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غير خاف أن عصب حياة األمة ،يرجع بدرجة أولى إلى نضج التعليم والتعلم بها؛ وهو نضج يتوقف على نضج األركاان التاي يموماان
عليها ،والتي من أبرزها المناهج المعتمدة في التدريس ...ونظرا لكون النموذج التراثي المغربي في هذا الصدد ،لم يلا العناياة القةماة
به من جهة...؛ ونظرا الرتباطي بهذا النموذج من عدة أوجه من جهة ثانية ،...ارتأيت كتابة ممال في الموضوع تحت عناوان ممنااهج
تدريس العلوم اإلسقمية بالنموذج التراثي المغربي قضايا وأسسم؛ وهو ممال بنيته على محاور خمسة؛ حيا تحادثت خقلاه وبلاك
مختصر عن موقع العلوم اإلسقمية بالنموذج التراثي المغربي ،وكيف ظهار أنهاا تمثا العماود الرمار بالنسابة إلياه...؛ ثام أرارإ إلاى
السماإ العامة التي ترتبط بمناهج التدريس بالنموذج التراثي المغرباي ،وهاي ساماإ ياأتي فاي ممادمتها كاون الحادي عنهاا لام ياتم فاي
المصادر إال بلك ممتضب ومتناثر ،وأن تصنيرها وتمييز بعضها عن بعض ،فيه صعوبة واضحة ،وكياف أنهاا ارتب ات فاي معظمهاا
بليوخ التدريس فيها ،وهو ارتباط جعلها في الجملة ال تخرج عما قرره منظارو التربياة والتعلايم مان علماام األماة اإلساقمية...؛ وبعاد
ذلك حددإ المبادئ واألسس العامة للمناهج المذكورة ،كالحرظ ،والتدرج ،والتنظيم والضبط وغيرها؛ ثام كلارت عان انلاغال النماوذج
التراثي المغربي بما اعتبر من مبتكراإ النموذج التعليمي المعاصر ،كالسب الذ كان له فيما يعرف بالمبادئ األربعاة وهاي التوحياد
والتعميم والمغربة والتعريب؛ وكالاذ عارف عناه فاي قضاايا أخارد عديادة كمجانياة التعلايم ،والتكاوين المساتمر ،والمار والرياضاة
وغيرها...؛ وأخيرا وقب الخاتمة أررإ إلى بعض المثالب التي عانت منها منااهج التادريس باالنموذج التراثاي المغرباي ،وخاصاة فاي
مراحلها المتأخرة ،وذلك كتركيزها على رحن أذهان المتعلماين بمعلومااإ جااهزة ال دخا لهام فاي إنجازهاا ،وكتحويا المعاارف إلاى
علوم آلية بعيدة عما يعرف برمهها وإدراك كنهها ،وكرتابة العققة بين المعلم والمتعلم واقتصارها علاى عملياة اإللماام والتلماي البعيادين
عن التراع الم لوب بين ال رفين...؛ وختمت المقال بخاتمة ضمنتها بعض الخقصاإ التي انتهى إليها ،وفي ممدمتها ما ظهر من أن
النموذج التراثي المغربي ،لم يلق العناية الم لوبة ،وهو ما حرم المنظومة التربوية الحديثة من االسترادة مناه ،ومان األساس والمباادئ
المهمااة التااي انبنااى عليهااا ،...وأن هااذا النمااوذج ،يعااد ماان النماااذج التااي ارتب اات بلااك قااو بالهويااة اإليمانيااة للمغاربااة وهااي هويااة
اإلسقم ،...وأنه نموذج اهتم كثيرا بعدد من المضايا التي عادإ مان مبتكاراإ النماوذج الترباو العصار  ،كمجانياة التعلايم ،والتكاوين
المستمر ،والتمييم الذاتي ،واإلعداد المبلي ،والمر والرياضة ،والتحريز والجواةز ،وغيرها...
وقد ضمنت الخاتمة توصياإ كان من أبرزها ،ضرورة االسترادة من ك النماذج التربوية ،لحظة الرغبة في بنام نماوذج ترباو ياراد
لااه الراعليااة والنجاعااة ،...وهااو أماار ال يتحم ا إال بعمااد ورراااإ ولماااماإ متعااددة ،ماان أج ا الممارنااة والممابلااة بااين النماااذج التربويااة
المختلرة ،للخروج من ذلك كله بنموذج جامع للناضج الرارد من عناصرها كلها ،ومبعد لما هو خل وضعف فيها...
الكلمات المفتاحية التعلم ،التعليم ،المناهج ،التدريس ،النموذج ،التراثي
Abstract
It is undisputable that the nation’s life sinew is principally dependent on the maturity of the
teaching and learning, which are, themselves, based on the maturity of their pillars, mainly
methodology.
Since the Moroccan patrimonial pattern, in this respect, did not receive the care it deserves, on
the one hand, and considering my own relation with it on many levels on the other hand; I decided
to write this article entitled: “Methods of teaching Islamic Sciences in the Moroccan patrimonial
pattern :Issues and Basics” to briefly discuss five major points.
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First, I spoke about the position of Islamic Sciences in the Moroccan patrimonial pattern, and
they proved to be the backbone of this pattern. I then mentioned the general characteristics of the
methods of teaching in the Moroccan patrimonial pattern. These characteristics are scattered and
briefly mentioned in the literature, making it hard to distinguish or categorize them. Moreover,
these characteristics are mostly related to “Sheikhs” (Master teachers), thus stick to what Muslim
theorists in education and teaching have asserted.
After that, I defined principles and fundamentals of the previously mentioned methods like
memorizing, gradation, organization, mastering… I, then, uncovered how the Moroccan
patrimonial pattern was concerned with what is now considered a creation in the modern
educational pattern. For instance, the so called four principles; namely: unification, publicizing,
Moroccanization and Arabicizing, in addition to many other issues like education for free,
continuous training, fun, sport etc.
In the end, I mentioned some drawbacks of those methods, especially recently, like the focus on
charging learners minds with ready information without participating in building them, and
making knowledge no more than mechanical tools instead of helping learners to understand and
grasp them. In addition to the monotonous teacher/learner relationship, being restricted to
lecturing and receiving far from the required interaction between them.
I finished the article with some conclusions like the lack of care the Moroccan patrimonial pattern
has suffered. This deprived the modern educational system of benefiting from the important basics
and principles of patrimonial pattern. I also found that this pattern was strongly based on the
Islamic identity of Moroccan people, and that it was interested in many issues the modern pattern
considers a creation, like self-assessment, preparation, prize, motivation… I also included some
recommendations. Mainly, the necessity of benefiting from all educational patterns while building
a new one to guarantee its effectiveness and efficiency. This can be reached only through holding
meetings and workshops to collate and compare different educational pattern to come up with a
comprehensive one that includes their mature and fully developed components, whereas excluding
any weaknesses or flaws in them.
Key words: Learning – Education – Methods – Teaching – Pattern – Patrimonial

: تقديم
 يرجاض بدرجاة نولال إلال نااد ور اد التعلايم والاتعلم، ومنباض نااجرا ور اد ا،ن عباب حياا امماة

