على التفاعل االيجابي مع 
ولعل هذا األمر  ,(22) وأفعالهمبيًرا بأحوال الناس ومعامالتهم خ علم المن يكون أ: الغزالي

 ُيعد معياًرا اساسًيا في تحديد كفاءة المعلم ونجاحه في مهنته.  
 

، 7جم اإللهي, مرجع سابق, المطالب العالية من العل :الحسن فخر الدين الرازي  محمد بن عمر بن( 20)
 .149ص

 .57ص، 1ج إحياء علوم الدين, مرجع سابق, :امد محمد الغزاليأبو ح (21)
 .58ص، 1ج ,سابقالمرجع ال (22)



- 168  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

اذ ينقل لكشفها والتحقق منها, ة: االفكار الوافد فحص يعلم المتعلمينن أ -ه
  ى فيه ضع تر كل مو "ن ينصح تالمذته قائاًل: نه كا أبي بكر بن فورك أ عن  السبكي
وربما يقصد من النور اطمئنان   ,(23) "، ولم يكن عليه نور، فاعلم إنه بدعة خفيةاجتهاًدا

 في التراث لهذا الجديد. وأساسيات أصول أو وجود  ,النفس إلى هذا الجديد 
بدأ على ممة المذهب األشعري أئ أكد  :المناسب للمتعلمينالتوجيه التربوي  - و

يقول  العميلة التربوية, لكي تتحقق الفائدة المرجوة منعاته على المعلم مرا  ما تربوي ه
طيب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي ن على الشيخ الذي يُ إ: الغزالي

مخصوص، مالم   ال يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريقأ
الج واحد قتل ضى بعن الطبيب لو عالج جميع المر أ أخالقهم، وأمراضهم، وكمارف يع

وأمات  أكثرهم، فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم
قلوبهم، بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وفي سنه ومزاجه وما تحتمله  

 .(24) ضتهبنيته من الرياضة، ويبني على ذلك ريا
ط العلم بالعمل على اعتبار ية رب أكد االشاعرة أهم  :لم بالعملأن يربط لهم الع -س

ن التطبيق العملي للمعارف والعلوم والنظريات يحقق الفائدة والمنفعة للفرد والمجتمع،  أ
ذ يكون إ ،والعمل ال بتظافر العلم إ ن تتحقق أيمكن  ن سعادة االنسان الإ: يقول الغزالي

  المجتمع ير م الخ األفضل، ومن ثم بعد ذلك يع نسان نحوتغيير سلوك اإل هماالناتج عن
مجموعة  وا لهوضعو اهتم بالمعلم،  ي االشعر المذهب ن فإ القول: وخالصة  ,(25)كله

 

 ,م1992, 2ط القاهرة: هجر للطباعة والنشر, ,تاج الدين عبد الوهاب السبكي: طبقات الشافعية الكبرى  (23)
 .134ص ,4ج
  .61, ص3ج إحياء علوم الدين, مرجع سابق, :أبو حامد محمد الغزالي( 24)
 .235ص ،3ج ,سابقالمرجع ال (25)
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شرف أن مهنته أ التحلي بها لكي يكون جديًرا بمهنته، بوصف  يهمعايير وشروط عل 
د في علم يتعامل مع أشرف موجو الموألن  ؛تهدف إلى الكمال االنساني ألنها ؛المهن

 . فيه ألجله ق الكون وماي ُخلالكون وهو االنسان الذ 
  : المتعلم:رابًعا

ووضعوا له آداب يتحلى بها,  ، في المذهب األشعري شغل المتعلم مساحة واسعة  
 منها: 
  باالطالعطالبه  لمذهب يوصي اعلى المعارف والعلوم المختلفة:  االطالع - 1

فًنا من   يدع  ن الأويجب على المتعلم ": ييقول الغزال ,رف المفيدةمعاعلى العلوم وال
ال وينظر فيه نظًرا يطلع به على مقصده إ نواعه أنوًعا من  وال ,العلوم المحمودة

ن على اساسيات المعرفة ومن ثم يفهموا غاياتها و المتعلميطلع  أي، (26) "وغايته
 .فيها من فوائد  ومقاصدها وما

 أساسيات المعرفة طالع علىاال بعد فوم عصره األهم: عل من أن يستوعب - 2
  الو  ,ن يبحث عن األهم من هذه العلوم والمعارف الذي يحقق الفائدةأ الطالب ى عل

يخوض في  ال, و يخوض في فن من الفنون دفعة واحدة بل يراعي الترتيب ويبتدئ باألهم
نها مترابطة أا، أي ريً مرتبة ترتيًبا ضرو أي فن حتى يستوفي الذي قبله الن العلوم 

  .(27) لموفق من راعى الترتيب والتدريجض، وااخلة، وبعضها طريق إلى بعومتد 
ويكون على درجة  ,يتحلى بالتواضع لمن يأخذ منه العلموأن  :التواضع للمعلم – 3

 ,هذا األمر يعلي من شان المتعلمو ظهر له االحترام والتقدير، يُ و ، هعالية من األدب مع

 

 .51ص، 1ج إحياء علوم الدين, مرجع سابق, :أبو حامد محمد الغزالي (26)
 .52, ص1ج ,المرجع السابق (27)
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وال يتأمر  ,على العلمتكبر ي  ن الأوعلى المتعلم  ,اوالمعلم ُمهابً  ,محترًما علممتويجعل ال
 .(28)مره بالكلية في كل تفصيلأعلى المعلم بل يلقي اليه زمام 

تالمذته وأتباعه  أبو الحسن االشعري فيوصي  عدم التطرف في نقد اآلخرين: -4
د ن الكل يشيرون إلى معبو ة ألني ال أكفر أحًدا من أهل هذه القبل "إيقول: و قبل وفاته 

يكونوا متطرفين في  ال وهذا توجيه ألتباعه أ ,(29)"العبارات  تالفاخ وإنما هذا كله  ,واحد 
ن االختالف الحاصل بين الفرق والمذاهب أنما هو اختالف في المفاهيم  نقد اآلخرين، أل 

دقيقة   ظرةيحمل في مضمونه دالالت قيمة تنم عن ن القولهذا , و الّ إوالمصطلحات ليس 
، فضاًل عن إنه يحمل في طياته  الميةسوالمذاهب اإل اآلراءفي  لما يحصل من تعدد 

, وأال يكفر كل فريق األخر, وال  فرقهاوعدم ت  ,داللة واضحة لوحدة األمة االسالمية
   يخرجه من دائرة اإلسالم.

