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  التربية على اإليمان

ين القلق في مجتمع متنوعالتد  

  

  الدكتور عبد الغني عماد

ألنه إذا كان الدين يمثل ثقافة كاملة عند غالبية شعوب األرض اليوم، فإنه كذلك،               

وهو كذلك أيـضاً ألنـه يقـدم    ،ر عن رؤية للعالم، للطبيعة والوجود واإلنسان     يعب 

لى نحو يغطي أحياناً أدق تفاصيل هذا االجتماع        تصوراً لبناء االجتماع اإلنساني ع    

  .اقتصاداً وسياسة، وأخالقاً، وأحواالً شخصية

 أو  – شأن المـسيحية     –" أمة روحية "ليس يهم إن سعت العقيدة الدينية إلى بناء           

 شأن اإلسالم، بل األهم إنها قامت على تعـاليم  –" أمة اجتماعية وروحية  "الى بناء   

الجمعي " روعهم"ها تخوم الجائز وتخوم الممنوع، وقذفت في        رسمت للمنتسبين إلي  

رت فصارت  مبادئ وقيم وتحولت إلى قواعد صارمة للفكر والسلوك، وأفكاراً تجذّ         

  . عقائد وثقافة راسخة

وبقدر ما يقوم الدين بتشكيل الثقافة وتعبئتها، يقـوم أيـضاً بـشحنها بـالرموز                 

لها الخاص داخل االجتمـاع المـدني،       بل يسهم في تشكيل حق    . والمضامين والقيم 

والذي ليس بالضرورة أن يكون دينياً خالصاً، بل هو في الواقع الموضوعي يتكون      

بالتفاعل مع الحقل االجتماعي، بما يحمله من ضغوط وتحديات واستجابات تفضي           



 ٢

إلى تعبئة، ذاكرة الجماعة، برموز وقيم وعادات وتقاليد من شأن استثمارها فـي              

ويدفعها بالتـالي إلـى األداء األفـضل         قافي أن يعيد التوازن إلى الذات،     الحقل الث 

وكيـف   ،ر كيف يلعب الدين دوراً محورياً في األزمات الكبرى        وهذا يفس . واألمثل

يجري استدعاؤه واالحتماء بنماذجه في التحديات التي تهدد التوازن الشخـصي أو          

، ية هائلة لشحن الحقـل الثقـافي      يمثل الدين طاقة تعبو   في هذه الحالة    . االجتماعي

ستنهاضية فعالة في مجال الصراعات وفـي تـوفير         اوهو يمتلك نماذج لها قدرة      

    .المناعة والصمود والصبر وتقديم التضحيات

؟ قضية الدين هي قـضية اإليمـان، الـذي تحـول فـي              متى يحدث االنحراف    

ة محددة، تظهر من    الممارسة التاريخية واالجتماعية إلى نماذج وطقوس روحاني      

وهـو بهـذا    . خالل شبكة أخالقية متكاملة تؤطر حياة من ينضوي تحت لوائـه          

ذلك إن . يختلف عن غيره من أنماط المعرفة كالعلم والفلسفة واألسطورة وسواها  

مسلماته التي ال يقوم اإليمان دون اإلقرار بها، ال تفهـم بغيـر ربطهـا بـنمط                 

ظومة األخالقية التي ينِشئها برمتها من جهة       االستدالل فيه من جهة، وتبني المن     

    .ثانية

ال يحدث النزاع أو الخـالف      في المجتمعات المتنوعة والمتعددة دينياً ومذهبياً،         

على جوهر اإليمان، بقدر ما يدور حول النماذج والسلوكيات المرافقة للطقوس أو            

االنغالق على "و" صبالتع"لذلك يرتفع منسوب  . الممارسات االجتماعية تجاه اآلخر   
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والواقع إن المدرسة العربية الحديثة عموماً تحتفي في موضـوع التربيـة            ". الذات

أو  والتعليم عموماً باالستظهار واالمتثال وتزيح سؤال الحـوار نحـو الهـامش،           

تخرجه من الوعي النقدي حين يتعلق بمسألة الـدين واإليمـان، فتقـع األجهـزة               

إليمان والتربية على الدين في ثنائية التلقين واالستظهار،        التعليمية المولجة بثقافة ا   

والتي هي فرع لعنوان أكبر هو السياسة الثقافية السلطوية التي توحد بين التعلـيم              

والتربية، وبين هذين البعدين وأشكال السلوك االجتماعي التي تحدد الحيز الفردي           

االستبداد السلطوي، وأن ينتشر لذلك ال غرابة أن يسود  .والحيز االجتماعي في آن

تدين مزيف تحتفي فيه السلطات المنقوصة الشرعية لكي تنـافس تـديناً شـعبوياً              

يلتمس الوظيفة السياسية أكثر مما يستهدف التربية على اإليمـان، فـي الحـالتين          

إال أن المحصلة المؤكدة لكل ذلك تربية عامة قوامها االمتثـال           . الضحية هو الدين  

