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أوال :القضية املؤطرة ألشغال املؤمتر
من المعلوم أن التراث اإلسالمي متميز بغزارة إنتاجاته العلمية في جميع
التخصصات والميادين ،بيد أن هذه اإلنتاجات لم تواكب بتآليف مكافئة في فنون
التعليم والتدريس؛ ولقد ظل شأن تدبير التدريس أمرا اختياريا ،يرجع إلى قناعة
المدرسين ،وما ترسخ لديهم بالتجربة والخبرة؛ أسهم في ذلك جو الحرية الذي ضمنه
اإلسالم للعلماء ،وموقع اإلمامة في الدين الذي بوأهم سلطة التوجيه الديني
والدنيوي؛ ولم يكن لجهة ما أن تتدخل في هذا الشأن السيادي االختياري الذي كان
موكوال إلى ضمير العلماء المدرسين في مختلف التخصصات العلمية" ،فإذا تتبعنا
حال التعليم وجدناه اختياريا في سائر أحواله ،فالمتعلم يتعلم باختياره ،والمدرس
يدرس ما يروق لديه من الكتب ،ويقرر ما يختار من المسائل ،والمؤلف يصطلح على ما
يشاء في العلم ،وبذلك كان التعليم سائر عصوره اختياريا ،وغير مضبوط ،وال متحد
()1
بطريقة واحدة".
ولقد أكد العالمة ابن خلدون بأن "التعليم ال يدخل عندهم تحت البحث والقواعد؛
ألنه موقوف أكثره على المعلم ،ال على القواعد الفقهية ،فال يمكن سن القوانين له
لئال يوضع المعلم في غير موضعه ،ووكل إليه ما لم يجعل له ،ويحرم من استخدام
()2
مواهبه الشخصية".
من هذا المنطلق فإن فنون التدريس لم تكن موجهة بقوانين صارمة ،وضوابط
عامة تعمل على تقريب االختيارات ،وتوحيد االداء التعليمي التعلمي بين المدرسين
حتى داخل المسجد الواحد في البلد الواحد ،فكيف بتقريبه بين بلدان متباعدة،
ومذاهب مختلفة ،بل متنازعة أحيانا أشد ما يكون التنازع ..ومما يساعدنا على فهم
هذه الحقائق التاريخية أن فكرة النظام والضبط للتعليم بتدخل من الدولة فكرة
متأخرة ،ظهرت مع تجربة النهضة األوربية حيث أصبح التعليم موجها توجيها صارما
()3
من أجل خدمة أهداف ومقاصد محددة ينشدها أهل الحل والعقد في المجتمع.
ومعلوم أن عناصر المنهاج التعليمي التربوي مبثوثة في تراثنا ،متناثرة في
مختلف تخصصاته العلمية ،غير أنها تحتاج إلى عملية استخراج واستنباط ،ثم تركـيـب
وبـنـاء لتصبح منتظمـة متسقة ،يظـهـر فيها مـوقـع كـل عـنـصر على حــدة ،بحيث نراه
يؤدي وظيفته المنوطة به؛ فنكون في آخر المطاف أمام نسق كامل األركان،
متكامل األدوار؛ يصح أن نسميه المنهاج التربوي لألمة اإلسالمية..
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يجمع خبراء التربية والتعليم على أن المنهاج التربوي هو ذلك الكل المجموع
المتكون من :األهداف التعليمية التعلمية ،وطرق التدريس ،وخصائص المربي
والمتربي ،والبرنامج التعليمي ،والتقويم ..إلخ.
إن منظومتنا في التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي لن يكتب لها النجاح
في أهدافها ،والنجاعة في منطلقاتها حتى تبنى على تجاربنا التاريخية الرائدة،
بالتبصر في خصائصها التربوية من حيث أهدافها ومراميها ،وطرقها في التدريس
وأساليبها ،وكيف تطورت؟ وما عوامل قوتها ،وأسباب ضعفها حين تخلفت
وتدحرجت؟ ال يمكن تحقيق اإلقالع الحضاري ،والنهضة العلمية بدون السير في
األرض ،واإلبحار في التاريخ للنظر في إنجازات القرون الخوالي ،وعطاءات االمة في
عصورها الذهبية ،ومجدها التليد ،ال مندوحة من وقفة االعتبار واالستبصار؛ للوقوف
على السنن االجتماعية الربانية ،كيف جرت؟ وكيف تجري اآلن؟