غير خاا

، ال يمك ن يناجا نو ير دا إال م خالل ناد ور د امعمد وامركا التي يقوماا عليراا،برا؛ والتعليم والتعلم
والتااي م ا نبرا ااا المنااا د المعتمااد فااي التاادريس ؛ حيااإ إ منااا د التاادريس تم اال ولاال المقااود الااوي يقااود افلااة
 والماادرس متاال،ويااا و موحااا

 والماات الماادروس متاال كااا،متاال كانااد نبيلااة

التعلاايم والااتعلم ؛ فالغاياااد وام اادا

 ال تاااتي مار ااا إال إوا كااا القالااب الااوي، وجديااة الماادرس،  و ااو الماات، نباال ام اادا

 ف ا، كااا جااادا وباااد ا

 وما ولل القالب إال منرد التدريس،بيغد م خالله البا نااجا ار دا
امعبار وام خاص والنماوج

باختال

ومنا د التدريس تختل

 لام يلاع العناياة الالهقاة باه ما جراة؛ ولام تسات مر المبااد،ونظ ار لكو النمووج الت ار ي المغربي في اوا البادد

وامسس التي بني عليرا منرجه التدريسي االست مار الم لوب م جرة انية ؛ ونظ ار الرتبا ي بروا النماووج ما
 وننجاااد ن روحااة دكتااو ار الدولااة فااي، عااد نوجااه م ا جرااة ال ااة؛ فقااد َد َرسااد بنااام علاال منرجااه ردحااا م ا الااام
 اام لااي مال ا فااي، الت ار ااي والعبااري فااي مجااال تاادريس ووا ااض اللغااة العربيااة: المقارنااة بااي النمااووجي المغ اربيي
 ارتأياد، "المبااد الكبارل للبناام الترباوي المن اود " ؛ نظا ار لاولل كلاه: تحاد عناوا

 و و مالا،المجال التربوي

 قضااايا: "مناااهج تاادريس العلااوم اإلسااالمية بااالنموذج التراثااي المغربااي: كتابااة مقااال فااي المواااو تحااد عن اوا
:وأسس"؛ و و مقال بنيته علل المحاور التالية
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المحور األول :موقع العلوم اإلسالمية بالنموذج التراثي المغربي
ا المحور الثاني :سمات عامة ترتبط بمناهج التدريس بالنموذج التراثي المغربي
ا المحور الثالث :المبادئ واألسس العامة لمناهج تدريس العلوم اإلسالمية بالنموذج التراثي المغربي
ا المحور الرابع :انشغال النموذج التراثي المغربي بما اعتبر من مبتكرات النموذج التعليمي المعاصر
ا المحور الخامس :مثالب بمناهج التدريس بالنموذج التراثي المغربي

 المحور األول :موقع العلوم اإلسالمية بالنموذج التراثي المغربي:
مماا ينبغااي ن يعلاام ن النماووج الت ار ااي المغربااي ،ماار بمارحتي كبيارتي  ،تناادرج تحااد كال مرحلااة منرمااا ،فتاراد
متعدد ت بض كل فتر نمور تجعلرا تختل
والوي يعنيني اآل

ع امخرل

نا ،و اإل ار إلل القسمة ال ناهية م حيإ ي ،ال م حيإ الفتراد المتعلقة برا

فالمرحلة امولل ن بد برا تلل المرحلة التي يام اال تمام فيرا ،مختلا

بال رعية ،وغير ا م العلوم المادية والتاريخية وامدبية والفلسفية وغير ا

العلاوم المنعوتاة باإلساالمية والمعروفاة

ونمااا المرحلااة ال انيااة ،فرااي المرحلااة المتااأخر التااي ساابقد الفتاار االسااتعمارية بقلياال ،وتاام تكريساارا فتاار االسااتعمار
وفي الفتر الموالية لاه ب اكل نواا.

او الفتار  ،اردد محااوالد عدياد لحبار عناياة النماووج الت ار اي وخاباة

غياار المبااوه منااه يكليااا بااياغة النمااووج العبااري ،حباار عنايتراا بمااا ااو ما العلااوم ال اارعية ما فقااه وتفسااير

بدرجة نولل ،وبما و لبيع بتلل العلوم ،ويم ل داخل النمووج الموكور جاما نساسيا م العلوم ال رعية ،ون با ا اد

بولل علوم اللغة العربية

()1

فالدراساد اإلسالمية ،بنام علل ما سل  ،يمك ن نقول إنرا م لد العمود الفقري للنمووج الت ار ي المغربي
وم ن رر المتو التي تم تداولرا نك ر م غير ا في وا البادد ،مختبار ال ايخ خليال ،ورساالة ابا نباي اياد

القيرواني ،ومت المر د المعي  ،و ا بية نبي محمد ب في ار ب نبي اسم ال ا بي المعروفة "بحرا اممااني ووجاه
التراني" ،وتحفة اب نبي عابم المعروفة "بتحفة الحكام في نكد العقود وامحكام"

وغير ا

و د تمياد تلل العلوم وخابة في الفتراد المتأخر  ،بكو نك ر ا ينتمي إلل المنظوم

م إ تلل العلوم غلب عليرا الخلو م االستدالل النقلي وخابة مما و رآ نو حديإ نبوي

 المحور الثاني :سمات عامة ترتبط بمناهج التدريس بالنموذج التراثي المغربي:
فااي إ ااار الحااديإ عا منااا د تاادريس العلااوم اإلسااالمية بااالنمووج الت ار ااي المغربااي ،ينبغااي استحاااار مجموعااة
نمور ترتب بتلل المنا د ،لعل م نبرا ا:

 ) 1يمكن تأم تنوع مختلف علوم المرحلتين مان خاقل الرجاوع إلاى كا مان السوساي ،محماد المختاار  .)1960المعساول ،ج ،1 .ص 57 .ـ .58
وج ،2 .ص 226 .ـ  .374 ،371 ،364 ،347 ،345 ،224 ،227وج ،3 .ص 165 ،97 ،59 .ـ  273 ،248 ،166ـ ،303 ،296 ،295 ،274
 360ـ  .361وج ،9 .ص 15 ،9 .ـ  256 ،169 ،16ـ  227 ،286 ،257ـ  .228وج ،11 .ص 189 .ـ  .190وج ،13 .ص 10 .ـ  .11وج،14 .
ص .44 .وج ،16 .ص 23 .ـ  256 ،138 ،24ـ  .257وج ،17 .ص 24 .ـ  .300 ،25و الساااحلي ،المتوك ا عماار  .)1990الماادارا العلميااة
العتيماة بساوا ،ص .71 .و المناوني ،محمااد  .)1985دليا مخ وطااإ دار الكتااب الناصارية بتمكاروإ ،ص 15 .ـ  .21 ،16و المناوني ،محمااد
 .)1989حضااارة الموحاادين ،ص .23 .و الااوراكلي ،حساان  .)1984راايوخ العلاام وكتااب الاادرا فااي ساابتة ،ص 64 .فمااا بعاادها .و التاااز  ،عبااد
الهاد  .)1972جامع المرويين ،ج ،1.ص 127.ـ  128وغيرها .وم ،2 .ص 428 .وغيرها.
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 )1إ الحااديإ عا تلاال المنااا د لاام يااتم فااي المبااادر إال ب ااكل مقتاااب متنااا ر ،حيااإ إناال إوا نردد معرفااة