ي فملموس هذا و  :والسعي إليصال الحق لألخراالنفتاح الفكري على اآلخرين  - 5
ذا كانوا هم  إبنفسك فيقول:  قصدهمماذا تخالط أهل البدع وت د االشعري عندما سألوه لر 

ينزلون  ينزلون إلي، فاذا كانوا هم ال أولو رياسة منهم الوالي والقاضي، ولرياستهم ال
على  االنفتاحوهو  هاًما امبدئً وهذا ُيعد  (30)وال أنا أسير اليهم فكيف يظهر الحق ,إلي

  .خرألل حقال إليصال والسعي  ,النفسعدم االنطواء على و  ,معهور حااالخر والت

 

 .50, ص1, جإحياء علوم الدين :أبو حامد محمد الغزالي( 28)
، الحسن األشعري أبي  اإلماميين كذب المفتري فيما نسب إلى تب  :علي بن الحسن بن عساكر( أبو القاسم 29)

 .149ص مرجع سابق،
 ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري  :علي بن الحسن بن عساكرأبو القاسم  (30)

 .116ص
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الباحث   المتعلمعلى  الرازي وجب أ: االبتعاد عن الذاتية في اصدار االحكام - 6
ن أيتحيز لفكرة سابقة تعلمها، و  ن يقوم بفحص االشياء فحًصا دقيًقا، والأعن الحقيقة، 

دت نفرته عن  االنسان اذا تأك على أن ؤكد ويحكام النابعة من ذاته، األ إصداريبتعد عن 
فرة المتأكدة الراسخة مانعة له عن فهم الكالم الدال على صحة ك النشيء صارت تل

يدع  ال أنسان ن على اإلأمعنى ذلك و  ,الشيء ومانعة عن أبصار محاسنه وفضائله
 . (31) ق االشياء ومعرفتهادراك حقائإله عن الوصول إلى ة حكام المسبقة مانعاأل

تتبع المعرفة و مين، لمتعلا لدىروح البحث العلمي إن  التقصي عن الحقائق: - 7
المنهجية ُيعد من المبادئ التربوية المهمة التي تؤكدها المناهج التربوية   باألساليب 
ن طائفة من الناس جعلوا على النظر والبحث بقوله: إ وقد حث األشعري  ,المعاصرة

إلى التخفيف والتقليد  والبحث عن الدين، ومالواظر الجهل رأس مالهم، وثقل عليهم الن
ن أالسمة التي يجب , ف(32)نسبوه إلى الضاللا على من فتش عن أصول الدين و وطعنو 

 هي البحث والنظر. يتسم بها المتعلم
أئمة المذهب من المبادئ التي أكدها  :المعرفة وأصولها بأساسيات االلتزام - 8

نواع المعارف أصل أ ن لكل نوع من وأا البعض، عضهعدم خلط المعرفة مع بلطالبهم 
ينبغي لكل عاقل مسلم يبحث عن  حيث به عند البحث عن هذه المعرفة،  تزام االل  يجب 

ن  المعرفة أن يرد حكمها إلى جملة األصول المتفق عليها بالعقل والحس والبديهة، أل
الذي طريقه   شرعن تكون مردودة إلى أصول الأحكم مسائل الشرع التي طريقها السمع 

 

 ،9، جبقالمطالب العالية من العلم اإللهي, مرجع سا :الرازي محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين ( 31)
 .12ص

بيروت: دار المشاريع,  ،استحسان الخوض في علم الكالم رسالةن األشعري: الحس شر أبو( علي بن أبي ب 32)
 .38م, ص1995
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  إلى بابه، وال  رد كل شيء من ذلكأن يوسات مسائل العقليات والمحس وحكم ,السمع
 .(33) تخلط العقليات بالسمعيات وال السمعيات بالعقليات 

التي استخدمها أئمة المذهب تعددت طرائق التدريس  التدريس: ق ا: طرخامسً 
 ومن هذه الطرق: ،األشعري 

اال  إلهال "عند نطقه  نهاألطفال في تلقي تعمل من تس  ول طريقةوهي أ التلقين: - 1
  اإلبداع تقتل  وبالرغم من أهمية هذه الطريقة في العملية التعليمية إال إنها قد ، (34)"هللا

تبني بداخل المتعلم الشخصية الباحثة   و شيخه، والأداخل المتعلم وتجعله مقلًدا لمعلمه 
أن يكون  علم المت, وعلى قلدة لألخرينالمنها تبني الشخصية إعن العلم والمعرفة بل 

 التعليمية متلٍق ايجابًيا وليس متلقًيا سلبًيا. ملية داخل الع
يتعلم الطفل من   حيث في مرحلة التنشئة األولية،  وتكون  التقليد والمحاكاة: - 2

وذلك نتيجة معايشته معهما وتقليده  ,خالق الحسنةوالديه أو من مرضعته العادات واأل
ولكن هذه , ة وغيرهاالصالض والعبادات كائر للفدائه أفل يقلد والده في الطفلهما، 

أما في مراحل العمر المقبلة أي , تكون فقط للسنوات االولىالبد أن الطريقة التدريسية 
الن  ، الشرعي فُتعد هذه الطريقة غير صحيحة بعد أن يصل المتعلم إلى سن التكليف

يح يكون في الفاسد، الصحباطل، وكما يكون في ال التقليد كما يكون في الحق يكون في
  .ن الباطل كالحق في ذلكيكون فيما ثبت بالدليل يكون فيما ال دليل عليه، أل وكما 
المتعلم يتمكن من اتقان  ف ,والتي تسمى حديًثا المحاولة والخطأ :التكرارو  اإلعادة - 3

يد ُير  اتقان ماته تمكن من اولالكتابة نتيجة محاوالته المتكررة، وكلما كرر االنسان مح
 

