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أ (ة) .عركة فتيحة /جامعة يحيى فارس المدية – الجزائر
اٌرؼٍ١ّ١اخ ػٍُ ٠ىرغ ٟأّ٘١ح تاٌغح و٠ ٗٔٛإعظ ٌألٔظّح اٌرشت٠ٛح٠ ٛ٘ٚ ،الل ٟاٌ َٛ١ػٕا٠ح

فاتمح ٠ ٚشٙذ ذطٛسا ِغرّشا ف ٟاٌرٕظ١ش ٌٍؼٍّ١ح اٌرشت٠ٛح اٌر ٟذرشىً ِٓ ػاللاخ ذفاػٍ١ح ت ٓ١ألطاب
شالز :ت١ذاغٛظ( ٟاٌّؼٍُ) ،ع١ىٌٛٛظ ( ٟاٌّرؼٍُ )ِ ،ؼشف ( ٟاٌّؼشفح )ٚ .ظّؼ١ح اٌؼٍّاء اٌّغٍّٓ١
اٌعضاتش ٓ١٠تم١ادج ئِاِٙ١ا ( ػثذ اٌؽّ١ذ تٓ تاد٠ظ ) ِ (ٚؽّذ اٌثش١ش اإلتشا٘ ) ّٟ١واْ ٌٙا ئعٙاَ ؼؼاسٞ
فِ ٟؼّاس اٌرؼٍ١ّ١ح٘ٚ ،زا اٌّماي ٠مف ػٍ ٝا٢ساء اٌذ٠ذاور١ى١ح اٌّرؼٍمح تألطاب اٌؼٍّ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح وّا
ذّصٍٙا اإلِاِاْ اٌّظٍؽاْ فِ ٟششٚػّٙا إٌٙؼ.ٞٛ
الكلمات المفتاحية :اٌرؼٍ١ّ١اخ ،اٌّؼٍُ ،اٌّرؼٍُ ،اٌّؼشفح
Didactics is such an important science that it contributed in the

Abstract:

establishment of the educational system , and it receives today major attention
and knows continual development in studying the educational process which
) consistes of reactive relationships between three elements ; pedagogy ( teacher
, psycology ( learner ) , and knowledge . The Algerien Muslims scientists
( league, which was lead by two leaders ( Abdlhameed Bin Badees ) and
Mohammed Al Bachir Ibrahimi ), had cultural contribution in the educational
field , and this article shows the educational opinions related to the factors of
the educational process as presented by both reformer leaderes, in their revival
project .
key words : didactics , teacher , learner , knowledge ..

)1

حدث تغيير في األدبيات البيداغكجية كأصبح سائدا اليكـ المربع الديداكتيكي في مقابؿ المثمث

الديداكتيكي الذم تـ تجاكزه ،بفعؿ مستجدات العالـ الرقمي ،حيث أصبحت الكسائؿ كالكسائط الرقمية

كالتقنيات الحديثة أساسيات في التعمـ كأصبحت مف صميـ الفعؿ البيدا  -ديداكتيكي في الكسط التعميمي.
كيسمى القطب الرابع السيناريك البيداغكجي كيشمؿ التقنيات الرقمية.
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إف االىتماـ بتعميـ العربية لو جذكر عميقة في تراث أم أمة مف األمـ؛ لما
لو مف أىمية في حياة الفرد كالمجتمع ،كقد كرث الجزائريكف حبيا كحب تعميميا
كتعمميا كاالىتماـ بيا منذ أف كطئت أقداـ الفاتحيف األكائؿ ترابيا .كلقد سعت
الخطط االستعمارية في الجزائر إلى محاربة المغة العربية؛ إذ لـ يكف االستعمار
الفرنسي غزكا عسكريا فحسب بؿ غزكا فكريا كعقائديا كحضاريا سعت مف خبللو
السمطات الفرنسية إلى طمس معالـ الشخصية الجزائرية كمحك ىكيتيا اإلسبلمية ك
العربية لتحؿ محميا المسيحية كالفرنسية شريعة ك لغة ك ثقافة.
كاستمرت في محاكالت الطمس ك التغريب ىذه قرنا مف الزمف إلى أف
قيض ا﵀ ليذه األمة مف يجدد ليا أمر دينيا كأعاد البريؽ لمغتيا كتراثيا
كحضارتيا ،فقامت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف مدافعة كمنافحة عف
العركبة كاإلسبلـ في الجزائر لتحفظ لمجزائرييف مقكمات شخصيتيـ كمبلمح
ىكيتيـ ،كالف ما ينيض باألمـ ىك التعميـ فقد قامت الجمعية بصرؼ اىتماميا
إلقامة المدارس كتأسيس النكادم كالجمعيات كاستغبلؿ المسجد؛ كؿ ذلؾ إلحياء
المغة العربية كتعميـ نشرىا كتعميميا في ربكع الكطف؛ كلدل مختمؼ فئات المجتمع
لمكقكؼ في كجو مساعي الفرنسة ك التغريب ك الطمس الجائرة .فكيؼ كانت عناية
الجمعية بتعميـ المغة العربية ؟ ككيؼ تمثمت العممية التعميمية ؟ كما مدل اىتماميا
بأقطابيا الثبلث ؟
ىكية أمة ىكما يشكؿ مبلمح شخصيتيا مف جممة الخصائص التي " تتميز
بيا المجمكعات البشرية الكاحدة كمنيا المغة كالتراث كالقيـ كالعادات كالتقاليد كغيرىا
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()1

كالقضاء عمى ىذه المقكمات أك كاحد منيا يضرب األمة في صميميا

كيفقدىا تكازنيا كييز كيانيا كييدد كجكدىا كاستمرارىا لذلؾ يتعيف عمى األفراد
كالعمماء كالمؤسسات االعتزاز بتمؾ المقكمات كاالستعداد الدائـ لمتمسؾ بيا
كحمايتيا كالذكد عنيا كخاصة تعريفيا لمناشئة .كالف فرنسا االستدمارية كانت تفقو
كال شؾ دكر ىدـ معالـ الشخصية الجزائرية لضرب استقرارىا كفرض السيطرة
عمييا كىدـ أسباب كجكدىا ككينكنتيا ،فقد سطرت مشركعا متكامبل لطمس
مقكمات الشخصية الجزائرية لقطع صمة الجزائرييف بماضييـ كبترىـ عف جذكرىـ
كتراثيـ كفصؿ انتمائيـ عف عركبتيـ بمحاربتيـ في دينيـ كلغتيـ ،كلذلؾ كاف
سعيو حثيثا كجيده مكجيا لتحقيؽ مطمحيف؛ األكؿ :إضعاؼ العربية التي ترتبط
باليكية كالعقيدة ،كالثاني الفصؿ قدر اإلمكاف بيف الجزائر كغيرىا مف الدكؿ العربية
التي تعد المغة العربية أىـ مقكمات كحدتيا كترابطيا )2( .ألنو كاف عمى كعي تاـ
كادراؾ مطمؽ أف تعزيز انتشار المغة العربية يشكؿ خط ار عمى كجكده في الجزائر
اإلسبلمية كيقضي عمى مخططاتو اليادفة إلى فرنسة الجزائرييف كالقضاء عمى
أصالتيـ .فقد أثبت لو مركر قرف مف الزمف مف الكجكد في الجزائر دكف تخمي
الجزائرييف عف المطالبة باالستقبلؿ أف التمسؾ باألصالة كعناصر اليكية الكطنية

)1

حسف عبد الرحمف سمكادم :عبد الحميد بف باديس مفس ار ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر،1984 ،