ريقااة التاادريس بمدرسااة معينااة ،باال ،وعنااد نسااتاو معااي  ،يلاماال جمااض ااتاد ك ياار ااد تاام ن اار بأماااك متعاادد م ا

المباادر الواحااد ،وبمبااادر ك ياار  ،و اال تباال بعااد جرااد الجمااض العسااير إلاال بااور متكاملااة نم ال امماار فيااه مااا
بالكتااب ونناه يقاوم علال نم اي  :ريقاة المغارباة
فيه ،كما يقال وم البور المقتابة ما ورد ع مناا د التعلايم َّ
الااوي يدرسااو الق ارآ وحااد ويجتراادو فااي تحفيظااه دو ماجااه ب اايم آخاار ولااو تعلااع بفاات .المغلااع م ا معانيااه؛
و ريق ااة امندلس اايي الت ااي تق ااوم عل اال ما اااج حف ااظ وتحف اايظ القا ارآ الكا اريم بغيا اار ما ا ك ااالم الع اارب كرواي ااة ال اااعر

والترسل إلخ

()1

 )2عسر تبنيفرا ،وبعوبة تمييا بعارا ع بعض مسباب ك ير  ،منرا:
ا ا تراكرا في ك ير م الخباهص
ا تداخلرا مض بعارا البعض ،نك ر امحيا ا في الدرس الواحد
ا استجابة ال يوخ لرا لم تك علل نسع واحد ،وانما كاند تتم بنسب متفاوتة

 )3ارتب ااا تل اال ال اارع بال اايوخ ،إو لك اال اايخ نرج ااه التعليم ااي ،يمي ااا مس ااتول علم ااه ،واختباب ااه ،وعالج ااه
للمواو  ،و ول ممارسته للدرس وفباحته ،وحس تبليغه ،وتبرفه ،وتأ ر ب يخه وجرة نخو

()2

وما ن ارر

ال اايوخ الااوي ارتب ااد براام اارع معينااة للتاادريس  :ال اايخ عبااد العايااا العبدوسااي (د  847اا) ،وال اايخ الم اادالي
(د 864اا) وم ا نباارا مااا ميااا نساالوب و ريقااة امول ننااه يعاارض مااا يعراااه بعبااار سلساالة ومفاارداد متناولااة،
وت بيراد متداولة ،حتل ال ي اعر ال الاب بمعاناا نو مجافاا "

()3

نماا ريقاة ال ااني فكاناد تتمياا باساتعمال تعاابير

العاارب ام حاااب ،وباختيااار المعاااني العاليااة الد يقااة… إلاال درجااة جعلااد التالميااو يعااانو فااي متابعااة واسااتيعاب مااا
يقول وما يقرر ،بل ،وي لبو منه التنال لرام فاي العباار ليفرماوا ماا يقاول ،ولكناه او يقاول لرام " :ال تنالاوني إلايكم

ودعوني نر يكم إلي" فبعد كوا وكوا لمد حدد ا تبيرو إلل فرم كالمي

()4

 )4تميااا العلااوم المدروسااة بممياااد ينفاارد برااا ااوا العلاام نو وال ،فيخاااض بعااارا لمعالجااة خابااة ال تسااتجيب
لرا بقية العلوم امخرل ،مما يادي إلل تنو
وعلل كل ،ف

ماا سال

رع التدريس بتنو الماد المدروسة

لام يمناض بعاض الدارساي

()6

()5

ما تحدياد ارع تعليمياة عرفراا النماووج الت ار اي المغرباي،

ومنرا:
ا طريقة المناظرة  :و ي ريقاة اساتعملد فاي التادريس نوال ماض المااد الفقرياة ،ام اساتعملد عناد المتاأخري فاي

تدريس النحو ،واتباعرا إنما كا م

ر المختبي المتقي

ا طريقة االستيفاء والبحاث :و اي ريقاة اساتعملد فاي تادريس مختلا

مض امولل في ننرا ترم المتخببي

الماواد العلمياة ،وتعتماد الحفاظ ،وت اترل

 ) 1ولد أباه ،محمد المختار دون تاريخ).التربية اإلسقمية بين المديم والحدي  ،ص18 .ـــ.19
 ) 2التاز  ،عبد الهاد  .)1972جامع المرويين ،ج ،1.ص.127.
 ) 3التاز  ،عبد الهاد  .)1972جامع المرويين ،ج ،2.ص.427.
 ) 4نرسه ،ج ،2 .ص 427 .ـ  .428ويتأم ما ذكره محمد المنوني في الموضوع من خقل تمديماه لوصاية أباي حاماد الراساي ،بمجلاة كلياة اللاريعة،
فاا ،ص 17 .فما بعدها ،ع 5 .ربيع الثاني  1400هـ مارا 1980م) .ويمارن ذلك بما ذكره محمد بناـزينب بمجلاة مالهاددم تحات عناوان موراقاة
مختارة من تراثنا التربو اإلسقمي في المغربم ،ص 73 .ـ  74م الهدد ،ع 35/34 .رمضان  1419ـ دجنبر .)1998
 ) 5التاز  ،عبد الهاد  .)1972جامع المرويين ،ج ،2.ص.427.
 ) 6مث الترغي ،عبد هللا .فهارا علمام المغرب منذ النلأة إلى المرن  12الهجر  ،ص 528 .فما بعدها رسالة جامعية).
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اا طريقااة المحاضارات :و ااي اابيره بسااابقتيرا ،بيااد ننرااا تايااد عنرمااا بكونرااا يقااض فيرااا االساات راد ،وتااداخل العلااوم

واستحاار ا ن نام دراسة المسألة الواحد

ا طريقة االقتصار على حل اللفظ :و ي ريقة تعليمية ترام المبتادهي فاي الد ارساة ،وتقتبار علال ماا ال باد مناه

لفرم النص

حاد

اا طريقاة المسااءلة والمحااورة :و اي ريقاة تكااد تكاو حااار ماض ال ارع المتقدماة ،وتساعل إلال تخفيا

السرد والتلقي  ،و ي ريقة تعليمية كولل

ا طريقة تدريس العامة ،وتقوم علل التبسي  ،والوعظ ،ووكر الحكاياد

مما يناسب عقل العامة

وال رع الموكور واا .تداخلرا ،وظا ر عسر وبعوبة الفبل بينرا كما سل

 )5تركيااا تلاال المنااا د لحظااة الااتعلم علاال الباادم بااالقرآ الك اريم ،إو ال يكاااد علَ ام متاارجم لااه م ا خريجااي ولاال

النمووج إال ويقال عنه :بدن بحفظ القرآ الكريم ،فلما نتقنه

()1

 )6ارتبااا تلاال المنااا د بمااا اارر منظاارو التربيااة والتعلاايم ما علمااام اممااة اإلسااالمية كمااا سااتأتي اإل ااار إليااه

ن نام الحديإ ع المباد وامسس العامة لمنا د تدريس العلوم اإلسالمية بالنمووج الت ار ي المغربي