ثانيا :إشكالية املؤمتر
بناء على ماتقدم فالمشكلة مشكلة منهاج موجود في تراثنا ،غائب عن واقعنا،
حاضر في وجداننا وضمائرنا ،غريب في برامجنا ومناهجنا؛ مما يحتم ضرورة تضافر
الجهود الستخراج هذا المنهاج التعليمي التعلمي باستقراء كتب التراث في
مختلف التخصصات حتى يتم جمع المتفرق ،وتركيب المفكك ،وضم الشريد وتقريب
البعيد؛ ليتسنى لنا الحديث عن منهاج متكامل في التربية والتعليم واضح العناصر،
جلي األركان تماما كما يتحدث الناس اليوم عن المنهاج كما سبقت اإلشارة.
ولما كانت تجربة األمة قد مر عليها أزيد من أربعة عشر قرنا عرفت فيها تألقا
وازدهارا ،ثم تراجعا وتقهقرا ،ولما كان تناول هذا التراث في مؤتمر واحد من باب
المستحيل بالنظر لسعة المادة وغزارتها ،وامتدادا العطاء في التاريخ أفقيا وعموديا؛
فإننا سنقارب الموضوع على مراحل تاريخية ،بحيث تنكب الجهود على تراث المرحلة
األولى ثم التي تليها ،وفي كل مرحلة نقف على إنتاجاتها التربوية وخصائصها
التعليمية التعلمية ،بما يشبه الدراسة المسحية وفق الشروط والضوابط المرعية في
فقرة ضوابط البحث اآلتي ذكرها؛ وبذلك إن شاء الله يتجلى لنا عطاء األمة التربوي
والتعليمي في كل مرحلة من عمرها المديد منهاجا ،وفكرا ورجاال ونظريات..
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ثالثا :أهداف املؤمتر
-1
-2
-3
-4

بناء المنهاج التربوي التعليمي األصيل للمرحلة المدروسة ،وتركيب عناصره تركيبا
نسقيا.
استقراء عناصر المنهاج التعليمي التعلمي ،وإبراز خصائصها ومميزاتها.
تقريب تجربة السلف ،وتيسير سبل االنفتاح عليها من أجل االستفادة منها
واالسترشاد بهديها.
نفض الغبار عن تجاربنا التاريخية الحية وفاء لعطاء السلف في فنون التربية
والتعليم.

رابعا :حماور املؤمتر
•

•

•

•

المحور األول :جهود علماء أصول الشريعة في خدمة المنهاج التربوي.
▪ الجهود اللغوية واألدبية.
▪ جهود علماء أصول الدين وأصول الفقه.
▪ جهود علماء أصول الحديث والسيرة النبوية.
▪ جهود علماء أصول التفسير.
▪ جهود التجربة الصوفية.
المحور الثاني :جهود علماء التاريخ والسوسيولوجيا والفلسفة والفكر
التربوي في خدمة المنهاج التربوي.
▪ جهود علماء الفكر التربوي.
▪ جهود علماء التاريخ والسوسيولوجيا.
▪ جهود علماء الفهرسة والرحالت والتراجم والطبقات..
▪ جهود علماء الفلسفة اإلسالمية.
المحور الثالث :جهود العلوم الكونية في خدمة المنهاج التربوي.
▪ علوم الرياضيات.
▪ علوم الفيزياء والكيمياء.
▪ علوم الفلك.
▪ علوم الحياة واألرض.
المحور الرابع :نظريات تربوية أصيلة رائدة ،والتربية على القيم.
▪ رصد النظريات التربوية وإبراز معالمها.
▪ رصد مقاربات بيداغوجية وديدكتيكية تراثية.
▪ رصد أشكال فعالة في التربية على القيم بناء وتقويما.
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خامسا :ضوابط املشاركة
•

أن يكون البحث في المرحلة المدروسة ،وقد تقرر أن تنكب البحوث على القرورن
األربعة األولى إلى نهاية القرن الرابع الهجري ،حيث استقرت العلوم اإلسالمية
وضعا ،وتدوينا ،ومعالجة إلشكاالتها األصلية ،وعوائقها المعرفية والمنهجية..

•

أن يتجه البحث إلى استخراج عناصر المنهاج المبينة في إشكالية المؤتمر كال أو
جزءا.