)2

ينظر :محمد الصالح الجابرم :الفصحى كعامياتيا ،لغة التخاطب بيف التقريب كالتيذيب ،دار

ص 17

الخمدكنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2008 ،ص 31
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ىكما ييدد مشركعو االستيطاني ،كلذلؾ عمد إلى حشد ترسانتو لبث الجيؿ
كتسخير جيكده كتكجيييا لمحاربة المغة العربية بشتى الكسائؿ كمختمؼ األساليب
لمحد مف تعمميا كانتشارىا فعاثت فسادا في تعميـ الجزائرييف كمضت تتصرؼ عمى
ىكاىا في شؤكف المسمميف مف قضاء كتعميـ كغيرىا ( )1كانجر عف ذلؾ التضييؽ
عمى المغة العربية كعمى تعمميا بتعميـ الفرنسية كتشجيع الميجات المحمية كغمؽ
الكتاتيب كاتياـ المشايخ بمعاداة فرنسا كمتابعتيـ كاعتقاليـ كاستبداليـ بمف
يخدمكنيا كيخدمكف مشركعيا التغريبي ،كغيرىا مف اإلجراءات التي تجسد حمبلتو
الشرسة التي شنيا " ضد المغة العربية الفصحى كمعاىدىا كرمكزىا كرجاالتيا لكي
يتمكف مف تقطيع أكصاؿ ىذه األمة كتجزئتيا كعزليا " ( )2كىدـ كيانيا كفصميا عف
أصالتيا كعركبتيا كجذكرىا كامتدادىا كلتككيف جيؿ – حسب اعتقادىا – مفرنس
مجنس عاجز عف المطالبة بخركج فرنسا مف أرضو ،فقد عكلت عمى الغزك الفكرم
بعدما فشؿ الغزك المسمح.
في ىذه الظركؼ العصيبة كاألجكاء المكدرة ظيرت جمعية العمماء
المسمميف لتتصدل لمغزك الصميبي الفكرم كالثقافي كحممت عمى عاتقيا ميمة
تنكير الجزائرييف كمكاجية حمبلت التجييؿ كالتغريب كاالستدمار التي خاضتيا
)1

ينظر :بساـ العمي :عبد الحميد بف باديس ك بناء قاعدة الثكرة الجزائرية ،دار النفائس ،بيركت ،ط ،2

)2

أحمد بف النعماف :المغة العربية؛ أسئمة التطكر الذاتي كالمستقبؿ ،مركز دراسات الكحدة العربية،

 ،1986ص  – 64 ،50 ،49بتصرؼ –
بيركت ،لبناف ،2005 ،ص 59

التواصلية العدد الثاني عشر

465

أ (ة) .عركة فتيحة

فرنسا كبعث أمجاد األمة كاحياء مقكماتيا لتضع " حدا فاصبل كحاسما بيف ماضي
الج ازئر كىي تحت النير االستعمارم كبيف حاضرىا الذم أشرؽ زاىيا في ميداف
النيضة اإلسبلمية العربية " ( )1فكاف مف أىـ أكلكياتيا االىتماـ بالديف كالمغة التي
نظركا إلييا نظرة قداسة كاعتزاز كأصركا عمى أنيا في مكطنيا عقيمة حرة ليس ليا
ضرة ردا عمى سياسة االستعمار التي تصر عمى السعي العتبارىا أجنبية كىي
في منبتيا )2( .كقد ألح عمى ذلؾ ( ابف باديس ) بقكلو " :المغة العربية لغة الديف
لغة الجنس لغة القكمية لغة الكطنية المغركسة ،كانيا كحدىا الرابطة بيننا كبيف
ماضينا ،كىي كحدىا المقياس الذم نقيس بو أركاحنا بأركاح أسبلفنا ...كىي
كحدىا المساف الذم نعتز بو كىي الترجماف عما في القمب مف عقائد كما في العقؿ
مف أفكار كما في النفس مف آالـ كآماؿ إال ىذا المساف العربي العزيز الذم خدـ
الديف كخدـ العمـ كخدـ اإلنساف ىك الذم نتحدث عف محاسنو منذ زماف كنعمؿ
عمى إحيائو منذ سنيف؛ فميحقؽ ا﵀ أمانينا" .

(.)3

كما صرح اإلبراىيمي أف ىذه

الجمعية أسست لغايتيف شريفتيف ىما " :إحياء مجد الديف اإلسبلمي كاحياء مجد
المغة العربية " ( )4ككفؽ ىذا اليدؼ سارت جمعية العمماء المسمميف ،فكاف سعييـ
)1

بساـ العمي :المرجع السابؽ ،ص 115

)2

ينظر :محمد البشير اإلبراىيمي :عيكف البصائر ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف ،ط ،1

)3

نقبل عف :رابح تركي :الشيخ عبد الحميد بف باديس رائد اإلصبلح اإلسبلمي كالتربية في الجزائر،

)4

أحمد طالب اإلبراىيمي :آثار اإلماـ محمد البشير اإلبراىيمي (  ،) 1940 ،1929دار الغرب

 ،1997ص  – 241 ،221بتصرؼ -

المؤسسة الكطنية لمنشر ،د .ت ،د .ط ،ص 351

اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف ،1997 ،ط  ،1ج  ،3ص 133
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حثيثا كجيدىـ محمكدا في محاكلة بعث العربية األصيمة التي عمؿ االستعمار عمى
طمسيا ،كسعى ألف يحؿ محميا المغة الفرنسية أكأف يئد فصاحتيا كيشيع بدليا
الميجات المختمفة .فخدمة ليذه الغاية الشريفة مضت جمعية العمماء تحت راية
القرآف الكريـ كتحت ظؿ الديف اإلسبلمي تقيـ العديد مف األعماؿ كالمشاريع التي
تخدـ المغة العربية كتحافظ عمى كجكدىا في الجزائر ،فعممت الكبار كالصغار
كخرجت كككنت العديد مف المعمميف كأسست في فترة ال تزيد عف العقديف مف
الزمف نحك مائة كخمسيف مف المدارس االبتدائية لتعميـ العربية كالديف اإلسبلمي.
( )1إيمانا منيـ أف المدرسة ىي النبع الصافي الذم تصدر عنو الحضارة كأف المغة
كالديف ىما األصؿ الذم يحفظ لمجزائر ىكيتيا كأف المعمـ ىك الذم يحمؿ لكاء
التغيير كيقكد إلى االستقبلؿ ،كأف المتعمميف ىـ أعمدة االستقرار كاالستقبلؿ
كالتطكير .كمف ىنا كانت عناية جمعية العمماء المسمميف بالديداكتيؾ كبأقطابيا
الثبلث :المعمـ ،المتعمـ ،المحتكل.
فالتعميميات ىي " :الدراسة العممية لطرؽ التدريس ك تقنياتو كألشكاؿ تنظيـ
مكاقؼ التعميـ التي يخضع ليا التمميذ قصد بمكغ األىداؼ المنشكدة سكاء عمى
المستكل العقمي أك الكجداني أك الحسي الحركي "

()2

أكىي " عممية تنظيمية

لئلجراءات التي يقكـ بيا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ كخاصة لدل عرضو لممادة
)1

ينظر :تركي رابح :الشيخ عبد الحميد بف باديس رائد اإلصبلح كالتربية في الجزائر ،المرجع السابؽ،

)2

محمد الدريج :تحميؿ العممية التعميمية ،مطبعة دار النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،2

ص 360

 ،1990ص 15

التواصلية العدد الثاني عشر

467

أ (ة) .عركة فتيحة

الدراسية كتسمسمو في شرحيا " ( )1فيي إذف تتمثؿ في ما يقدمو المعمـ لممتعمـ مف
معارؼ كمعمكمات ك ميارات كما يقكـ بو المتعمـ الكتساب كتطكير ىذه المعارؼ
كالمعمكمات كالميارات ،كتنحصر في نشاط المدرس كالمتمدرس ،كىذه العناصر
ىي ما يشكؿ أقطاب المثمث الديداكتيكي ،إذ كؿ التعريفات التي تتمحكر حكؿ
التعميميات تأخذ باالعتبار ىذا المثمث التعميمي – الذم ما فتئ البعض يسميو
المثمث التربكم – كىك المشكؿ مف ثبلثة أطراؼ ىي :المعمـ ،المتعمـ ،المعرفة.