 المحااور الثالااث :المبااادئ واألسااس العامااة لمناااهج تاادريس العلااوم اإلسااالمية بااالنموذج التراثااي

المغربي:

نال مباد ونسس عامة ال تكاد تغيب ع واحد م تلل المنا د ،وم نظرر ا:
أوال :الحفاظ:
م اممور البارا بالنمووج الت ار ي مسألة "الحفظ" ،التي ظرر بروا ا واتا .نمر ا ما خاالل مجموعاة موا ا

وعبر عد مظا ر ،منرا:

 )1ا ااترار المغارب ااة ب ااالحفظ ،بب اافة عام ااة ،واعتم اااد م علي ااه نك اار ما ا غي اار  ،إو ال يك اااد يت اارجم مح ااد م إال

ويوب

بالحفظ والاب

()2

 )2مااا علاام عاانرم م ا ك اار الحفااظ ،وتعاادد المتااو المحفوظااة ،إو تجااد الواحااد ماانرم يحفااظ الق ارآ
المتداولة ،سوام تلل التي توب

اام المتااو

بالبغرل كالمر د المعي وغير  ،نو الم اوالد كالعابامية والمختبار ،والرساالة

وغير ا و د تبلغ محفوظاد الواحد منرم ( )12محفوظا معظمه م الم والد ،و د يجاوا ولل العدد بك ير

()3

 ) 1تنظر نماذج من ذلك في السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،2 .ص،357 ،344 ،335 ،226 ،192 ،158 ،76 ،68 ،33 ،24 .
 .374 ،370 ،364وج ،3.ص .100 ،97 ،92 ،88 ،86 ،59 .وج ،4 .ص .29 .وج ،5 .ص .223 ،114 .وج ،7 .ص .69 .وج ،8 .ص،17 .
 .158 ،135وج ،9 .ص .255 ،232 ،160 ،117 ،95 ،92 ،39 ،8 .وج ،10 .ص .232 ،227 ،81 ،48 .وج ،11 .ص،187 ،159 ،28 .
 .216وج ،12 .ص .288 ،202 ،63 .وج ،13 .ص .436 ،420 ،405 ،380 ،258 ،188 .وج ،14 .ص .156 ،97 .وج ،15 .ص،14 .
 .64وج ،16 .ص .149 ،136 ،100 ،39 .وج ،17 .ص .296 ،23 .وج ،18 .ص .340 ،113 ،6 .وج ،19 .ص .123 ،14 .و الساةح ،
الحسن رجب1402ه/مايو .)1982الثمافة المغربية في المرنين  10و 11الهجريين ،ص 40 .ـ  41م الرسالة التربوية ،ع ،13 .ا.)7 .
 ) 2اللاهد  ،الحسن دون تاريخ) .أدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني ،ج ،1 .ص 33 .ـ  .،34و رزوق ،محمد  ،)1989األندلسيون
وهجراتهم إلى المغرب خقل المرنين  16ـ  ،… 17ص 47 .ـ .48
 ) 3المنوني ،محمد  .)1985دلي مخ وطاإ دار الكتب الناصرية بتمكروإ ،ص .22 .و السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج،1 .
ص ،167 .وج ،3 .ص ،240 ،97 .وج ،16 .ص 23 .ـ  .257 ،24و الساةح  ،الحسن رجب1402ه/مايو .)1982الثمافة المغربية في المرنين 10
و 11الهجريين،ص 40 .ـ  41م الرسالة التربوية ،ع ،13 .ا.)…7 .
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 )3رب اإلمامة في العلم بالحفظ و وته ،حيإ إ م لم يستحار النص عا مساألة ماا فاي علام إ تكلام فياه

ال يلتفااد إلاال كالمااه ،وال يعبااأ بااه ،وال يحساابونه م ا

لبااة العلاام

()1

كمااا ن

ااو حفااظ العااالم ،والت بااد ممااا يحفظااه،

ووباافه بأنااه "ال بااد الحااافظ" ،نو "الحااافظ ال بااد" نو "ال بااد" نو "الااااب ال بااد الاايقظ"… كااا ورام ترافااد ال لبااة
عليه ،نو نفور م منه متل كا العكس

()2

كال ولال منرام يقللاو ما علاام السا ور وال يعدوناه علماا ،ويركااو علاال علام البادور الاوي يبااحب باااحبه
نينما حل وارتحل؛ م إ

لبة ومدرسي وا النمووج ال تفتأ تفتر نلستنرم ع وكار وتردياد نبيااد ون اوال سااهر نفاس

المنوال ومقرر لواد الحال ،وم ولل ول الرحبي " :فاحفظ فكل حافظ إمام"( ،)3و ول ال افعي :
علمي معي حي ما يممد ينفعنااي
إوا كند في البيد كا العلم فيه معي

 بدري وعااام له ال ب ا بنادوع
 نو كند في السوع كا العلم في السوع

وما ولاال مااا وكاار ابا الجااواي ااال  " :ااال عبااد الاارااع با

()4

مااام  :كاال علاام ال ياادخل مااض باااحبه الحمااام فااال

تعد ونن د :
وليس بعلم ما حول القم ر
 )4العناية بالحفظ واال تمام به ورعايته ،إما ع

 ما العلم إال ما حوا البدر"

رياع الادعو إلياه والحاإ علياه ،نو عا

بأمور تحفياية كالوي وكر ع بعض مساجد التدريس ،و و ن امستاو يكمل نبا
النبا

امول بنفساه ا إ اساتظرر نبافرا امول نو عا

نخل به نو ن مله نو تراو فيه ،نو ع

()5

رياع الجااام علياه،

اللوحاة للتلمياو ا بعاد ن يكتاب

رياع فارض ولال وجعلاه الاماا للماتعلم ،ومااخوتاه متال

ريع الم ار بة والتعرد للمحفوظ …

()6

 )5التكارار والحفااظ  :إ ما الوساااهل وامساااليب التااي كانااد تتباض بااد تحقيااع وتحقااع الحفااظ ،نساالوب التكارار

للمقااروم والماادروس ،فقااد كااا مدرسااو النمااووج المتحاادإ عنااه "يساالكو بالمبتااد مساالل الحفااظ وتنبيااه واكرتااه اايها

ف يها بمعاود ما يدرس ليتمر علال االستحااار ،وعلال تفرام ماا يتلقال َّفيساتَك َر لاه ما تكريار القواعاد وممارساترا

فاي كاال فرباة …"

()7

وكااا الماتعلم يخااتم المات الواحااد ماراد متعادد ااد تبال سااد ماراد ،نو خمسااا نو ال ااا نو