, م1983, 4, طدار العلم للماليين :، بيروتتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون  :عمر فروخ( 33)
 .336ص

 .72ص، 3جدين, مرجع سابق, إحياء علوم ال :أبو حامد محمد الغزالي( 34)
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من الطرق  فهي ؛ال سيكون سبًبا لحصول ملكة داخل االنسانفعاألن تكرر أل  ,تعلمه
لكل محاولة دور و تعتمد على التطبيق العملي وعلى عدد المحاوالت،  التيالتدريسية 

  ,المحاوالت كان حصول التعلم أتم وكلما زاد عدد  ,وأثر في حصول الملكة داخل المتعلم
كان اقتداره  اكثربعمل الكتابة  إتيانهن ما كاتعلم الكتابة، فكل راد أ ن من "إ: قول الرازي ي

فكرة،  ن يصير يقدر على االتيان بالكتابة من غير روية والأعلى عمل الكتابة أتم، إلى 
فهذه الهيأة النفسانية، لما تولدت من تلك االعمال الكثيرة، كان لكل واحد من تلك 

 .(35) "انيةالهيأة النفس ي حصول تلك ر فعمال أثاأل
لغرس  أئمة المذهب الطرق التدريسية التي وضعها وهي من  ن:المتوحفظ  – 4

  ثمسالمية إلى المتعلمين، العقيدة اإل متون والتي تبدأ بتلقين , العقيدة في نفوس المتعلمين
ألفها  يدةالمقريزي: "وحفظ صالح الدين في صباه عق يتم حفظها من قبل الصغار، يقول

بن مسعود النيسابوري، وصار يحفظها محمد المعالي مسعود بن  له قطب الدين أبو
ثم يقوم , (36) "وشّدوا البنان على مذهب األشعري , صغار أوالده، فلذلك عقدوا الخناصر

 هالكي تساعد المتعلم على فهمعليها  تقديم األدلة والبراهينو  بشرح تلك المتون المعلم 
ن يقدم إلى أب ين يج: والد يقول الغزالينده االعتقاد والتصديق، م ع حتى يتو  ا,حفظهو 

الصبي في أول نشوئه يحفظه ثم بعد ذلك ينكشف له معناه شيًئا فشيًئا، فابتداؤه بالحفظ 
 .(37) ثم الفهم وبعد ذلك يتم االعتقاد والتصديق به

 

، 31جمرجع سابق،  ،الكبير التفسيرأو  الغيب مفاتيح: بن الحسن فخر الدين الرازي  ن عمرمحمد ب ( 35)
  .88ص

, 4ج،ه 1418 دار الكتب العلمية، : المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارأحمد بن علي المقريزي ( 36)
 .192ص

 .94ص، 1جم الدين, مرجع سابق, إحياء علو  :الغزاليأبو حامد محمد  (37)
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ية، علمهذه الطريقة في حلقاتهم ال أئمة المذهب األشعري استعمل  اإلمالء: - 5
القاهر البغدادي  ن عبد أ  ذكر ابن خلكانفقد  معلومات للمتعلمينبإمالء ال حيث قاموا

القاهر   اسحاق جلس بمكانه عبد  وبأ فلما مات  االسفراييني، إسحاق بي أتفقه على يد 
 .(38) البغدادي بمسجد عقيل فأملى سنين

ن  ألة بعد عتز عن الم اأخذهقد الحسن االشعري  ابأولعل  المناظرة:و الحوار  - 6
أئمة المذهب وقد استعمل هذه الطريقة  ,اله عنهمانتق م سنين طويلة قبلكان على مذهبه 

  حيث كان لكل منهم كالباقالني والجويني والغزالي والرازي  أفكارهم,في نشر  األشعري 
في   ماهرين م كانوا نه أ أئمة المذهب األشعري  ومما ُيذكر عن, مجلس خاص للمناظرة

في خلق  من دور ا لها ومهذه الطريقة  ةأهمي، مما يدل على (39) ات اظر منالنقاش وال
 .الفكري والجرأة وتقوية الثقة في النفس اإلبداع

حكاية األقوال القرآني في الحوار والمناظرة في المنهج  أئمة المذهب األشعري اتبع و 
في   يمبراهعن سيدنا إرد كما و الفاسدة وشبهها، ثم ذكر البراهين واألدلة لنفيها، 

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِ ِه  ﴿  عالى:كما في قوله ته خصم وإفحاماحتجاجه 
ُ اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِ ي الَّ  ِذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَل َأْن آَتاُه َّللاَّ

ْمِس ِمنْ  يَ ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ َّللاََّ    ﴾ ِبَها ِمْن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفرَ ْأِت اْلَمْشِرِق فَ  ْأِتي ِبالشَّ
 . 258البقرة  
في تصنيف وتأليف  اشتغل أئمة المذهب األشعري لقد التصنيف والتأليف:  -7

الكتب والرسائل في مجاالت العلوم المختلفة، والسيما العلوم الدينية اذ صنفوا في الفرق 
وغيرها من العلوم  ,م الكالم والفلسفة، وعلقه، وأصول الدينعقائد واألديان، وفي الفوال

 

 .203ص، 3ج، مرجع سابق، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: محمد بن إبراهيم بن خلكان مد بنأح (38)
 .169ص، 3ج( المرجع السابق, 39)



- 175  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

والمعارف، وكانت لهم أساليبهم الخاصة في هذا المجال، ولعل الغاية الرئيسة من  
 بناء المجتمع.  بين أ ونشرها  معتقداتهم وأفكارهمالتأليف والتصنيف الدفاع عن 

 :(40) المؤسسات التعليمية -سادًسا
ا لهم إلقامة برامجهم التعليمية بل مخصًص  شعري مكاًنالم يتخذ أئمة المذهب األ

المؤسسات اشتركوا في معظم المؤسسات اإلسالمية المختلفة، وُدرست أفكارهم في هذه 
جنًبا إلى جنب مع العلوم اإلسالمية األخرى، ومن أهم هذه المؤسسات المساجد, ودور 