()2

فالمعمـ يشكؿ القطب البيداغكجي كالمتعمـ يمثؿ القطب السيككلكجي
كالمعرفة ( المادة المعرفية ،المحتكل ) تمثؿ القطب المعرفي ،كىذه األقطاب
الثبلث تقكـ بينيا عبلقات تفاعمية لتشكؿ العممية التعميمية في صكرتيا المتكاممة.
فإذا أصبحت التعميمية اليكـ عمما لو أصكلو كمرجعياتو المعرفية كحقكلو كاجراءاتو
التطبيقية ،كعمما بات يكسـ اليكـ بأنو أىـ الصركح العممية التي تؤسس لؤلنظمة
التربكية ،كباتت تحتؿ مكانة متقدمة بيف العمكـ اإلنسانية فإف كثي ار مف مبادئيا
القت اىتماما مف قبؿ عمماء جمعية العمماء المسمميف؛ ذلؾ أنيا كانت مشركعا
نيضكيا كامبل بحؽ يضاىي ما تكصؿ إليو عمماء المغة في العصر الحديث بعد
اتساع النيضة العممية .كليس ذلؾ غريبا عمى أبناء ىذه األمة ،فطالما اشتممت
الكتب التراثية المغكية العربية عمى العديد مف اآلراء التي تقعد كتؤصؿ لمدرس
 )1أفناف نظير دركزه :النظرية في التدريس كترجمتيا عمميا ،دار الشركؽ ،عماف ،األردف ،ط ،2000 ،2

ص 44

 )2ينظر :يكسؼ مقراف :مدخؿ في المسانيات التعميمية ،دار كنكز الحكمة ،الجزائر ،2013 ،ص ،26
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التعميمي لمغة العربية قبؿ ظيكر التعميمية بكصفيا اليكـ.

()1

فالعمماء العرب ىـ

المنظركف األكائؿ ليذا العمـ كما جاء بو نظراؤىـ الغربيكف ىكمف قبيؿ سير البلحؽ
عمى نيج السابؽ بدليؿ ما يظير في نظريات المحدثيف مف تأثر كاضح كجمي
بآراء العرب في ىذا المجاؿ ،كال شؾ أف ىذا العمـ – التعميمية – ضارب الجذكر
عند العرب منذ أياـ الخميمي كسيبويو كالكسائي كالجاحظ رائد ىذا الميداف؛ كأف
ساد الزعـ بأف ىذا العمـ أمريكي كأكركبي النشأة ظير في العصر الحديث ،بؿ إف
الجاحظ ىك مؤسسو ببل منازع ك حذا الغربيكف حذكه كاستناركا بآرائو كمبادئو
كتكصمكا إلى معظـ نتائجو التي أكدىا في أبحاثو منذ أكثر مف ألؼ كمئتي سنة
تقريبا.

()2

كاذا أمعنا النظر في تراث الجمعية كبالتحديد في تراث إمامييا ك رئيسييا
(ابف باديس) ك(اإلبراىيمي) نممس ثبات قدمييما كرسكخيما في ميداف الديداكتيؾ،
بؿ طكؿ باعيما في ىذا المجاؿ الحضارم الذم يتعسر إال عمى الفطاحؿ .ال
سيما فيما يتعمؽ بأقطاب المثمث الديداكتيكي ،كفيما يمي رصد لبعض ىذه اآلراء
في تراث اإلماميف.

)1

ينظر :مسعكدة خبلؼ شككر :إسيامات ابف خمدكف كآراؤه النظرية في تعميمية المغة ،مجمة األكاديمية

لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية ،ب  /قسـ اآلداب كالفمسفة ،العدد  ،10جكاف  ،2013ص 18
)2

ينظر :جاسـ عمي جاسـ :عمـ المغة التطبيقي في التراث العربي؛ الجاحظ نمكذجا ،مجمة دراسات

لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،المجمد  ،40العدد  ،2013 ،2األردف ،ص 295
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 – 1املعمي:
المدرس؛ ىك مف دعائـ العممية التعميمية كمف العناصر المحركة ليا تركز
حكلو االىتماـ في الديداكتيؾ الحديثة حيث اعتبر ىك المنظـ كالمكجو لعممية
التعميـ كالمكجو كالمرافؽ كالمحفز كالمنشط لممتعمـ كالباث كالمعدؿ كالمقكـ لممعارؼ
كالمعمكمات كالميارات ،فيك يقكـ " بكظيفة المنشط المشارؾ المتكاصؿ المثير لمغز
المراقب"

()1

كىك أيضا مف يقكـ بإيقاظ الرغبة لمتعمـ لدل المتعمـ ،كقد تكجيت

عناية الجمعية برئاسة العبلمة ( عبد الحميد بن باديس ) إلى ىذا العنصر الحيكم
في ىذه العممية التربكية فحظي المدرس بمكانة بارزة ك عناية فائقة في المشركع
التربكم الباديسي كاعتبر المعمـ في عرؼ الشيخ مصمحا ال تثمر جيكده أك تصيب
مرامييا إال إذا كاف ىك نفسو قكم اإليماف بأفكاره حريصا عمى تأصيميا في نفكس
مريديو عف طريؽ السمكؾ العممي قبؿ اإلتياف عمييا مف الجانب النظرم ،كىك ما
يتطمب ضركرة إعداد المعمـ إعدادا اجتماعيا كعمميا )2( .كىكما حرصت عميو ذات
الجمعية كتردد م ار ار عمى لساف إماميا حيث أنزؿ المعمميف منزلة العمماء كرأل أنو
لف يصمح حاؿ المسمميف حتى يصمح عمماؤىـ ألف " :العمماء مف األمة بمثابة
القمب النابض إذا صمح صمح الجسد كمو ،كاذا فسد فسد الجسد كمو ،كلف يصمح
)1

فرانسكاز كميرؾ :التدريس بالمجزكءات الثانكم كالعاـ كالتقني ،نقبل عف :عبد الكريـ كالبشير اليعككبي:

المجزكءات االستراتيجية لمتربية كتككيف الكفايات ،منشكرات عالـ التربية ،الرباط ،المغرب ،ط ،2003 ،1
ص .123
)2

ينظر :محمد بف سمينة :أسس مشركع النيضة عند اإلماـ عبد الحميد ،دار الكتاب العربي ،الجزائر،

ط  ،2014 ،1ج  ،1ص 202
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العمماء إال إذا صمح تعميميـ ،فالتعميـ ىك الذم يطبع المتعمـ بالطابع الذم يككف
عميو في مستقبؿ حياتو كما يستقبؿ مف عممو لنفسو كغيره ،فإذا أردنا أف نصمح
العمماء فمنصمح التعميـ" .