مرتي نو نك ر م ولل كله بما يعبر عنه "بختمد" كوا "مراد" نو "م اررا" نو نحو ولل

()8

 )6الحفظ والنظم  :إوا كا التكارار ما امسااليب التاي انترجاد باد تحقياع الحفاظ فا

ناال ممارساة نخارل

ااد بااارد فااي نفااس المجااال؛ ويتعلااع امماار باانظم المتااو وتحويلرااا إلاال نرجااوااد ،لبااا لتيسااير حفظرااا ورغبااة فااي
تحقيع تحبيلرا
 ) 1الساةح ،الحسن رجب1402ه/مايو .)1982الثمافة المغربية في المرنين  10و 11الهجريين،ص .ـ  42م الرسالة التربوية ،ع ،13 .ا.)…7 .
 ) 2الوراكلي ،حسن 1404ه1984/م) ،ريوخ العلم وكتب الدرا في سبتة ،ص 27 .ـ .28
 ) 3الرحبي ،أبو عبد هللا ،محمد بن علي .إ البغا ،مص رى ديب دون تاريخ) .الرحبية في علم الرراةض ،ص.46 .
 ) 4اللافعي ،محمد بن إدريس 1392ه) .الديوان ،ص.67 .
 ) 5ابن الجوز  ،عبد الرحمن 1405ه) .الح على حرظ العلم وذكر كبار الحراظ ،ص.14 .
 ) 6المنوني ،محمد[تحمي وتمديم] ربيع الثاني1400ه1980/م) .وصية أبي حامد الراسي ألبناةه ،ص 24 .م كلية اللريعة ،فاا ،ع.)… 5 .
و المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص 23 .ـ  24ـ  .25و السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،1 .ص 56 .ـ .167 ،57
 ) 7السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،1 .ص.166 .
 ) 8المنوني ،محمد  .)1985دلي مخ وطاإ دار الكتب الناصرية بتمكروإ ،ص .21 .و السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج،1 .
ص 166 .ـ  ،167وج ،2 .ص 364 .ـ  ،365وج ،3 .ص 165 .ـ  ،306 ،166وج ،8 .ص ،17 .وج ،16 .ص.256 .
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ثانيا :التااادرج :
إوا كا الحفظ د حظاي بحاظ وافار ما عناياة وا تماام النماووج الت ار اي المغرباي ،فا

"التادرج" او اآلخار تماد

معالجته وممارسته ب كل ومستول رفيض ود يع نحياناا ،حياإ لام يقتبار علال وااض ااواب و اواني نظرياة خاباة

بااه ،باال عماال النمااووج المااوكور علاال ن تخاارج تلاال الااواب والقاواني إلاال حيااا الوجااود ،وعلاال ن تمااارس عمليااا
وليتا .اممر نك ر ،ارتأيد تقسيم ما يتعلع ب"التدرج" المتحدإ عنه إلل سمي  :جانب نظري ،وجانب عملي
أ) الجانب النظري :

ناال نماور ك يار رر اا منظاارو التربياة والتعلايم ما علماام اممااة اإلساالمية ،واعتماد ا مدرساو النماووج الت ار ااي
المغربي ،نمور تتعلع بارور الحرص علل "التدرج" ،وعلل مراعاته ،وعلال الاوعي بأساباب ولال ودواعياه …،وما
نبرا تلل اممور:
 .1تلقااي العل اام ،حيااإ رب ا نولهاال العلمااام ومربااو ااوا النمااووج اإلفاااد فااي ولاال بالتاادرج ،ونعلن اوا ب اراحة "ن

تلقي العلوم للمتعلمي إنما يكو مفيدا إوا كا علل التدرج يها ف ايها و لايال لايال"()1؛ ام بيناوا ريقاة ت بياع ولال
اااهلي " :يلقااي عليااه (ني علاال المااتعلم) نوال مساااهل م ا كاال باااب م ا الف ا

ااي نبااول ولاال الباااب ويقاارب لااه فااي

رحرا علال سابيل اإلجماال" مماا يحبال لاه معاه ملكاة فاي ولال الفا وا كاناد جاهياة وااعيفة ،فا
يأتاه لفرام الفا وتحبايل مسااهله " ،ام يرجاض باه إلال الفا

غايتراا ننراا

انياة فيرفعاه فاي التلقاي عا تلال الرتباة إلال نعلال منراا

ويستوفي ال رب والبيا  ،ويخرج ع اإلجمال ويوكر له ما نال ما الخاال

ووجراه إلال ن ينتراي إلال آخار الفا

فتجاود ملكتااه ،اام يرجااض بااه و ااد اادا فااال يتاارل عويباا وال مرمااا وال مغلقااا إال واااحه وفاات .لااه مقفلااه ،فايخلص ما

الف و د استولل علل ملكته"

()2

كما تم تحديد بعض الوساهل المساعد في تحقيع ولل التادرج وفاي البلاوه باه إلال

الدرجة المرجو  ،فتمد الدعو إلل ارور مراعا او عقال الماتعلم ودرجاة اساتعداد لقباول ماا يلقال علياه()3؛ وكيا

ن إع ام ما يناسبه م رو بتاوفر المعلام علال ف ارساة يتوسام براا الماتعلم ،ليعار مبلاغ ا تاه و ادر اساتحقا ه()4؛
وم رو نياا بتوفر عنبر الام  ،الوي يعتبار عنبا ار نساسايا فاي الاتعلم ،وعربوناا وياا فاي م ارعاا التادرج ،يقاول
اب خلدو تعقيبا علل ال ريقة الواجب اتباعرا في تلقي العلوم للمتعلمي  " :وا وجه التعلايم المفياد و او كماا نرياد
إنما يحبل في الإ تك ارراد ،و د يحبل للبعض في ن ل م ولل بحسب ما يخلع له ويتيسر عليه"

()5

والل جاناب ماا سال َّدعا َي المعلام إوا نلقال إلال الماتعلم القابار الجلاي الالهاع باه ،ن ال ياوكر لاه ن ورام ولال
تد يع و و يدخر عنه()6؛ لما في ولل م الت ويش عليه ،وم إدخال الريبة علياه وال ال فيماا يتلقاا  ،وال يخفال ماا
في ولل وماله م عوا ب نفسية وتربوية غير حميد

 ) 1ابن خلدون ،عبد الرحمن  .)1981ممدمة ابن خلدون ،ص .533 .و جحا ،فريد أبري  .)1989الجانبان التعليمي والتربو في حياة ابن خلدون
وتراثه ،ص 98 .م الدراساإ النرسية والتربوية ،ع.)9 .
 ) 2ابن خلدون ،عبد الرحمن  .)1981ممدمة ابن خلدون ،ص.533 .
 ) 3نرسه ،ص.533 .
 ) 4الماورد  ،أبو الحسن ،علي بن محمد /إ السما ،مص رى 1398ه1978/م) .أدب الدنيا والدين ،ص .89 .و جماعة من الباحثين .)1982
المدرا والتقميذ أية عققة؟ ،ص.29 .
 ) 5ابن خلدون ،عبد الرحمن  .)1981ممدمة ابن خلدون ،ص.533 .
 ) 6المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص.24 .
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 .2باول العلام :م اممور التي تم التنبيه عليرا في اوا البادد ،ودعاي مرباو اوا النماووج إلال اارور الاوعي

برااا وادراكرااا ن " بااول العلاام واالسااتعداداد لفرمااه" إنمااا "تن ااأ تاادريجيا ،حيااإ يكااو المااتعلم نول امماار عاااج اا ع ا

الفرم بالجملة إال في ام ل ،وعلل سبيل التقريب واإلجمال ،وامم ال الحساية ،ام ال يااال االساتعداد فياه يتادرج لايال
ليال