واعتبار المساءلة والفضول المعرفي هرطقـة      " االستبداد"التراتب، وتديين   وتبجيل  

    .جديدة بحساب عسير

مع كل ذلك، لم يعد ممكناً تجاهل أهمية التربية على اإليمان الصحيح وهي دعوة     

ال قيمة لها إذ لم تترافق بتقديري مع دعوة إصالح التعليم الديني، وذلك في زمـن             

فلم يعد صحيحاً وال    .  األديان وفاعليتها على المستوى الدولي     الصعود العالمي لقوة  

ممكناً استبعاد دور الدين من حياة البشر، وهو ما تؤكد عليه فلسفة ما بعد الحداثة،               

ـ                ومدرسة نقد الحداثة، وكذلك ما يدلل عليه ما يعرف في األدبيات الـسياسية بـ
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و الطـائفي   أالعمق الديني   حيث تصعد الخالفات السياسية ذات       ".سياسات الهوية "

حـد كبـار    أوهو ما يشير إليه     . دة أو مأزومة  والمذهبي، تعبيراً عن هويات صاع    

حيث يتحدث عـن    ) نقد الحداثة (في كتابه   " آالن تورين "عالم علم االجتماع اليوم     أ

العودة الكبرى لألديان في البالد األكثر تحديثاً كما في البالد المتأثرة بقوة التحديث             

وهو ما حدا بالبعض إلى إطـالق وصـف         . اري كعالمنا العربي واإلسالمي   اإلجب

  .على هذا القرن" قرن األديان"

  .البيئة الحاضنة للتربية على اإليمان والتدين الجديد -

ال يمكن حصر ظاهرة التعليم الديني، خاصةً بعد توسع االستثمار في التعليم من               

 اإليديولوجي دينية، وإنما بالمضمون     قبل رجال األعمال، بظهور مدارس ومعاهد     

المستحدث وما يتضمنه من قيم تمييزية تجاه اآلخر الـديني، وتأثيراتـه علـى              

وهو ما بدت آثاره واضحة للعيان فـي بلـد         . مسألتي المواطنة والوحدة الوطنية   

كمصر بالنسبة للمسيحيين، والعراق حيث يحتوي على أقليات مذهبية وطائفيـة           

 .سبة للبنان فالمسألة لدينا قديمة ومعروفةأما بالن. كبيرة

  

 أدخل إلى المدرسة عبر المنهاج التربـوي األول عـام           التعليم الديني في لبنان     

 ١٩٦٨، ثم عاد وتم إدخاله ضمن تعديل المناهج التعليميـة فـي العـامين           ١٩٤٦

مـن دون أي   كمادة إلزامية في المدارس، وفي المراحل التعليمية كافـة،     ١٩٧١و
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 واسـتفحال  ١٩٩٦ومع تعديل المناهج فـي العـام     . تفصيل عن المنهاج العائد له    

النعرة الطائفية في البالد ألغت الحكومة اللبنانية بعد اتفاق الطائف التعليم الـديني             

في المدرسة الرسمية، وتركت الحرية للمدارس الخاصة والطوائف في االستمرار          

عارضة الشديدة لهذا القرار سـرعان مـا        لكن الم   .بإدراجه في مناهجها التربوية   

 على أن يحصر تعليمـه      ١٩٩٩أدت إلى إلغاء الحكومة لقرارها السابق في العام         

 اعترفت الحكومة   ٢٠٠٠وفي العام   . بكتاب يعده المركز التربوي للبحوث واإلنماء     

اللبنانية بضرورة وضع كتاب ديني موحد للمسيحيين وآخر للمـسلمين، علـى أن             

نهما قسماً يعرف بالدين اآلخر للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة، وأن         يتضمن كل م  

يـشتمل علـى    يوضع كتاب موحد للمسيحيين والمسلمين في المرحلة الثانويـة، 

موضوعات خاصة بكٍل من الديانتين األساسيتين، وقسماً موحد النص يتضمن القيم           

وضع الكتاب الموحـد     عضواً ل  ١٢وتم تشكيل لجنة من     . المشتركة لدى الديانتين  

       علـى طلبهـا إلنجـاز       للمرحلة الثانوية، وأعطيت اللجنة مهلة ثالث سنوات بناء 

   .نقضاء المدة المحددة توقف عمل اللجنة دون أن تنجز عملهااوبعد . الكتاب

وعليه يستمر حبل التعليم الديني في لبنان على غاربه، وال يقتصر األمر علـى                

 المعتـرف بهـا      أو طائفة من الطوائف الثماني عشر      غياب كتاب موحد لكل ديانة    

مر إلى وضع كل مدرسة تابعة لجهة دينيـة معينـة كتابهـا             ألرسمياً، بل يتصل ا   

 .الخاص الصادر عن هذه الجهة أو تلك، بعيداً عن أي رقابة رسمية ووطنية فعلية             
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 نفـسها   حيث تغيب الدولة عن دورها الذي منحها إياه الدستور وفقاً للمادة العاشرة           