()1

فقد كاف اإلماـ المصمح عبد الحميد بن باديس يعي أف المعمـ ىك جكىر
العممية التعميمية كأف إصبلحو ىك سبيؿ إصبلح التعميـ لتككيف جيؿ مف المتعمميف
المتمكنيف كذلؾ يعني االىتماـ بتككيف المعمـ كقد أثبتت ىذه الفكرة صحتيا في
التعميمية الحديثة كباتت تتردد عمى ألسنة كؿ منظرييا فمعمـ المغة مثبل يشترط أف
يككف " قد تـ إكسابو الممكة المغكية األساسية التي سيكمؼ بإيصاليا إلى تبلميذتو
كالمفركض أف يككف قد تـ لو ذلؾ قبؿ دخكلو إلى طكر التخصص كأف يككف لو
تصكر سميـ لمغة حتى يحكـ تعميميا " ( )2كقد تكصؿ الشيخ إلى ذلؾ مف مراجعتو
لتاريخ المسمميف في سعادتيـ ك شقائيـ كارتفاعيـ كأنحطاطيـ فكجد ذلؾ يرتبط
ارتباطا متينا بقياـ العمماء بكاجبيـ أك قعكدىـ عما فرضو ا﵀ كأخذ بو الميثاؽ
عمييـ.

()3

كلـ يكف رائد النيضة التعميمية في الجزائر (ابف باديس) يحرص عمى
الجانب المعرفي لدل المعمـ كال عمى الطريقة التي يؤدم بيا كاجبو فحسب ،بؿ
)1

عبد الحميد بف باديس :آثار ابف باديس ،جمع :عمار الطالبي ،ك ازرة الشؤكف الدينية ،الجزائر ،ط ،1

)2

عبد الرحمف الحاج صالح :أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدرسي المغة العربية ،مجمة

)3

ينظر :عبد الحميد بف باديس :المصدر السابؽ ،ج  ،3ص .267

ج  ،4ص .74

المسانيات ،العدد  ،4جامعة الجزائر ،1973 ،ص .41
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كاف يحرص عمى الجانب االجتماعي كالنفسي كالركحي في عبلقة المعمـ بالمتعمـ
فمـ يكف يحبذ أف يككف اتصاؿ المعمـ بالمتعمميف جافا يقتصر عمى نقؿ المعمكمات
كالمعارؼ كالميارات ككاف ينتقد ما كاف يراه مف " أغمب المعمميف في المعاىد
اإلسبلمية الكبرل كاألزىر – الذيف – ال يتصمكف بتبلمذتيـ إال اتصاال عاما ال
يتجاكز أكقات التعميـ فيتخرج التبلميذ في العمكـ كالفنكف كلكف بدكف تمؾ الركح
الخاصة التي ينفخيا المعمـ في تمميذه – إف كانت لممعمـ ركح – كيككف ليا األثر
البارز في أعمالو العممية في سائر حياتو "

()1

ككذلؾ كاف يرل رفيقو في المسعى التنكيرم ( اإلبراىيمي ) أف أساس
صبلح التعميـ يككف بالمعمـ الكؼء ،كأف التقصير في الكاجب يعد جريمة مف
جميع الناس كلكنو في حؽ المعمميف يضاعؼ مرتيف .كقد أنزليـ منزلة الممكؾ
فقاؿ " :ىا أنتـ ىؤالء تربعتـ مف مدارسكـ عركش ممالؾ ،رعاياىا أبناء األمة
كأفبلذ أكبادىا "

()2

كجعميـ في مياديف التعميـ فرساف سباؽ كحراس الجيؿ الجديد

كالمؤتمنكف عميو كالقكامكف عمى بنائو كأنيـ بناة عقكلو كنفكسو فكاف يحثيـ بما
يكافؽ مبادئ التعميمية الحديثة عمى التطكير الذاتي في الكفاءات المختمفة لغكية
كغيرىا؛ بالتكسع في المطالعة كاالستفادة الدائمة كاالستزادة المستمرة مف التحصيؿ

 )1ينظر :عبد الحميد بف باديس :المصدر السابؽ ،ج  ،3ص .89
)2

محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ ،ص .290
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متى تيسرت ليـ أسبابو كأنفتحت أبكابو ألف التعميـ أحد طرؽ العمـ لممعمـ قبؿ
المتعمـ.

()1

كما كاف – رحمو ا﵀  -يمح مف منطؽ العالـ المدرؾ لحقائؽ النفكس عمى
المعمـ أف يككف صادقا قدكة لتبلمذتو كحثو عمى الحرص عمى أف ال يمقي لتبلميذه
مف األقكاؿ إال ما كاف مجسدا لو في أعمالو فقاؿ " :اعممكا أف كؿ نقش تنقشكنو
في نفكس تبلمذتكـ مف غير أف يككف منقكشا في نفكسكـ فيك زائؿ كأف كؿ صبغ
تنفضكنو عمى أركاحيـ مف قبؿ أف يككف متغمغبل في أركاحكـ فيك – ال محالة –
ناصؿ حائؿ ،كأف كؿ سحر تنفثكنو الستنزاليـ غير الصدؽ فيك باطؿ ،أال إف
رأس ماؿ التمميذ ىكما يأخذه عنكـ مف األخبلؽ الصالحة بالقدكة كأما ما يأخذه
بالتمقيف مف العمـ كالمعرفة فيك ربح كفائدة "

()2

فيك يحث عمى أف يككف المعمـ

قدكة حسنة ألنو ىك المثؿ الذم يحتذل بو كلشخصيتو األثر العظيـ في نفكس
طبلبو .كنممس ىنا فائدة لسانية ديداكتيكية مفادىا أف التعميـ ال يحصؿ بالتمقيف
كحده ،كيؤكد ذلؾ قكلو :ربكىـ عمى استخداـ المكاىب الفطرية مف عقؿ كفكر
كذىف كعمى صدؽ التصكر كصحة اإلدراؾ ك دقة المبلحظة كالكقكؼ عند حدكد
الكاقع "

()3

فالغاية مف التعميـ عنده ىي تمكيف المتعمـ مف أدكات المعرفة كليس

تمقينو إياىا ،لذا نراه يحث المعمـ عمى إذكاء ركح التفكير لدل التمميذ ليعي حقيقتو
)1
)2
)3

ينظر :نفسو ،ص  – 299 ،295 ،294بتصرؼ –

نفسو ،ص . 291

محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ ،ص .290
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كحقيقة العالـ حكلو ،كنيى أف تعمر أكقاتيـ كميا بالقكاعد ألف العككؼ عمى
القكاعد كحدىا في نظره ىك الذم صير العمماء مف " القكاعد " أك المتحجريف؛ ذلؾ
أف التعميـ بناء كالقكاعد تمثؿ منو األساس ،فإذا أنفقت أكقات المتعمـ في تمقيف
القكاعد فقط فمتى يتـ باقي البناء ؟

()1

ككذلؾ تنص التعميمة الحديثة عمى أف" :

تعميـ المغة ليس معناه أف نحشك ذاكرة المتعمـ بقكاعد كمعايير ثابتة لمغة معينة" .
()2

كعكضا عف ذلؾ يفضؿ أف يعمـ المعمـ لممتعمـ سبؿ التفكير كاالستنباط

كالتحميؿ كالتعميؿ كاالستنتاج كاستخداـ العقؿ كبناء األمكر عمى أسبابيا كالنتائج
عمى مقدماتيا؛ يقكؿ " :بينكا ليـ الحقائؽ كاقرنكا ليـ األشباه باألشباه كاجمعكا ليـ
النظائر إلى النظائر كبينكا ليـ العمؿ كاألسباب حتى تنبت في نفكسيـ مف الصغر
ممكة التعميؿ" .