()1

 .3ترتيب العلاوم  ،حيإ تام لفاد النظار إلال ن للعلاوم نواهال تاادي إلال نواخر اا ،وماداخل تفااي إلال حقاهقراا،

مما يلام الب العلم بأ يبتد بأواهلرا لينتراي إلال نواخر اا ،وبماداخلرا ليفااي إلال حقاهقراا ،ون ال ي لاب اآلخار
بل امول وال الحقيقة بل المدخل ،ف نه إ فعل ولل ال يدرل اآلخر ،وال يعر الحقيقاة ،م البناام علال غيار نس

ال يبنل ،وال مر م غير غرس ال يجنل( ،)2و د َّو ِّجهَ المعلام ا فيماا وجاه إلياه  ،باأ ال َّيخارج متعلمياه ما فا حتال
()3
يحبلو  ،م اادحام العلوم مالة للفرم ،وم قة للو
ب) الجانب العملي :
إ التدرج الوي نفاض في الحديإ عنه كل م اب خلدو وغيار  ،وتماد منا اته ود ارساته د ارساة نظرياة نباناد
ع ن ميته وارور االلتاام به ،وكي

يمك تحقيقه وتحققه… ،وجد فربة ت بيقاه ،ومناسابة تنفياو علال المساتول

العملاي ما خاالل الممارساااد وامعماال التااي كااا يقاوم برااا المدرساو  ،وما خااالل الانرد الااوي كاانوا يساالكونه مااض

متعلميرم ،حيإ اتسم تدريسرم وعال ترم بالمت المدروس وبالتالميو بال كل التالي :
 )1تقسايم المتااو  ،حياإ يجعلااو للبداياة متونااا خاباة و ااي التاي يااتم االفتتااب برااا كامجرومياة نو القر بيااة فااي

النحااو ،اام الرسااالة فااي التوحيااد والفقااه ،ماارو ار بمنظااومتي المج ارادي والاااواوي فااي الجماال ونحكامرااا ،نو فااي معاااني
بعض الحرو  ،وخالل ولل تدرس المية امفعال الب مالل في التبري  ،والمياة العارب لل غ ارهاي ،والمياة العجام

لل نفرل ،والمعلقاد السبض في اللغة وامدب ،م بعد ولل تأتي المرحلة ال انياة التاي يدرساو فيراا تحفاة الحكاام البا

عابم ،ومختبر خليل في الفقاه الماالكي ،وور ااد إماام الحارمي فاي مبااد امباول ،والسالم فاي المن اع ،ونلفياة

ابا مالال والتااي اي المحاور فااي د ارساة النحاو ا كماا ماار ا ومقامااد الحريااري فاي اللغاة وامدب نياااا و كاوا يااتم
التحول م السرل إلل البعب ،وم المختبر إلل ال ويل ،ال يم الوي يتأكد نك ر باالنتقاال إلال المرحلاة ال ال اة
والتي تتعلع بتعميع المستول العملي لل الب ،حيإ يقدم له فيرا جمض الجوامض في امباول ،والتوااي .فاي النحاو،

والتلخيص في البيا والمعاني والبديض

()4

ويتاا .ما خاالل التقسايم العملاي الساابع للمتاو  ،االرتباا الو ياع باي ولال التقسايم وباي ماا تام تقريار ا سالفا ا

علل المستول النظري ،وخابة عند اب خلدو

 ) 1ابن خلدون ،عبد الرحمن  .)1981ممدمة ابن خلدون ،ص.533 .
 ) 2الماورد  ،أبو الحسن ،علي بن محمد /إ السما ،مص رى 1398ه1978/م) .أدب الدنيا والدين ،ص.55 .
 ) 3أعراب ،سعيد .رسالة ابن حبيب إلى معلم ولده ،ص 59 .ـ  60م الثمافة المغربية ،ج.)7 .
 ) 4الساحلي ،المتوك عمر  .)1990المدارا العلمية العتيمة بسوا ،ص.71 .
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و ااوا التقساايم المفباال للمتااو والكا ا

ع ا التر ااي م ا فا بااغير إلاال ف ا كبياار تاادريجي ،س اوام تعلااع امماار

بفنو الفقه نو العربية نو امدب ،او الاوي جارد عااد النماووج الت ار اي المغرباي فاي معظماه علياه( ،)1وباار ساننا
لك ير م مراكا التعلم فيه ،ولعدد متعدد م مدرسيه
 )2تقساايم الماات الواحااد :إمعانااا فااي م ارعااا التاادرج ،لاام يااتم االكتفااام بتقساايم المتااو إلاال مسااتوياد  :بااغرل،

ومتوسا ة ،وكبارل بحساب المتلقاي و ادر درتاه علال اإلدرال واالساتيعاب ا بال تجااوا اممار ولال إلال تقسايم المات
الواحااد إلاال دروس ،وعااي لكاال ماات القاادر الااوي ياادرس فيااه والبااد ،وتاام ولاال ب ااكل تاادريجي ي ارعااي المتلقااي وام ا

التلقي ،ونو المتلقل

()2

 )3ريقااة تلقااي المتااو  ،فقااد حكااي عا نك اار ما واحااد ن نااام تلقيااه ننااه "افتاات .ا ما ال ا الجروميااة اام تاادرج فااي
المباد " ،نو ننه "يتدرج م الجرومية فالجمل والاواوي ،م بعد ولال التحفاة … إلاخ" ،نو نناه "افتات .المبااد

ام لماا

نتقنرا ،تدرج في التي فو را" ،نو "تلقل المباد ونتق متو المبتدهي  ،م باار يتر ال ايها ف ايها …" ،نو "… فا

نتام او ونتقنراا ولاو ب عادتراا ماراد يساتقبل املفياة …" ،و اد يحكاي ال اخص عا نفساه فيقاول ا ما ال ا " :افتتحاد

المباد  ،فتدرجد علل العاد إو وال …" ،نو يقاول  …" :نتقناد المبااد  ،وانتخلاد متاو االبتاداهيي وحررتراا ،ام
انتقل ااد إل اال م ااا ااو نعل اال منر ااا …" ،نو يق ااول  " :اام بع اادما نتمم ااد القا ارآ ان اادفعد إل اال حف ااظ المت ااو الب ااغير

والكبير …"

()3

 )4تقسيم التالميو وجعلرم بقاد بحسب مستوياترم ودرجاترم المعرفياة ،فقاد حكال نباو علاي ال الوبي نناه دخال
مراكش فوجد ال ايخ الجاولاي النحاوي يادرس فاي نحاو علام العربياة ،فلماا عاد إلياه إوا باي يدياه حلقاة ما المبتادهي
يقرهرم علل در نفرامرم ،فألقل عليه سااال فأجابه بجواب متوس علل در م ،م ارتفعوا فجأ حلقاة نخارل للنجباام
ال ادي  ،فكا يلقي حينهو امسهلة فيجيبه بغاية التحقيع والتد يع