 . قين, والمكتبات, وحوانيت الوراالعلماء, والمجالس األدبية
لعبااات المسااااجد دوًرا كبياااًرا فاااي نشااار التعلااايم اإلساااالمي بصااافة عاماااة,  اجد:المـســ -ا

ر اساتعمال المساجد علاى العباادة بال وأفكار الماذهب األشاعري بصافة خاصاة، ولام يقتصا 
استخدم في أغراض أخرى تارتبط بالادين بصالة وثيقاة كالتادريس، ففاي كثيار مان األحياان 

, أو محااادث شاااهير, أو ماااتكلم كبيااار وا إلاااى فقياااهلطاااالب بأركاااان المساااجد ليساااتمعجلاااس ا
ا  ا خاصاً معروف, حيث أعدت قاعاات الادرس فاي جواناب المسااجد, واتخاذ كال شايخ مكاناً

 .(41)روًفا لطالبه يذهبون إليه حين تقام حلقات الدرس في المواعيد المقررةله مع
فيهااا ه( أربااع جوامااع تقااام 324ري )اإلمااام أبااي الحساان ألشااع وكاناات ببغااداد فااي فتاارة

ة, وهي جاامع مديناة المنصاور وكاان أبارز العلمااء يعقادون حلقااتهم العلمياة الجمعصالة 
أباو الحسان األشاعري فقاد كاان يحضار حلقاة أباو فيه, وكان يحضار هاذه الحلقاات اإلماام 

 

 راجع:  (40)
 م.2010اهرة: دار السالم، ، القمعاهد التعليم اإلسالميسعيد إسماعيل علي:  −
 م.2010،  لسالمدار ا ت التربية اإلسالمية، القاهرة:سعيد إسماعيل علي: مؤسسا −

، م1959مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة: سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر في عهد المماليك،  (41)
 .185ص
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م( رأس الشااافعية فااي وقتااه, وكااان 951 -ه340اسااحاق إبااراهيم باان أحمااد المااروزي )ت 
ر الخالفااة, وجااامع براثااا, إضااافة إلااى مع دارصااافة, وجااا, وجااامع ال(42)قااد يااوم الجمعااةُتع

, وكاناات الجوامااع تمااوج بحلقااات العلاام (43)مئااات المساااجد وجوامااع الماادن العراقيااة األخاارى 
المختلفاة, فهااذه حلقااة أهاال الحاديث, وتلااك ألهاال الكااالم, وثالثاة ألهاال الفقااه, وهكااذا, وكااان 

أفااراد  ةانالسااتعاناات تجاارى اكبياارة ماان طااالب العلاام حتااى ك يحضاار حلقااات العلاام أعااداد 
ياازداد يقوماون بتوصايل صااوت الشايخ الاى الصاافوف الخلفياة وهاؤالء يساامونه المساتلمين و 

 .(44)عدد المستلمين كلما ازداد عدد حضور الحلقة
ــات: -2 ــد والجامعـ ــدارس والمعاهـ فاااي التااااريخ اإلساااالمي كاااان العلااام يااادرس فاااي  المـ

ظامياة فاي بغاداد، فاي القارن ة النأ المدرسا وأنشا  ،تى الوزير نظام الملاكالمساجد، إلى أن أ
اااا، فكاناااات أول مدرسااااة فااااي 459ساااانة  الرابااااع الهجااااري   ,التاااااريخ تشاااارف عليهااااا الدولااااةها

الااذي جااد فااي إنشااائها هااو وانتشاارت بعااد ذلااك الماادارس النظاميااة التااي نساابت إليااه؛ ألنااه 
ويمكاان , لهااا األكفاااء ماان األساااتذة وخطااط لهااا، وأوقااف عليهااا األوقاااف الواسااعة، واختااار

 .(45)إن الوزير نظام الملك هو أول )وزير تعليم( في التاريخ اإلسالميقول: ال

 

البشائر  دار فقهاء الشافعية, بيروت:طبقات ال :تقي الدين المعروف بابن الصالح عثمان بن عبد الرحمن( 42)
 .604, ص2م, ج1992, اإلسالمية

, 1م, ج2002, دار الغرب اإلسالمي :بيروت, تاريخ بغداد: لخطيب البغداديا ابتي بن ث أحمد بن عل( 43)
 .431ص

: أدب اإلمالء واالستمالء, بيروت: دار الكتب عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (44)
 . 25م, ص1981مية, العل

 اجع: ر  (45)
ار الكتب : دبيروت لوك واألممخ المي تاري المنتظم ف: ن بن علي بن الجوزي أبو الفرج عبد الرحم -

 . 102, ص 16, جم1992العلمية، 
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 ،للمااذهب األشااعري واتخااذ ماان هااذه الماادارس وساايلة لنشاارها ان نظااام الملااك معظمااً وكاا  
أسس نظام الملك نظامية نيسابور لتكون محاًل لتدريس إمام الحرمين الجويني بعاد حيث 

الجااويني عملااه مااارس و  ,لتاادريس والخطابااةأماار اكاال إليااه ن اسااتقدمه إلااى نيسااابور، وأو أ
ماام اإل خاللهاا كباار تالمياذه مثال وعلمسنة،  وعشرين اثنتينالتعليمي والعلمي هناك مدة 

  .(46)لغزاليا
اختااار مواقااع مدارسااه  الااذي ستسااير عليااه هااذه الماادارس الفكااري ماانهج الحاادد وبعااد أن 

بعناية، بحيث تكون في العواصم والمدن ذات الثقل السكاني، ومن ثم يمكنها التأثير فاي 
بناي  فقاد  عان نظاام الملاك: يقاول السابكي ؛بشكل أكبار أكبر عدد ممكن، ويضمن تأثيرها

راة، ومدرساااة بأصااافهان، مدرساااة بااابلخ، ومدرساااة بنيساااابور، ومدرساااة بهااا اد، و رساااة ببغاااد مد 
، هاذه (47)ومدرساة بالموصال ,ومدرساة بالبصارة، ومدرساة بمارو، ومدرساة بآمال طبرساتان