()3

ذلؾ أف ىدؼ التعميمية الحديثة جعؿ المتعمـ " يشارؾ ك يتفاعؿ

إيجابيا مع برنامج المادة التعميمية كاكسابو الميارات المناسبة ليسيـ في ترقية
العممية التعميمية كتحسينيا "

()4

فالتعميـ ىك تككيف طرائؽ كأساليب كاكساب ميارات

كخبرات ال مجرد اختزاف معمكمات.
كىك إلى ذلؾ يشترط لممعمـ ليؤدم دكره عمى الكجو األكمؿ أف يربط التمميذ
بكاقعو كحياتو في التعميـ ليأتي تعميمو حسنا كافيا نافعا فقد حث المعمميف عمى أف
)1

ينظر نفسو ،ص .300

)2

نكرماف ماكنزم كآخركف :فف التعميـ كفف التعمـ تر :أحمد القادرم ،مطبعة جامعة دمشؽ ،سكريا،

)3

محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ ،ص .300

 ،1973ص .67

 )4نكرماف ماكنزم كآخركف :المرجع السابؽ ،ص .67
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يمزجكا لممتعمميف العمـ بالحياة كالحياة بالعمـ.

()1

ففي ىذا تنظير مف اإلبراىيمي

لمتعميـ كى ك تنظير ال ينأل عف عمـ المغة التطبيقي الحديث الذم يشترط ارتباط
المحتكل التعميمي بكاقع المجتمع كثقافتو .كما نممس نزعة اإلبراىيمي التنظيرية في
ميداف التعميمية فيما يتعمؽ بدكر المعمـ أيضا عمى نحك يكافؽ التنظير المساني
الغربي الحديث الذم يجعؿ " ميمة المعمـ تتمثؿ في إيقاظ الرغبة لمتعمـ مف خبلؿ
تمغيز المعرفة مف خبلؿ تصكر كضعيات صعبة قابمة لمحؿ "

()2

عندما قاؿ" :

كأف تحببكا إلييـ العربية كتزينكىا في قمكبيـ ...كأف تزرعكا في نفكسيـ حب العمـ
كالمعمـ "

()3

فيك يدعكالى العمؿ عمى كسب التبلميذ كاستمالتيـ قبؿ العمؿ عمى

تعميميـ كتمقينيـ المعارؼ كالميارات لما في ذلؾ مف إسياـ فعاؿ في تسريع
كتسييؿ التعميـ كجعمو ناجحا ،كسياسة الترغيب لممتعمميف ىذه تدعميا االتجاىات
المسانية الحديثة التي تصر عمى مناىضة العنؼ في المدارس.
كمف فكائده التربكية التي أثبتيا الدرس المساني الحديث – كىك مف
المياـ المنكطة بالمعمـ الناجح  -تعيد التبلميذ بالمدح كالثناء ألنو يحفز عمى
النشاط ،كما حذر مف مغبة الفرط في ذلؾ ألنو يؤدم إلى الغركر الذم يعد عدكا
حقيقيا لممتعمـ؛ يقكؿ " مدح المجتيد مف تبلمذتكـ مذؾ لمنشاط كما ىك مدعاة إلى
الغركر ...كالفصؿ بينيما رىيف لفظة مدح مقدرة أك مبالغ فييا منكـ ،كالف تخمدكا
)1

ينظر :محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ ،ص 300

)2

كارؿ رجرس :حرية التعمـ ،عرض :عزيز كعبكش ،مجمة عالـ التربية ،الدار البيضاء ،المغرب ،العدد

)3

محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ ،ص 296
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نشاطا خير مف أف تشعمكا غرك ار في نفس التمميذ؛ إف النشاط قد يعاكد ك لكف
الغركر ال يزايؿ" .

()1

كالمدح كما ىك مذؾ لمنشاط يرغب المتعمـ في العمـ كيحببو

في معممو كيكطد العبلقة بينيما ،كعبلقة المعمـ بالمتعمـ تسيـ بشكؿ أك بآخر في
نجاح أك فشؿ العممية التعميمية حسب نص عمماء التربية كىكما لـ يغفمو البشير
اإلبراىيمي حيف نص عمى أف المتعمـ " ال يفمح في التربية كال ينجح في القراءة إال
إذا أحب معممو كحبو ألبكيو ك أعظـ ك أحب المدرسة كحبو لبيت أبكيو أك أشد
"(.)2
كمف المبادئ التعميمية التي لـ يغفميا الشيخ أيضا التدرج في التعمـ ك البدء
بالسيؿ البسيط قبؿ الصعب المعقد في عرض المادة التعميمية لما لذلؾ مف تأثير
عمى التحصيؿ؛ ذلؾ أف العمـ بالنسبة لو يبدأ مرحمتو األكلى مف البسائط التي نقع
عمييا في الحياة كؿ لحظة ،كقد ال نمقي ليا باال مع أف مجمكعيا ىك العمـ إذا كجد
ذىنا محمبل كىك الحياة إذا كجد عقبل مفصبل.

()3

 – 7املتعمي ( :التمىٗر)
ىك القطب الثاني مف أقطاب المثمث الديداكتيكي ،كىك محكر العممية
التعميمية في المفيكـ المساني الحديث ،كقد ركزت جمعية العمماء المسمميف
اىتماميا عمى فئة المتعمميف كما اىتمت بالمعمميف أك أكثر؛ فحممت خطابات ابن
)1

نفسو ،ص .299

)3

ينظر :محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ ،ص .300

)2

أحمد طالب اإلبراىيمي :المرجع السابؽ ،ج  ،3ص .163

476

التواصلية العدد الثاني عشر

أقطاب املجمح الدٖدانتٗه٘ يف الرتاخ اجلصاٟسٙ

باديس إرشادات كتكجييات كتخطيطات لمبنيف كالبنات مف التبلميذ كالمتعمميف
مكجيا إياىـ إلى أنجع السبؿ لمتحصيؿ المثمر حاثا إياىـ عمى حب العمـ كالمعرفة
كالرغبة في االستزادة مف مناىميا مؤكدا ليـ أف العمـ مرقى ال يسمك سنامو متكاف
في الطمب متبلؼ لمكقت مقصر في السعي ،كأنما يناؿ مف العمـ بغيتو مف كاف
شديد الحرص عمى التكسع في االطبلع ك المطالعة كالرجكع إلى أمات المصادر
كالكتب كالعككؼ عمييا بالبحث كالمساءلة كالمدارسة ألف ذلؾ ىك سبيؿ بناء
شخصية المتعمـ كنضجيا كسبيؿ ثراء رصيده الفكرم ككسيمة السمك بممكاتو
البيانية.