()4

ثالثا :التنظيام والضباط:
م اممور المرتب ة ب ارع التادريس باالنمووج الت ار اي المغرباي ،ماا يتعلاع باالتنظيم والااب  ،ساوام تعلاع اممار
بتنظيم السير العام للدراسة ومركا ا والاواردي عليراا والقااهمي براا وتواباض لاولل ،نو تعلاع بااب ماا تقادم ما حياإ
واض نو وجود واني للم ار بة والمحاسبة ،نو غياب ولل كله وليتا .ما نجمل نرل ننه ينبغي تقاديم مجمال يتعلاع

بكل م تنظيم السير العام ،وتنظيم الدراسة؛ علل ن يختم اممر بلفد النظر إلل تنظيم يتعلع بالسك
أ) تنظيام السير العاام:

فيما يتعلع بالجانب النظري ،نجد بعض مربي وا النمووج د واعوا للمعلمي ما ي به نرجا عاما دعاو م إلال
سلوكه وا تفام آ ار معالمه ،فروا اب حبيب يقول لمعلام ولاد " :والقباي .عناد م ماا اساتقبحد ،علمرام كتااب ا  ،وال

تكاار رم عليااه فيملااو  ،وال تخاارجرم ما فا إلاال فا حتاال يحباالو  ،م اادحااام العلااوم مااالة للفراام ،وم ااقة للااو ،
 ) 1السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،3 .ص .291 .و المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص 23.ــ .24
 ) 2السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،13 .ص 10 .ــ  ،11وج!.167 ،
 ) 3السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،14 .ص ،68 .وج ،1 .ص ،57 .وج ،10 .ص ،93 .وج ،9 .ص ،95 .وج ،1 .ص،167 .
وج ،17 .ص ،53 .وج ،11 .ص ،188 .وج ،9 .ص ،169 .وج ،18 .ص 43 .ـ .44
 ) 4المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص 18 .ـ  .19و السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،13 .ص.11 .
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وعلمرم م ال عر نعفه ،وم الحديإ ن رفه ،وك لرام م ال ال بياب الم افع الاوي ال يااض الادوام إال فاي موااض
الاادام ،و اادد م بااي ،وال تاااربرم دونااي واجعاال ندباال لراام ماادحا ،يااادادو رفقااا و ااو ا ،وتل فراام فااي النرااار ال ااة
نو اااد  :بعااد المحااو ل،ف ااار ،و باال الظراار للغااوام ونخااو ال ارحااة ،ومااض ع ااية النرااار ،وولاال بحسااب باار النرااار
و ولااه ،يوسااض علاايرم فااي ولااه ،ويااايع علاايرم فااي باار  ،ون لقراام يااوم الخماايس بعااد كتاابرم ل ل اواب وابااالحرا
وتجويد ا ،وليس عليرم رجو إلل المكتب إال ببيحة السبد"

()1

الماتَ َعلم ،وو تاه ،و ريقاة
نالحظ ن اب حبيب ن ار إلل ريقة تنظيم العال ة بي المعلم والمتعلم ،وتنظيم المت َّ
تلقينااه… إلااخ و ااي نمااور ال اال عامااة ،وتلقاال باادا ا ويااا فااي الجانااب العملااي للنمااووج المااوكور ،خابااة إوا تاام
استحااار الخ ا والتوجيرااد التاي وردد ا فاي اوا اإل اار ا عا غيار ابا حبياب ،وما ولال البادل ،ماا َّوك َار
م ن التعليم فاي القارني ( )10و( )11الرجاريي امتااا ،ما اام ماا امتااا باه حفاظ القارآ بال غيار  ،ام حفاظ
ريااع تقساايم دروس

المتااو بعااد ولاال ،وتعلاام البااناعاد اليدويااة إلاال جانااب امماري السااابقي  ،وكااا يااتم ولاال عا

العلاام إلاال حلقاااد حسااب نااو المتلقااي  ،علاال ن تخبااص حلقااة معينااة بالباانا والعمااال ليرفع اوا عا ننفساارم عااار
الجرالااة بااأمور الاادنيا والاادي " ،فقااد كااا بااالقرويي كرسااي خاااص بااولل"( ،)2ومنااه نياااا مااا يتعلااع بنظااام ماادارس

الرندسة والتعليم العسكري ،ومدارس البحرية التي ااد رد في النب

آنوال اايا تنظيمية ،منرا :

ال ااني ما القار التاساض ع ار ،حياإ باراد

 .1اختياار النجباام لتلاال المادارس ،اختيااار كاناد للساال ا فياه ياد ،فا

مماا ورد حااول ولال ااول نحاد السااال ي

محد عماله " :وبلنا كتابل وبحبته لبة الحساب الوي وجرد بقبد اختياار م عماال بأمرناا ال اري  ،فوجاد ن ار
النجابااة الهحااا علاال السااتة المااوكوري بااال ر … ،ويلاايرم ال ال ااة المااوكورو إ اار م… ،حيااإ نمرنااا باختيااار م ،ومااا
عدا م ح و ال يقبل التعليم ،وعليه فسرحرم لحال سبيلرم ،وعي بدلرم مم فيه ابلية للتعليم"

()3

 .2الم ار بة المستمر مولهل المختاري  ،يقول السل ا الم ار إليه نعال " :وك تتفقاد م المار بعاد المار وتاكاد
عليرم في المالامة …"

()4

 .3رب الع ام بمالامة القرام  ،فقد نمار السال ا الساال

الاوكر عاملاه والم ارفي علال تلال المادارس باأ ال

يع وا الراتب إال لم الام القرام  ،وم ع ل يوما يسق عناه ارتاب ولال الياوم ،وما امتناض عا التعلايم يق اض عناه
بالكلية وينظر غير ويعي بدله
وعلل غرار ما سل

()5

يارد ماا وكار محماد المختاار السوساي ما نناه ما عااداد ال لباة فاي المدرساة اإللغياة ،ن

م فر في بعض مما ينبغي ن يقوم به ،كفود الحاب ،نو سارد البخااري برمااا ونحاو ولال نو ماارس ماا لايس

 )1أعراب ،سعيد .رسالة من ابن حبيب إلى معلم ولده ،ص 59 .ـ  ،60م الثمافة المغربية ،ج.)7 .
 )2الساةح ،الحسن رجب1402ه/مايو .)1982الثمافة المغربية في المرنين  10و 11الهجريين ،ص 40 .ـ  41م الرسالة التربوية ،ع،13 .
ا.)…7.
 (3بورعرام ،مص رى 1410ه ،)1989/االستي ان والحماية بالمغرب … ،ج ،4 .ص 1332 .ـ .1333
 )4بورعرام ،مص رى 1410ه ،)1989/االستي ان والحماية بالمغرب … ،ج ،4 .ص 1332 .ـ .1333
(5بورعرام ،مص رى 1410ه ،)1989/االستي ان والحماية بالمغرب … ،ج ،4 .ص 1332 .ـ .1333
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م ا حقااه كالم اكسااة ونحو ااا ،ننااه تف ارض عليااه غ ارمااة ماديااة ماليااة ،تقاادر… بحسااب مااا تركااه وما ساارع عو ااب
بالجلد

()1

ب) تنظيام الدراساة:
فيما يتعلاع بتنظايم الد ارساة ،نجاد نناه علال المساتول النظاري ،اد تام ااب ه عا