أمهاااات المااادارس النظامياااة التاااي أنشااائت فاااي المشااارق اإلساااالمي, ويتضاااح مااان توزيعهاااا 
 حتااى ,دة والتوجيااه الفكااري القيااتاال مركااز ظمهااا أنشاائ فااي المادن التااي تحالجغرافاي أن مع

والاادفاع عنااه ضااد المااذاهب  األشااعري,دارس فااي تثبياات قواعااد المااذهب همت هااذه الماا اساا 
 .التي انتشرت في ذلك الوقت  األخرى 

الدقااة والعنايااة فاي اختيااار أساااتذة الماادارس النظاميااة، بحيااث وكانات لاادى نظااام الملااك 
يتاه، ويمادهم بتأيياده، حتاى برعا يحاوطكاان و عصارهم، في  المذهب األشعري كانوا أعالم 

 

 . 218, ص6, ج مرجع سابقتاج الدين عبد الوهاب السبكي: طبقات الشافعية الكبرى,  -
 . 358, ص4واآلثار, مرجع سابق, جار بذكر الخطط : المواعظ واالعتب أحمد بن علي المقريزي  -

 دار اآلفاق العربية، :القاهرة, اإلنباء في تاريخ الخلفاء: نيلعمرابابن امحمد بن علي بن محمد المعروف  (46)
 . 204, ص م2001

 . 313, ص4, جمرجع سابقتاج الدين عبد الوهاب السبكي: طبقات الشافعية الكبرى, ( 47)

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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، وفاي كثيار المعلماينوكاان ينقاب عان أحاوال  ,عليا في البالد التي حلوا بهاا احتلوا منزلة
حاادث  ,ماان األحيااان كااان ال يعااين الواحااد ماانهم إال بعااد أن يسااتمع إليااه ويثااق فااي كفاءتااه

ر، فلماا يساابو نظامياة نإماام الحارمين فاي يد قه على ذلك مع اإلمام الغزالي الذي كان يتف
ااا قصاااد م478ماااات أساااتاذه فاااي عاااام  جلاااس نظاااام الملاااك، فنااااظر األئماااة العلمااااء فاااي ها

نظاام الملاك تادريس  فاوااله ,مجلسه، وقهر الخصوم، وظهر كالمه عليهم واعترفوا بفضله
  .(48)مدرسته ببغداد 

ى ة التاااي تعاااين هاااذه المااادارس علااا لااام يبخااال نظاااام الملاااك بتاااوفير اإلمكاناااات الماديااا و  
عليهااا بسااخاء، ويخصااص لهااا األوقاااف  انفااقلتها علااى أكماال وجااه، ولااذا برسااا النهااوض 

ا،  الواسعة، فيذكر ابن الجوزي أن نظاام الملاك وقاف علاى مدرساته ببغاداد ضاياًعا وأمالكاً
ماادرس وعاماال بهااا قسااًطا ماان الوقااف، وأجاارى وسااوًقا بنياات علااى بابهااا، وأنااه فاارض لكاال 

أمااا مدرسااة أصاافهان  ,(49)واحااد ماانهم ا لكاالبااز يوميااً قهااة )الطااالب( أربعااة أرطااال خللمتف
فقاادرت نفقاتهااا وقيمااة أوقافهااا بعشاارة آالف دينااار، وكااان للمدرسااة النظاميااة فااي نيسااابور 

لمادارس، ويفهام أوقاف عظيمة، وقد اهتم نظام الملك بتوفير الساكن للطاالب داخال هاذه ا
ميااذ التال بااه، وكااانكاال طالااب كاناات لااه غرفااة خاصااة ماان بعااض الروايااات التاريخيااة أن 

ان، وللطالااب الفقياار فااوق كاال ذلااك شاايء  معلااوم يتقاضاااه ماان الريااع  ون فيهااا بالمجااَّ يتعلَّمااُ

 

م, 1996, دار الكتب العلمية :يروتب , تاريخ ابن الوردي: الدين ابن الورديبن عمر زين عمر بن مظفر ( 48)
  .20ص ,2ج
,  16, مرجع سابق, جالمنتظم في تاريخ الملوك واألمم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( 49)
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ِص لااذلك علااى تااوفير الحياااة المعيشااية الكريمااة لطااالب مدارسااه، , ممااا يعماال (50)الُمَخصااَّ
  مناخ العلمي الذي يساعدهم على الدراسة والبحث.تهيئة الو 

يديه معظم األهاداف التاي رسامها نظاام  ق علىجيل تحق لقد تخرج في هذه المدارسو 
ماان الااذين تخّرجااوا فيهااا يرحلااون إلااى أقاااليم أخاارى ليقومااوا بتاادريس  كثياارال فهناااكالملااك، 

هاااا أو يتولاااوا مجاااالس فاااي األمصاااار التاااي انتقلاااوا إلي تاااه، وينشاااروا عقيد الماااذهب األشاااعري 
 وأباا  يقااولالدولااة، اوياان مااة فااي دو بعااض الوظااائف اإلداريااة المه القضاااء والفتيااا، أو يتولااوا

خرجااُت إلااى ": -ببغااداد  المدرسااة النظاميااة نظااام الملااك بنااى لااهالااذي  - إسااحاق الشاايرازي 
أو ماان ميااذي طيبهااا تلوكااان قاضاايها أو مفتيهااا أو خخراسااان فمااا بلغاات بلاادة وال قريااة إاّل 

 .(51)"أصحابي
ص نفاااوذ الفكااار الشااايعي و  الماااذهب الساااني ياااةتقو وقاااد أساااهمت هاااذا المااادارس فاااي   تقلااان

خاصااة بعااد أن خرجاات المؤلفااات المناهضااة لااه ماان هااذه الماادارس, وكااان اإلمااام الغزالااي 
اصاة الباطنياة اإلساماعيلية؛ على قمة المفكرين الذين شنوا حربًا شعواء علاى الشايعة، وخ

 عدة، أشهرها فضائح الباطنية.  اكتبً فقد ألف 
وده، وقاااد  األشاااعري ونجحااات المااادارس النظامياااة فاااي نشااار ماااذهب اإلماااام  وتقوياااة عاااُ