()1

كأكؿ ما تبناه المشركع الباديسي المسطر لتكجيو المتعمميف كالركيزة
األساسية التي يقكـ عمييا ىذا البناء المرجك أنما ىك الفكر الصحيح كالتفكير السميـ
في عممية التعمـ أك التحصيؿ؛ ذلؾ أف التفكير إذا كاف الزما لئلنساف في جميع
شؤكنو ككؿ ما يتصؿ بو إدراكو فيك لطبلب العمـ ألزـ مف كؿ إنساف ،لذا عمى
الطالب المتعمـ أف يعمؿ آلة الفكر عنده كيفكر فيما يفيـ مف المسائؿ كفيما ينظر
مف األدلة كفيما يعرض عميو مف المعارؼ تفكي ار صحيحا مستقبل عف تفكير غيره.
كيحث في ىذا السياؽ

الطمبة كالمتكليف أمر الطمبة أف يسيركا عمى خطة

التحصيؿ الدرسي كالتحصيؿ النفسي ليقصدكا في الكقت كيتسعكا في العمـ كيكسعكا

)1

ينظر :محمد بف سمينة :أسس مشركع النيضة عند اإلماـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ج  ،1ص

.204
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نطاؽ الفكر

()1

فيك ال يريد لممعمـ أف يمقف لمتبلميذ العمكـ ك المعارؼ بقدر ما

يريده أف يعممو كيفجر فيو القدرة عمى استخداـ مياراتو الذاتية كقدراتو الكامنة ال
سيما إعماؿ الفكر كالعقؿ ،كال يريد لممتعمـ أف يكتفي بالتمقي كىكما نصت عميو
أحدث النظريات المسانية الحديثة في مضمار التعميمية التي تشترط لممتعمـ أف
يحسف طرؽ التمقي كيجيد سبؿ التحصيؿ فتجعمو يتقمص دكر العالـ الصغير
المكتشؼ لما تعممو مف خبلؿ ممارستو لمتفكير العممي فيك ليس مجرد متمؽ بؿ
باف لمعرفتو ك مشارؾ في مسؤكلية إدارة التعمـ.

()2

كما أف ابن باديس لـ ييمؿ في حديثو الجانب النفسي في حياة المتعمميف
عمى غرار اتجاىات التعميمية الحديثة كىكما تصطمح عميو بمراعاة طبيعة أحكاؿ
المتعمميف فنجده يتطرؽ لما سماه ( التحصيؿ النفسي ) فالديداكتيؾ الحديثة تكلي
عناية فائقة لممتعمـ " فتنظر إليو مف خبلؿ خصائصو المعرفية كالكجدانية كالفردية
في تحديد أىداؼ التعميـ المراد تحقيقيا فضبل عف مراعاة ىذه الخصائص في بناء
المحتكيات التعميمية كتأليؼ الكتب كاختيار الكسائؿ التعميمية
()3

كطرائؽ التعميـ "

كيحث ابف باديس المتعمـ عمى تكسيع أفؽ مداركو كيكجب عميو العمؿ عمى

إثراء رصيده المعرفي كيحذره مف خطكرة االقتصار عمى الكتب المقررة دكف التطمع
 )1ينظر :عبد الحميد بف باديس :المصدر السابؽ ،ج  ،3ص 91 ،90
)2

ينظر :زيتكف حسف ،زيتكف كماؿ :ألتعمـ كالتدريس مف منظكر النظرية البنائية ،ط ،2003 ،1

)3

سيد إبراىيـ الجيار :دراسات في تاريخ الفكر التربكم ،دار غريب لمنشر ،القاىرة ،مصر ،ط ،2

القاىرة ،مصر ،ص 190
 ،1998ص 288
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إلى غيرىا مف المصادر كالمراجع فينص في ىذا المضمار عمى كجكب التمييز
بيف ما يحصؿ عميو الطالب مف دركس المنياج المقرر عمى أيدم شيكخو في
أصكؿ العمـ كحصكؿ الممكة فييا كبيف ما يمكف أف يصؿ إليو ىذا المتعمـ بجيكده
الذاتية مف مطالعاتو الخاصة في مختمؼ األسفار مف عمؽ الفيـ كسعة االطبلع،
لذلؾ نراه يبدم مبلحظاتو عمى الطبلب في أكثر المعاىد كالزيتكنة ال يخرجكف عف
كتبيـ الدراسية إلى مطالعة شيء بأنفسيـ مما يكسبيـ عمما أك خبرة في الحياة
()1

فيخرجكف بعد تحصيؿ الشيادة كىـ غرباء عف الحياة.

كفي ىذا إشارة إلى ما

سبؽ ذكره مف مفاىيـ التعميمية مف ضركرة ربط المحتكل التعميمي بكاقع المجتمع
كثقافتو .
كعمى ذات النيج ك ذات المبادئ سار البشير اإلبراىيمي في تنظيره ليذا
القطب الحيكم في العممية التربكية ،فقد كاف  -رحمو ا﵀ – يرل أف التمميذ ال
يككف قكيا في العمـ إال إذا انصرؼ لو ككقؼ عميو جؿ كقتو ذلؾ أنو ال يحكز العمـ
إال مف أكثر السير كشمر عف ساعد االجتياد لذلؾ كاف يحث التبلميذ عمى تكسيع
المدارؾ كالمشارب في تحصيؿ العمـ فنياىـ عف االعتماد عمى حمؽ الدركس
كحدىا كحثيـ عمى أف يعتمدكا معيا عمى حمؽ المراجعة ليتعيدكا ما درسكا
بالمذاكرة ألنيا لقاح العمـ ك بيا تنفتح ليـ أبكاب مف المعرفة كتمح ليـ آفاؽ كاسعة

)1

ينظر :محمد بف سمينة :أسس مشركع النيضة عند اإلماـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ج  ،1ص

 ،206،205كينظر :عبد الحميد بف باديس :المصدر السابؽ ج  ،3ص 90
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مف الفيـ.

()1

كالى جانب سعة التحصيؿ كاف يحث عمى الحرص عمى العمـ

بالتقييد كالكتابة كما كاف يفعؿ السمؼ الذيف كانكا ينسخكف األصكؿ بأيدييـ ك
يضبطكنيا بالعرض كالمقابمة حرفا حرفا ككممة كممة ،ككانكا يرجعكف بالركاية
الكاسعة كالمحفكظ الغزير كينقمكف الجديد مف العمـ كالطريؼ مف اآلراء كالمفيد مف
الكتب مف شرؽ األرض كمغربيا عمى عكس الجيؿ الذم عمى عيده الذم أراحتو
المطابع مف الكتابة كيسرت ليـ الكتب كىكما رمى العقكؿ بالكسؿ.

()2

 – 4املعسف ( :ٛاحملتٕ:) ٝ
ىك مف أىـ عناصر العممية الديداكتيكية؛ فيك المادة المطمكب تدريسيا
لممتعمـ كجممة المعارؼ المستيدفة مف العممية التعميمية؛ كبكاسطتو تبمغ المؤسسات
التربكية أىدافيا كأىداؼ مجتمعيا .كيعد الميتمكف بالتعميمية ( المحتكل ) مقكما
أساسيا مف مقكمات العممية التعميمية

()3

لذلؾ تصرؼ الحككمات الجيكد المعتبرة

في تسطيره بما يكافؽ قيـ المجتمع كيكاكب تطكرات العصر كمتطمبات الحياة
العممية .كىك يعرؼ في المفيكـ التقميدم عمى أنو " مجمكعة المعارؼ كالمعمكمات
أك الحقائؽ كالمفاىيـ التي تعمؿ المدرسة جاىدة عمى إكسابيا إلى الطبلب مف

 )1ينظر :محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ :ص .217
)2

)3

ينظر :نفسو ،ص .217

ينظر :عادؿ أبك عز سبلمة :تخطيط المناىج المعاصرة ،دار الثقافة لمنشر ،عماف ،األردف،2008 ،

ط  ،1ص .30
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أجؿ إعدادىـ لمحياة العممية "

()1

أما حديثا فتطكر مفيكمو كأصبح يعرؼ عمى أنو

يشمؿ " جممة األنشطة القصدية العمدية التي تستيدؼ الكصكؿ إلى التعمـ "

()2

فقد تكسع مفيكمو كأصبح شامبل لكؿ " العكامؿ المساعدة عمى التنمية المتكاممة
لشخصية المتعمـ في مجاالت متعددة "