على أن تسير في ذلك وفقاً لألنظمـة        "التي منحت الطوائف حرية إنشاء مدارسها       

   ".العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية

ومما يزيد األمر خطورة دخول األحزاب والحركات الدينية على خـط التعلـيم               

كتبهـا الدينيـة    الديني بحيث أصبح لها معاهدها ومدارسها ومشايخها ومفتوهـا و         

وفي دراسات أجريناها على مـضمون      . ومراجعها الخاصة بعيداً عن رقابة الدولة     

وجـدنا إن   " األنا واآلخـر  "بعض كتب التعليم الديني المدرسي بهدف تتبع عنصر         

 وهذا أمر مفهوم ومشروع، لكنه      ،كتب تعليم الدين تتوجه ألناس يعتنقونه باألساس      

اآلخر أو إلباسه ذاتاً أخرى ليست حقيقته في سـياق          يصبح سلبياً عندما يتم تغييب      

)  مـسلم  –مـسيحي   (و) نحـن وهـم   (فاإلشارة واإلحالة إلى      .عملية التعليم هذه  

، كلها مصطلحات مركزية تشدد علـى       ) تعاليمهم –تعاليمنا  (و)  إيمانهم –إيماننا  (و

ـ . الخصوصية والهوية المتميزة للدين مع إغفال يكثر أو يقل للدين اآلخـر            ى حت

ليمكن القول إن اآلخر المختلف دينياً أو حتى الدين اآلخر موضع اسـتبعاد فـي               

 ومن باب سلبي أحياناً، كاستحـضاره إلظهـار         ،أغلب الكتب، وإن حضر فنادراً    

ذ لم نقل بين    إالمقارنة بين المؤمنين والضالين     التفوق عليه والتمايز عنه، يستبطن      

   .آلخر في سياق الكتابالكفر واإليمان، ثم بعد ذلك يغيب هذا ا
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 بشكل مكثف، بما يجعلهـا مرجعيـة        "األنا الدينية "غالبية هذه الكتب تركز على        

فوقية لكل الصفات الجميلة المفقودة أو القليلة عند اآلخرين، وهذا ما يشكل تمييزاً             

قـصاء  إنـه   إ. مقصوداً لما فيه من صفات جميلـة      ضد كل آخر مختلف وتجهيالً      

   .ر الديني من حقل القيم الجميلةوتغييب عمدي لآلخ

في الخالصة، أدت أغلب كتب التربية الدينية إلى تكوين صور مسبقة ومـشوهة     

ومنمطة ونهائية عن الذات واآلخر ومناقضة للتسامح، وبذلك أوقع اإلفـراط فـي             

كتب التعليم الديني في فخ الطائفية وتـصنيف النـاس          " األنا الدينية "التركيز على   

 . همحسب أديان

نعود إلى السؤال هل لعملية االزدواج أو التعدد التعليمي بين تعليم مدني وتعلـيم      

ديني من جهة، أو النفالت التعليم الديني في مجتمعات متنوعة دينياً وطائفيـاً أي              

عالقة بنشأة التشدد الديني أو نشأة قيم وظواهر االحتكاك الطائفي وتهديد مظـاهر             

األهلي؟ وهل تعيق فعالً هذه العملية بناء أسـس المواطنـة   الوحدة الوطنية والسلم  

الحديثة؟ وأية مساعدة تقدمها هذه البيئة التعليمية للتربية علـى اإليمـان وقيمـه              

 ؟الجديدة

ال حاجة لكبير عناء كي نتوصل إلى أن مسألة نبيلة وعظيمة األهمية كالتربيـة                

الجتهادات وأنانيات الطوائف   على اإليمان ال يجوز أن تترك لفوضى المبادرات وا        

  :فالتربية على اإليمان. ومؤسساتها
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 والتربية على السالم والقيم المـشتركة       ما لم ترتبط بقيم التسامح والمحبة      •

 .بين اإلسالم والمسيحية، تنقلب إلى نقيضها

وتنـشئ    وتعلي من شأن حق االخـتالف، وهي ما لم تتصالح مع العصر •

بعدها عن الجمود في طرق التعليم ستبقى تنزل        مناهج حديثة للتعليم الديني ت    

كالجبل على رؤوس التالميذ، يعجزون معها عن الفهم والحوار، يضطرون          

أمامها للحفظ أو االستظهار أو الرفض واإلنكار، ولن تجد طريقاً سهالً إلى            

  .عقول وقلوب الناشئة

اطنة إلى  القيم التربوية والوطنية العامة من حقوق المووهي ما لم تستوعب •

الوحدة الوطنية، وحب العلم والمعرفة، واحترام العقل وتذوق الفن والجمال          

واحترام العائلة والمساواة بين البشر وعدم التمييز بينهم بسبب الجـنس أو            

األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وحقوق اإلنسان وقيم الحوار واإلبداع            

تمع، وستبقى في هـذه الحالـة       وغيرها من قيم ومعالم، لن تترسخ في المج       

 . قضية التربية على اإليمان مفصولة عن وقائعها وبيئتها

  

 