ا يحتذيه ا للتنافس بقدر ما أصبحت نموذجً صارت النظاميات مدعاة لبناء المدارس ومثارً 
ارس هدت الماد بعد ذلك بعصور طويلة، وقد ممؤسسو المعاهد منذ بداية تشييدها إلى ما 

لنظاميااة بتراثهااا ورجالهااا وعلمائهااا الساابيل ويساارته أمااام نااور الاادين زنكااي واأليااوبيين كااي ا
الماذهب  نشاريكملوا المسيرة التي من أجلها ُأنشائت النظامياات، وتتمثال فاي العمال علاى 

 

  ,18, جمرجع سابق , األممالمنتظم في تاريخ الملوك و : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  (50)
 . 83ص

 . 11م, ص1970, ئد العربيالرا دار :تبيرو , طبقات الفقهاء: الشيرازي إبراهيم بن علي ( 51)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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لااك المرحلااة كالشااام ، خاصااة فااي المناااطق التااي كاناات موطنااًا لنفااوذ الشاايعة، فااي تالسااني
  .رهاومصر وغي

وهااي مجااالس كاناات تجمااع عاادد ماان العلماااء لمناقشااة أصااول  لس األدبيــة:االمجــ -3
المااذاهب وقواعاادها ومااا يتعلااق بااذلك ماان قضااايا, وتمياازت هااذه المجااالس بعمااق المناقشااة 
وقاااوة المواجهاااة, وكانااات تلاااك المجاااالس تعقاااد فاااي الجواماااع والمسااااجد واألساااواق وحوانيااات 

نوا يفتحون قصورهم الستقبال العلمااء, اوك كاء والملن, ووصل األمر إلى أن األمر الوراقي
وطااالب العلاام؛ ماان أجاال إقامااة تلااك المناقشااات والحااوارات والمناااظرات العلميااة بااين أئمااة 
الماااااذاهب المختلفاااااة ومعارضااااايهم, وكاااااان لهاااااذه المجاااااالس أهميتهاااااا فاااااي نفاااااوس العلمااااااء 

 ءرار لااااآواالنتصااااار لتأكيااااد القاااادرات العلميااااة, والمتعلمااااين, حيااااث كاناااات أحاااادى المعااااايي
 . (52)المذهبية

واشاااترط العلمااااء لمااان أراد المشااااركة فاااي هاااذه المجاااالس مجموعاااة مااان الصااافات التاااي 
ينبغاي للمشااارك أن يتصاف بهااا حتاى يكااون لاه وزن فااي تلاك المجااالس, كاأن يكااون علااى 

د شغلت هاذه المواصافات قدر واف من التمكن الثقافي, وقوة البيان, وفصاحة اللسان, ولق
 .(53)تى جعلوها محاور بعض مصنفاتهمراق حالعلماء بعض ع

وحوانيت الوراقين هي أماكن أعدت لتكون مكتبات   المكتبات وحوانيت الوراقين:-4
لبيع وشراء الكتب المختلفة، وازدهرت هذه الحوانيت في العصر العباسي حتى جذبت 

ت, اظرا المنا حلقات الدرس والمحاضرات و إليها العلماء والطالب, وأصبح يقام فيه
انت سوًقا مرتاًدا اللتقاء أهل الكالم واألدب والعلماء والشعراء, ومنتدى يتذاكرون فيه  وك

 

 .579, ص1م, ج1997, 4طمكتبة الخانجي،  :القاهرة ,دولة اإلسالم في األندلس: محمد عبد هللا عنان( 52)
 م,1992, 2طالهيئة المصرية العامة للكتاب،  :لقاهرةا, المعارف: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( 53)
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, وقامت المكتبات وحوانيت (54) مختلف القضايا العلمية واألدبية, ومركًزا للنشاط العقلي
ذهب وطالبهم بالكتب، الوراقين بدور هام في نشر الفكر األشعري، ومدت أئمة الم

حوثهم العلمية, ومازالت إلي اآلن تقوم المكتبات بدورها في نشر راء بفي إجهم وساعدت
 أفكار المذهب األشعري.

  :سابًعا: كيفية االستفادة من المذهب األشعري 
إن العالم اليوم قد بلغ من التشابك حًدا جعل مستحياًل على المجتمع أن يعزل نفسه 

العولمة, والتعددية الفكرية,  منها كة الحاضرالمتغيرات لحر هناك عدد من فعن اآلخرين, 
في كيفية االستفادة  يتطلب البحث نساني ق خدمات أكثر فعالية للمجتمع اإلي حقت ن فإ

آراء مدارسنا الفكرية دراسة في ضوء  فضل صورة ممكنةأ التربوية على  أنشطتنا من
ع  ع سريصلة بمجتم يم القيم المتة من أجل تدع لصالكونها تمثل األ المعتزلة واالشاعرةك

واالستفادة منها بقدر ما يتماشى مع طبيعة عصرنا, ومن أوجه االستفادة من   ,التغير
  الممارسات التربوية في المذهب األشعري ما يلي:

، أو من جوانب اإلنسان ن االهتمام بجانب واحد إ لإلنسان: النظرة الشمولية -1
ة غير متكاملة مشوه نتاج صورةإيؤدي إلى رى الجوانب األخ دون مراعاةجوانب محددة 

من جميع جوانب شخصيته   اإلنسانالنظرة الشمولية تؤكد على تربية وتنشئة لإلنسان, و 
لبات الروح طتوافق بين متوال ,خالقية واالجتماعية وبصورة متوازنة ومتكافئةالسلوكية واأل

  تكاملة من نسان نظرة مإلى اإلالنظر و  ,والجسد وبين ملذات الدنيا ومتطلبات اآلخرة
االهتمام بجميع قدراته العلمية والفكرية والوجدانية والروحية والخلقية والجسمية   خالل

 . وتنميتها
 

 ,دار الجيل :بيروت, ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين, ارةالحض قصة: تويليام جيمس ديوران ( 54)
 .12, ص17, جم1988
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نسان من  إلوقد اقتصرت نظرة المذهب األشعري في تربية أتباعه على النظر إلى ا
ا التربوية لكن ال فوائده اوهذه نظرة له ؛حيث وجوده في الكون الفسيح وعالقته بخالقه 