()3

كىك يظير في مجمكع المكاد الدراسية

المنفصمة المحددة مسبقا في المقررات كالبرامج التعميمية كالمعدة لؤلطكار التعميمية
المختمفة كالتي يقكـ المعممكف بتدريسيا كيعمؿ التبلميذ عمى تعمميا

()4

فيك بذلؾ

يمثؿ " كؿ الحقائؽ كاألفكار التي تشكؿ الثقافة السائدة في مجتمع معيف كفي حقبة
معينة ،إنيا مختمؼ المكتسبات العممية كاألدبية كالفمسفية كالدينية كالتقنية كغيرىا
مما تتألؼ منيا الحضارة اإلنسانية التي تصنؼ في النظاـ التعميمي إلى مكاد مثؿ
المغة ،التاريخ ،الجغرافيا.)5( " ...
كقد كانت فرنسا االستدمارية تدرؾ دكر المحتكل في ىدـ التعميـ فكانت
تجرم الجزائرييف عمى برنامج فارغ إال مف التكافو كتتعيده بالتنقيص مف المفيد
كالزيادة مف السفاسؼ ،كلذلؾ كانت جمعية العمماء المسمميف تعمؿ في مدارسيا
)1

أحمد ناصر خكالدة ،يحي اسماعيؿ عبد  :المناىج أسسيا كمداخميا الفكرية كتصميميا كمبادئ بنائيا

)2

سماح رافع محمد :في طرؽ التدريس ،دار المعارؼ ،القاىرة ،مصر ،د .ت ،ص .53

ك طكيرىا ،زمزـ ناشركف كمكزعكف ،عماف ،األردف ، 2011،ص .22
 )3أحمد ناصر خكالدة  :المرجع السابؽ ،ص .23

 )4ينظر :طو عمي حسف الدليمي :تدريس المغة العربية بيف الطرائؽ التقميدية كاالستراتيجيات التجديدية،

عالـ الحديث لمنشر كالتكزيع ،د .ط ،عماف ،األردف ،2009 ،ص .15
)5

محمد الدريج :المرجع السابؽ ،ص . 88
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عمى بناء برنامج كفيؿ بحفظ مقكمات األمة ،ككاف برنامج التعميـ عندىا يكاد
ينحصر في مكاد المغة العربية كالدينية ...فيك الكفيؿ في نظرىا بتككيف شباب
طميؽ المساف كالقمـ في المغة العربية ألف ذلؾ ما كانت تحاربو فرنسا .انطبلقا مف
المبدأ الرئيس الذم كانت تسير كفقو الجمعية ( الجزائر كطني كاإلسبلـ ديني
كالعربية لغتي ) ،فكاف مف اإلسيامات اليامة التي قاـ بيا العمماء خمؽ كبعث
التاريخ الكطني فبفضميـ نشر الماضي الجزائرم كعرفو الطبلب .كقد الحظ
الفرنسيكف أف العمماء قد أدخمكا بيداغكجية كطنية جديدة في حممتيـ التعميمية
كالمحفكظات العربية كاألناشيد الكطنية.

()1

كقد كاف ابن باديس يراعي ارتباط المحتكل التعميمي بكاقع المجتمع كثقافتو
ليتناسب مع احتياجات المتعمـ نفسو كبيئتو كثقافتو كعاداتو ،فكاف شديد الحرص
عمى تكجيو العناية لكضع أسمـ المناىج كأصمح المحتكيات كالمكاد التي ينبغي
تدريسيا بما يمكف الشعب الجزائرم مف التمسؾ بأصالتو كالمحافظة عمييا ك إحياء
الثقافة القكمية كالمغة العربية كتأكيد قدرتيا عمى مجاراة العصر ككقكفيا في كجو
تيارات التغريب كالفرنسة.

()2

كقد كاف الشيخ يسطر المحتكيات عمى أساس مف

الكتاب كالسنة كيقيمو عمى عصب المغة العربية كاألدب العربي كالثقافة القكمية
)1

ينظر :محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ ،ص  ،248ك أبك القاسـ سعد ا﵀ :تاريخ الجزائر

الثقافي ) 1962 – 1954 ( ،دار البصائر ،الجزائر ،ط  ،2007ج  ،10ص .26

 )2محمد بف سمينة :صفحات مف إسيامات جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف في النيضة الحديثة ،دار

مدني ،الجزائر ،2004 ،ص .13
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كالكطنية؛ مراعيا األىداؼ البيداغكجية المسطرة مسبقا فكاف يكجو االىتماـ األعظـ
في التربية إلى تصحيح العقائد كتقكيـ األخبلؽ .كمما يتصؿ بالمحتكل كالمكاد
كالمعارؼ المدركسة تحذيره في ىذا المجاؿ مف خطكرة االقتصار في مرحمة الطمب
عمى الكتب المقررة دكف التطمع إلى النظر في غيرىا مف المصادر كالمراجع التي
مف شأنيا مساعدتو عمى تكسيع أفؽ مداركو كيميز في ذلؾ بيف الممكة التي
يحصؿ عمييا المتعمـ في أصكؿ العمـ مما يقدمو لو المدرسكف كبيف عمؽ الفيـ
كسعة المطالعة.

()1

ككذلؾ كاف مسعى البشير اإلبراىيمي داعما لمسعى عبد الحميد بن
باديس كسيره عمى نيجو ك خطاه فيما يتعمؽ بالمحتكل الذم يقدـ لمتبلميذ إذ كاف
يرل في الكتب المقررة أنيا قاصرة عف تكسيع المدارؾ كاالطبلع لمتبلميذ فكاف
يخاطبيـ " :ال تقنعكا بالكتاب المقرر كاقرؤكا غيره مف الكتب السيمة المبسكطة في
ذلؾ العمـ تستحكـ الممكة كيتسع اإلدراؾ "

()2

ككذلؾ طريقة حفظ المتكف كحدىا

التي كانت سائدة في عصره ال سيما في الزكايا فقد رآه منيجا قاص ار ىك اآلخر
عف تقكية المادة المغكية لممتعمـ كتنمية ثركتو الفكرية كتغذية ممكتو البيانية .إضافة
إلى أنو كاف كاف دائما مدافعا عف ركح اليكية في مناىج التعميـ الجزائرم
كمحتكياتيا كدائـ الحرص عمى مكاجية مساعي السمطات الفرنسية الرامية إلى
 )1ينظر :محمد بف سمينة :أسس مشركع النيضة عند اإلماـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ج  ،1ص

.206 ،205
)2

محمد البشير اإلبر اىيمي :المصدر السابؽ ،ص .218 ،217
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إجراء التبلميذ الجزائرييف في المدارس الفرنسية عمى برنامج غير ذم فائدة بعيدا
كؿ البعد عف ركح األمة الجزائرية العربية اإلسبلمية ،ثـ ال تتكانى تتبع ىذه الب ارمج
كتتعيدىا بتزكيدىا باليداـ لمقكمات األمة.