•

أن يستوعب البحث أهم مؤلفات المؤلف في التخصص المبحوث.

•

أن يحرص الباحث في النظريات التربوية على إبراز خصائص النظرية التربوية:
منطلقاتها ،وأهدافها ،وقواعدها التربوية..

•

أن يركز في التربية على القيم على أشكال البناء والترسيخ والتقويم ،فضال عن
قيمة القيم وأهميتها ،وخصائصها في كتب التراث..

سادسا :مواعيد مهمة
• تاريخ انعقاد المؤتمر

4–3–2
من يونيو 2020

• آخر أجل لتسلم الملخصات وتعبئة استمارة المشاركة،
وموجز السيرة العلمية.

 25يناير 2020

• الرد على أصحاب الملخصات

 25فبراير 2020

• تسلم البحوث كاملة للتحكيم واإلعداد للطبع

 31مارس 2020

• اإلعالن عن البحوث المقبولة ،ومراسلة أصحابها بشأن
المالحظات والتصويبات

قبل
فاتح ماي 2020
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اللجنة املنظمة
▪ ذ .عبد الله بـــوغـــــــوتـــــــة

▪ ذ .عــبـــد الــــرحيم بـــــــودالل

▪ ذ .أحـمــــــد الشتــــوانــــــي

▪ ذ .يـــــوســــــف عــــــفــــــــــــري

▪ ذ .ربــيـــــــع الـشــطــــــبــــــي

▪ ذ .يـونـــس بالــمـــحــــجــــــــوب

▪ ذ .مـــــحـمـــــد الـركــراكـــــي

▪ ذ .لـخـــــالفــــــة مـــــتــــوكــــــــل

▪ ذ .الطــــــاهـــــــر قــــــــــدوري

▪ ذ .مــحـــــمــــــد الــعــــلــــمــــــــي

▪ ذ .الحـــســــــــن قـــــــايـــــــــدة

▪ ذـ .الحاج المهدي بابا خويا

▪ ذ .إدريـــــــس الحــــافــــيــــظ

▪ ذ .عبد الـعــالـــي الخـــالــــدي

▪ ذ .سعــــــــــــــــــــد عبد الرزاق

▪ ذ .يـوســف عـــبــــد الـجـلــيـــل

اللجنة العلمية
▪ د .الــــحـــــســـــــــن قـــــــايـــــــدة

▪ د .عــــبــــد الــــكــــامـــــل أوزال

▪ د .الطــــــــاهـــــــــر قــــــــــــدوري

▪ د .عبد العالــــي الخــــالــــدي

▪ د .ســــمــــيــــر بــــــــوديــــنـــــــــــار

▪ د .يــــوســــف عبد الجلــــيــــل

▪ د .عــــبــــد الــــعــــزيــــز غـــــوردو

▪ د .صــــالــــــــــــح صــــــــالــــحــــي

▪ د .مصطفــــى الصــــادقـــــي

▪ د .ســــي محــــمــــد بـــــوزيــــن

▪ د .عبد اللطيف بوعبدالوي

▪ د .زايـــــــــــد فــــــــاســــــــكــــــــــــة

▪ د .عــــبــــد اللــــــــه مــــــــنـــــــــــــار

▪ ذ .عبد الــــرحــــيــــم دحــــاوي

▪ د .كــــلــــثــــومــــة دخـــــــــوش

▪ د .مــــحــــمــــد الــــركــــراكــــــي

▪ د .بــــنــــيـــونس بوشـــعــيــب

▪ د .رشيد بوزيدي اإلدريسي

▪ د .فــــريــــــــد أمــــعــــضــــشـــــو

▪ ذ .لــــحــــســــــــن مــــوحــــتــــي

▪ د .الـــمــــحـــجـــوب يــــونــــــس

▪ ذ .عــــــــامــــــــر الــــشــــرقــــــــــي

▪ د .حــــســــــــن بــــــــوكــــبــــيــــــر

▪ د .الــحــــبــــيــــب حــــمــــداوي

▪ د .أحــــــــمــــــــد عــــــــزيـــــــــــوي

▪ د .عــــبــــد اللــــه اشــــعــــــبــــــــا

▪ د .محمد شاكــر المـودنـــــي

▪ د .عبد الغانــــي الـــزواضــــي
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