يمان بقدرة العقل اإلظر إلى جوانب أخرى في اإلنسان وتنميتها, فل النتعني إغفا
كن االنسان من استكشاف الكون مَّ ا لوضع منهج تربوي عقالني يُ االنساني وجعله اساسً 

المحيط به وتطويعه ألرادته، ومن ثم اخضاع مشاكل حياته االجتماعية والسياسية  
 القسر أو التعليالت الغيبية والعاطفية. ساليب ا عن ايدً لتحليل العقالني بعصادية لتواالق

فهم سياقات و  ,نظام ثابت لعمل الكون أن هناك فكرة إن  :ةليتدعيم النزعة العق -2
يمان  ، يؤدي إلى اإلواالجتماعيةفي تحليل وقوع الظواهر الطبيعية ائج ب والنتاسباال

التفكير  بفضل و اة، الحي ون ئفي ش اخلقيً  اا وعمليً نظريً  تقدملوا التعلمنسان على بقدرة اإل
النزعة   فالتأكيد على ,السيطرة على بيئته الطبيعية واالجتماعيةاإلنسان يتعلم  العقلي

الروحية للفرد بل اإليمانية وال الحياة يهدد الحياة  مناهج التربوية الالالعقالنية وتبنيها في 
فهم العالم  و ضل، بصورٍة أف؛ لفهم نفسه لإلنسانملحة  ةاجتعبير عن ح, و تتسامى معها

 . الذي يعيش فيه
ومن أولى خطوات تدعيم النزعة العقلية ضرورة السعي من خالل المناهج وطرق 
التعليم إلى تحرير العقل المسلم من الجمود والتقليد األعمى, والغرور العقالني الذي 

, (55) كه عقولهمأي شيء, واستحالة ما ال تر  االستقالل بإدراكيزعم أهله قدرة العقل على 
 وأن مذهبهم وحده هو المذهب الخالي من كل بدعة وضاللة.

إن من األهمية في الوقت الراهن االستفادة من القوة الناقدة  :القوة الناقدة ةربي ت -3
في ألن  التي كانت سائدة عند المذهب األشعري وغيره من المدارس الفكرية الكالمية,

 

, 2010ي, ب دار الفكر العر  ,مدخل إلى التربية اإلسالمية ,دولة اإلسالم في األندلس: سعيد إسماعيل علي( 55)
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ا اتسع نطاق البيئة برز خطر كلمو  عالم كله،هي الاإلنسان بيئة  تصيرة معصر العول
من اختالف في  امن أفكار وسلوكيات على ما فيهتلك البيئة تلقيه أن التأثر بما يمكن 

سالمي بناء المجتمع العربي اإلأالقوة الناقدة في نفوس  وتربية الديانات والثقافات، 
تمعنا العربي مع مجا يتالءم ات الوافدة وينتقوا منها مفيفحصوا الثقاا أن يستطيعو  يجعلهم

  ,أفضل من تلك التي يعيشون في ظلها اآلن اجتماعية أنماطيفكروا في اإلسالمي, و 
 .  تصلح للعقد الذي يليه  والتي قد تصلح لعقد من الزمان ثم ال

رفة عالوعي، وامتالك مفي زيادة  يهايترتب عل  في المتعلم القوة الناقدة ة ربيإن ت
راء العقل من خالل عمليات التحليل المنطقي  لى إثاإلضافة إشمولية لما يحيط به، ب

نظرة ثاقبة عند التفكير في كافة األمور  كلألحداث، وما يترتب على ذلك من امتال
  .الوصول إلى الحل األمثل للمشكالت التي تواجهه في حياته, و بشكل عام

من  جملة  ووضعاالنسانية  الحريةهوم فالتأكيد على مإن  :ةالنسانياالحرية  -4
نسان  يجعل من اإل  ؛ الزمة لتحديد معناها تحديًدا عملًياالجتماعية االخالقية و االط شرو ال

التخلص من  و  ,ضمان حقوقه علىالمؤسسات االجتماعية المختلفة  عملقيمة مركزية ت
انية، ومطلب س قيمة من أنفس القيم اإلن هيفكل ما يحرمه من حريته، واتخاذ قراراته، 

 إال بوجودها، غالًبا التي ال تستقم حياة اإلنسان  يةضرور ال يةحياتاللب من أعلى المطا
 ,وتدريبه على التفكير، والنقاش عقلهإعمال  فتربية الفرد على مبدأ الحرية تساعده في

ما هو جديد، األمر الذي العنان لُيفكر وُيبدع ويبتكر، ويتوصل إلى كل له ُتطلق و 
واجهة الظروف والتحديات، مما على مرة كبيرة اإلنسان أكثر قوًة وذي قد  نيجعل م

 يؤدي إلى تقوية الُمجتمعات وازدهارها وتطّورها.
ن القوة المعاصرة هي نوع  أالتسليم بأن المعرفة بذاتها قوة، أو  التربية العلمية: -5

تعتمد  قافة الثمواجهة العالم بثقافة منقوصة، نستطيع  من أنواع المعرفة، أي أننا ال
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العاطفية لم ُتعد ُتجدي نفًعا   التاريخيةا، فالثقافة اللفظية والثقافة ا لهلمية أساسً المعرفة الع
ن تسعى نظمنا التربوية  أذلك يجب ل ,في التنافس الفكري الذي يشهده عالمنا المعاصر

تقليد، لنساني وتحريره من قيد الجهل وابجميع اجهزتها وطاقاتها إلى تنمية الفكر اال 
التأمل في دقة الكون وانظمته؛ ليخلص بذلك إلى  ه علىحداث وحثوتنويره بالعبر واأل

واعتقاد عن حجة، ويقين عن   ,يمان عن تدبر إ  يمان باهلل خالق الكون، وواهب الحياةاإل
االنسان إلى  دليل؛ لتشرق بذلك في عوالم النفس اضواء العقيدة الواعية التي تدفع 

العمل بهمة عالية من  احات لى سإو  ,ةالبر ومجاالت الخير من جه نالتسابق في ميادي 
 جهة اخرى. 