()1

لذلؾ دعا بدال عف ذلؾ إلى جعؿ القرآف الكريـ عصب المعارؼ التي تقدـ
فقاؿ" :كالقرآف القرآف تعاىدكه بالحفظ ك أحيكه بالتبلكة كربكا ألسنتكـ عمى االستشياد
بو في المغة كالقكاعد "

()2

كالى جانبو حث عمى تعميـ المساف العربي كدقائقو،

فنجده يخاطب المعمميف حاثا إياىـ عمى أف يديركا نفكس المتعمميف عمى الديف
كحقائقو كألسنتيـ عمى المساف العربي دقائقو ،كيسكبكا في آذانيـ نغمات العربية
كفي أذىانيـ سر العربية كأف يدبركا أركاحيـ بالفضيمة كالخمؽ المتيف

()3

كلذلؾ

كثي ار ما ألفيناه يرشد المعمميف كيكجييـ إلى المحتكل الذم ينبغي أف يدرسكه
لطبلبيـ ،فيدعكىـ إلى أف يحببكا العربية إلى نفكس طبلبيـ.
كما نممس في تراث الجمعية اىتماما باألىداؼ كالطرائؽ كىكما ال يقؿ
أىمية عف األقطاب الثبلث السابقة في العممية التربكية .فكاف فكر ابن باديس
النير يفقو فكرة أف كؿ نشاط إنساني ككؿ تحرؾ كاع يقكـ بو اإلنساف إنما يرمي
إلى غاية مف الغايات كالمشتغمكف بالعمـ؛ معمميف كانكا أك متعمميف أكلى مف غيرىـ
بتحديد مقاصدىـ مف نشاطيـ لما لذلؾ مف فاعمية في مساعدتيـ عمى تكفير
)1
)2
)3

ينظر :نفسو ،ص .248 ،247

نفسو ،ص .220

ينظر :محمد البشير اإلبر اىيمي :المصدر السابؽ ،ص .218 ،217
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الكسائؿ الكفيمة ببمكغ الغايات كتحقيؽ األىداؼ عمى أكمؿ كجو كبأيسر السبؿ
كالتكاليؼ كبأقؿ كقت ممكف.

()1

كقد حدد ابف باديس لمتعميـ الذم يشرؼ عميو

كلممعمميف كالمتعمميف غاية شريفة كمقاصد سامية لخصيا في قكلو " :كغاية العالـ
المسمـ أف ييتدم في نفسو كييدم غيره "

()2

كقد أشار اإلبراىيمي إلى فكرة

األىداؼ ىذه حينما تحدث عف التعميـ الفرنسي كفساد مقاصده فرأل ذلؾ سبب
فشمو فقاؿ " :إف أكالدنا الذيف يتعممكف في المكاتب الفرنسية ...ال ينجح منيـ
تسعكف في المائة لفساد مقصكد البرنامج "

()3

كقد حدد لممتعمميف ىدفا ساميا

يتكافؽ مع فكر الجمعية كمنيجيا اإلسبلمي كالحضارم فنيى أف يككف طمب العمـ
ابتغاء الشيادات كالكظائؼ ،يقكؿ في ىذا الشأف " :إف ا﵀ قد كضعكـ كضعا
كجعمكـ جديريف بأف تطمبكا العمـ لكجو ا﵀ كلكجو العمـ ال لمكظائؼ كالشيادات "(.)4
أما عف الطرائؽ فقد ذكرنا أف الجمعية كانت تتبلفى طريقة التمقيف ،كقد كاف
العمماء ينتقدكف النظاـ القديـ كيصفكنو بأنو ضحؿ كغير عممي ،ككانكا مف خبلؿ
المعمميف الذيف يككنكنيـ كالمدارس التي يشرفكف عمييا يسعكف إلى تطبيؽ طريقة

)1

ينظر :محمد بف سمينة :أسس مشركع النيضة عند اإلماـ عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ج  ،1ص

.207 ،206
)2

عبد الحميد بف باديس ،المصدر السابؽ ،ج  ،3ص .90

 )3محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ ،ص . 268
)4

أبك القاسـ سعد ا﵀ :الحركة الكطنية ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف ،1992 ،ط  ،1ج ،2

ص .400
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سيمة كحديثة في تعميـ العربية فقد حاكلكا أف يعممكا السيؿ كالبسيط ك يبتعدكا عف
التكمؼ كالتعقيد بتطيير المغة مف اإلفراط في الخياؿ ك االستعماالت اليجينة.

()1

كمما ىك جدير بالذكر في ىذا المقاـ أف عبد الحميد بن باديس لـ يكف مف
المنشغميف بالتنظير كالتأليؼ بقدر ما كاف منشغبل بصناعة اليمـ ك إعداد الرجاؿ
فقد كاف رجبل عمميا ميدانيا يعمؿ أكثر مما يقكؿ ،لذلؾ كانت أفكاره ىذه كغيرىا
مجسدة في أرض الكاقع أكثر مف ككنيا مسطرة في ثنايا الكتب كالخطابات ،فقد
جسد – رحمو ا﵀ – " ىذه الميكؿ التربكية عمميا في الكاقع فكاف ما نص عميو في
الجانب التربكم النظرم قد كفى بو عمميا في الميداف ك زاد عميو ...سكاء كاف منو
متعمقا بجانب المحتكل كالمناىج التربكية أك ما كاف مف ذلؾ يخص العبلقة بيف
المعمـ كطمبتو "

()2

فقد كاف  -رحمو ا﵀  -يساعد المتعمميف ماديا مف مالو

الخاص كمما تعكد بو مساعيو مف أجميـ لدل المحسنيف ،إذ كاف يحث المحسنيف
عمى إعانة أبناء األمة مف المتعمميف بما يمكنيـ مف التغمب عمى مؤكنة التفرغ
لطمب العمـ كمكاجية أعباء الطمب كالتحصيؿ ،كيقؼ إلى جانبيـ معنكيا في شؤكف
حياتيـ المختمفة مخففا عنيـ حدة ما يمقكنو مف آثار االغتراب كمفارقة األىؿ كما
كاف مشرفا عمى تكجيييـ إلى الصكاب فكريا كاجتماعيا.

)1

محمد البشير اإلبراىيمي :المصدر السابؽ ،ص .220

)3

ينظر :نفسو ج  ،1ص .211 ،210

)2

()3

محمد بف سمينة :أسس مشركع النيضة عند اإلماـ عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ج  ،1ص .210
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اخلامت:ٛ
نخمص مف خبلؿ ىذه الكرقة البحثية إلى أف آراء الجمعية قد كافقت كثي ار
الديداكتيكي؛ كىك ما نجممو
النظريات التعميمية الحديثة في تنظيرىا ألقطاب المثمث ٌ
عمى النحك التالي:
 نظرت الجمعية لممعمـ نظرة إجبلؿ كاكبار ،كأحمتو مف العممية التعميمية محبلبار از كرسمت لو دستك ار يكضح مجمؿ الصفات التي يتحمي بيا ألداء كظيفتو عمى
أكمؿ كجو .كلـ يكف المعمـ في مشركعيا يعنى بالتمقيف فحسب كما كاف يفيمو
أغمب المعمميف كالمصمحيف أيامو.
 بذلت الجمعية عناية فائقة لممتعمـ مادية كمعنكية كجعمتو محكر العمميةالتعميمية ،كحثتو عمى أف يككف فعاال كمشاركا بناء التعمـ.
 كانت الجمعية تعي دكر المحتكل في العممية التعميمية لذلؾ دافعت كثي اركناضمت لتقيمو عمى ما يكافؽ مقكمات اليكية الجزائرية ،كيعد القرآف الكريـ
كالحديث النبكم الشريؼ كالمغة العربية األساس في بناء محتكل المعارؼ المكجية
لممتعمميف.
 مف يق أر ىذه النبذ كاآلراء ك يحمميا كيقارنيا باالتجاه المساني الحديث في المجاؿالديداكتيكي يكتشؼ أف اإلماميف كانا مفكريف رائديف ليما آراء سبقت الدرس
المساني الحديث.
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 تراث اإلماميف كتراث جمعية العمماء كالتراث الجزائرم عمكما في ك ٌؿ المياديفقديمو كحديثو يحتاج إلى بحث كعناية كدراسة معمقة الستخراج ما يحكم مف
الكنكز الفكرية كالحضارية.
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