إن الفرق اإلسالمية كانت أفكارها تنطلق من وازع ديني   :الوازع الدينية قويت  -6
فاألشاعرة تحاول اثبات التوحيد وأن هللا هو خالق كل شيء حتى أفعال األنسان, أما 

ة القريالعولمة و واليوم ونحن في عصر لهي, إلالمعتزلة فكانت تنطلق من فكرة العدل ا
ثرات في األفكار والسلوكيات، مع ما تبثه الفضائيات ومواقع اإلنترنت من المؤ و الكونية 

  التربية فإن االنحرافات الخلقية، والشطحات الفكرية، و لثقافات، لما في العالم من غزو 
جاح، ومفتاح الصالح؛ ألن  نسفينة ال ي والتهذيب الفكري والروحي والسلوكي ه الدينية

 االقتداءن هللا و الخوف م  يتربى األبناء على وأني مؤذن بالتغيير العام؛ يجابغييرها اإل ت
 .رسول هللا ومحبته ب

الفرق ا من النزاعات والخالفات التي تحدث بين ن كثيرً إ  :تقديم البدائل  -7
، ومحاولة معرفة الحق مبعينه  أئمة لقولالرئيس هو التعصب والتقليد  ا ، سببهاإلسالمية

األمة ويقضي   د التقليد داء ينخر بجسوهذا ؛ شيءفي كل  ةواله حجاذ أقالهم واتخبأقو 
في ميادين العلم والمعرفة ويخلد بها  واجتهادها علي جانب كبير من نشاطها وفعاليتها 

وال يجب علي واألشاعرة عندهم حق وعندهم باطل وكذلك المعتزلة, , إلي الكسل والعجز
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أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرد إال  ل كل بعينه، ب د من المسلمين التزام مذهب حأ
على   همأبناء  يعودوا , لذلك على المربيين أنال يسلم من الخطأ أحد و  , رسول هللا

  أوأسلوب حياتهم  المتعلمينعلى  فرض ال يمكن بأي حال و االختيار بين بدائل عدة، 
لصحيحة  مية ايم اإلسالاألساسي هو تزويدهم بالق  لمالعإن بل  ,يسلكونهالذي سبيل ال

 .ترك مسئولية االختيار لهمو وتعريفهم بالحالل والحرام، 
 الذي والثقافي الديني الواقع في الناظر إن :واالعتدال التوسط ثقافة إحياء -8
 تنامي مدى  يلحظالحالية  التحوالت  ظل في المعاصرة العالمية  تمعات لمجا تشهده

 دولية بأجندات  المنظم  نفوالع الديني  رفالتط وارتباط وألونه، كاله شأ بشتى التطرف
 حسب  على والغلو التطرف منطق بفرض  مجملها في تتميز وإقليمية محلية وسياقات 
  التسامح خاصية حساب  على والتعصب  الصراع ومنطق واالعتدال، الوسطية خاصية 

 تفريط وال إفراط دون  ولقالع وموجبات  الشرائع مقتضيات  بين  يجمع الذي ؛واالعتدال
 االفكار مواجهةمع وجود القدرة على  واالختالف، التنوع فضيلة رسيخت على عمللي

وقبول  ،لغة الحوار تأسيس عبر وذلك ,والبرهان بالحجة الحجة ومقارعة, االلحادية
 القيم على  االنفتاح  من وتمكنه جهة، من الحنيف دينه بقيم المسلم  المتعلم ربط, و اآلخر

 . ى أخر  جهة من النبيلة نسانيةاإل
إن الحوار والمناقشة والحرص عليهما بين مختلف العقول   ناقشة:والم الحوار -9

غاية في األهمية؛ حتى نبصر أكبر قدر من الحقيقة, فهي عملية تالقح فكري تثري  
العقول, وتتيح الفرصة للتفاعل الفكري, خاصة لو أن هذا الحوار قائم على إظهار 

وتتويج لهذا الحوار, وتسد  األمر نهايةقتناع هو قوته, فيكون التفاهم واال نالدليل وبيا 
 الطريق أمام العنف وفرض األفكار بالقوة والتي تعبر عن افالس واضح.
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فالعلمية التعليمية البد أن يكون منهج في   االستمرارية في التربية التعلم: -10
ة, ألننا  في ترتيب أولوياته اليومي ةالتفكير ونمط في الحياة, يتبعه صاحبه ويعطيه المقدم

ر فيه العلوم والمعارف, واإلنسان إذا أراد مواكبة عصره فعليه االستمرارية ر تتغيفي عص
لسعي على اديننا اإلسالمي الحنيف يحث اإلنسان و في تحصيل العلوم والمعارف, 

 ,تطورات الكبة امو و  واالرتقاء,، ليندفع صوب التغير والتعلم ة الدؤوب في الدراسة المستمر 
بالقراءة تأمر  افتتاحية وحي السماء لتي جاءت بهالهية ار اإللى األوامتنفيًذا ألو 

ْنَساَن 1اْقَرْأ ِباْسِم َربِ َك الَِّذي َخَلَق ) : قول هللا  , فيوالكتابة، والعلم والتعليم ( َخَلَق اإلِْ
  ( 5َساَن َما َلْم َيْعَلْم)نْ اإلِ لََّم ( عَ 4َعلََّم ِباْلَقَلِم ) ( الَِّذي3( اْقَرْأ َوَربَُّك األَْكَرُم )2ِمْن َعَلٍق )

  إشراقة النور, واللبنة األولى لبناء األمة اإلسالمية, مما على  هذه اآليات تشكِّلو  ،العلق
 واالستمرار في التعلم. العلم  يةأهمَّ 

اإلنساني,  روفي الختام: إن دراسة جذورنا الثقافية ذات أهمية بالغة في تأصيل الفك
وجود االتصال الفكري الوثيق بين  وبية وواضحة, سس قو أ قبل علىوالتخطيط للمست

القديم والجديد؛ تستمر الحلقات متصلة, وينمو الفكر نمًوا طبيعًيا, وهذا موقف طبيعي 
من وجهة النظر التاريخية والحضارية واإلنسانية, حيث إن إغفال التراث الفكري يكرث 

 ن مراحل نموه.يإلى االنفصال ب 
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