رياع وااض مجموعاة ااواب

واعرا منظرو نعالم التربياة والتعلايم ما المسالمي ودعاي المرباو إلال ممارساترا واال تادام براديرا ،وما ولال ماا

وكر اب خلدو و و :

 .1عاادم الخلااط بااين مسااابل الكتاااب بغيرهااا "وال ينبغااي للمعلاام ن يايااد متعلمااه عا فراام كتابااه الااوي نكااب علاال

التعلاايم منااه بحسااب ا تااه وعلاال نساابة بولااه للتعلاايم ،مبتاادها كااا نو منتريااا ،وال يخلا مساااهل الكتاااب بغير ااا حتاال
بل نغرااه ،ويستولي منه علل ملكة برا ينفو في غير
وي َح ِّ
يعيه م نوله إلل آخر َّ
 .2عدم تجاوز مرحلة تعليمية معينة إلاى ييرهاا إال بعاد إتقان اا" :إ الماتعلم إوا حبال ملكاة ماا فاي علام ما

العلوم ،استعد برا لقبول ما بقي وحبل له ن ا في لب المايد والنروض إلل ما فوع حتل يساتولي علال غايااد
العلاام واوا َخلَ ا َ عليااه امماار عجااا ع ا الفراام وندركااه الكااالل ،وان مااس فكاار  ،ويااهس م ا التحباايل و جاار العلاام
()2
والتعليم وا يردي م ي ام"
 .3مواصلة مجالس التعلم وعادم التفرياب بين اا" :وكاولل ينبغاي لال ن ال ت اول علال الماتعلم فاي الفا الواحاد

بتفريع المجالس وتق يض ما بينرا؛ منه وريعة إلل النسيا وانق ا مساهل الف بعارا ما بعاض ،فيعسار حباول
الملكة لتفريقرا"

()3

 .4أن ال يخلااط علااى المااتعلم علمااان" :وم ا المااوا ب الجميلااة وال اارع الواجبااة فااي التعلاايم ن ال يخل ا علاال

المتعلم علما معا ،ف نه حينهاو ال ن يظفار بواحاد منرماا؛ لماا فياه ما تقسايم الباال وانبارافه عا كال واحاد منرماا
إلاال تفراام اآلخاار ،فيسااتغلقا معااا ويستبااعبا ويعااود منرمااا بالخيبااة ،واوا تفااره الفكاار لتعلاايم مااا ااو بساابيله مقتبا ار
عليه فربما كا ولل نجدر لتحبيله وا تعالل الموفع للبواب"
نما المستول العملي ،ف

()4

الوي غلاب علال النماووج الماوكور ،وخاباة فاي نامنتاه المتاأخر  ،او عادم وجاود ما

ا نتباه إلاال ن تاارل الحباال كااوا علاال الغااارب ،يفااود بااه ك ياار ما الفواهااد ،ويع اال لتخااوي ننفاسااا يمااة ما ا اراد
بابرم التي إ وود فال فاهد منرا بعد( ،)5فقاد انت ار داخال النماووج المتحادإ عناه ،عادم الخااو لنظاام نو نراد

يحكم ريقة تدريس المتو المدروسة ببفة منتظمة ال يعتريراا التو ا  ،وتنجاو ما االنق اا والت اتد ()6؛ غيار
ن

نال م خارج عا ولال الاوي غلاب وانت ار ،فقاد عرفاد بعاض المادارس بوااض اما محادد لكال مات  ،مراعياة

بااعوبة الماات وك اار بااور ومعانيااه نو فروعااه ،وساارولته بااد مااا وكاار؛ وباعتبااار امامنااة نياااا ،م ارعااا للعوا اار

فح ِّادد لل ايخ خليال ن يخاتم تدريساه فاي عاامي  ،واملفياة علال
ونيام الع لة ،م ل الخميس والجمعاة فاي كال نسابو َّ ،
 )1السوسي ،محمد المختار
 )2ابن خلدون ،عبد الرحمن
 )3ابن خلدون ،عبد الرحمن
 )4ابن خلدون ،عبد الرحمن
 )5السوسي ،محمد المختار
 )6السوسي ،محمد المختار

 .)1960المعسول ،ج ،10 .ص 154 .ـ .155
 .)1981ممدمة ابن خلدون ،ص.343 .
 .)1981ممدمة ابن خلدون  ،ص.534 .
 .)1981ممدمة ابن خلدون  ،ص.534 .
 .)1960المعسول ،ج ،8 .ص.224 .
 .)1960المعسول ،ج ،2 .ص.224 .
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ن تخااتم فااي عااام…؛ وم اال ولاال باانض مااض مختلا

وتساامل امامنااة المحاادد لكاال ماات بامنباابة ،و ااو مااا

الفنااو

جعل الغالب علل تخرج ال لبة في ظل وا التنظيم ن يكو في سد سنواد

()1

كما عر بعض المدرسي بتنظيم الدراسة ،وتقسيم المتو الكبرل علل عادد امياام ،وتحدياد القادر الاوي ياتم فياه
كل واحد منرا والبد ،حيإ ال يجد المدرس مندوحة ع ن يقر كل يوم ما عي فياه ،وال ي اغل بيناه وبيناه ااغل
كاهنااا مااا كااا  ،ولااو اادر ن جااام عااارض اا ا راري ال مفاار منااه ،ف ا

ننببة اليوم المتقدم مض حبته و المعينة له

()2

م إ منرم م ااد علل ولل في تنظايم الد ارساة ،ن
يدرس فيه والبد

()3

اليااوم التااالي البااد ن يماار فيااه نياااا علاال

سام المتاو كلراا إلال دروس ،وعاي لكال مات القادر الاوي

وما المظااا ر امخاارل التااي ظراار فيرااا التنظاايم العملااي مااا يتعلااع ب ااكل المجلاس وكيا

يحاار … ،والسااارد ومكااا جلوسااه ومتاال يكااو
ي تر فيه ،نو يلام به … إلخ

()4

كااا يقااام وياانظم وما

… إلااخ ،والع اال ومااا الااوي يااتحكم فيرااا ،والملتحااع بالمدرسااة ومااا

ج) سكناى الطلباة:
لقااد كانااد ك ياار م ا ماادارس النمااووج الت ار ااي المغربااي تحتا ا ال لبااة فتسااكنرم ،وتعااولرم… ،إال ن سااكنا م
كاند تخاض لمسا ر خاباة ،وما بنود اا تحدياد سا معاي لما يسام .لاه بالساك فيراا ،ولارب بقاهاه فيراا بمادل
نجابتاه ،حياإ إناه إ ساك فيراا ماد معيناة ولام تظرار نجابتاه نخارج منراا جبا ار؛ مناه يع ال الحابس ،كماا ن بقاام
برا مر و نياا بمدل التاامه بنظام الدراسة وبقواعد ا امخال ية والتعليمية
المحور الرابع :انشغال النموذج التراثي المغربي بما اعتبر من مبتكرات النموذج التعليمي المعاصر:
إ ك ي ار ما امماور التاي اعتبارد ما مبتكاراد وان اغاالد النماووج العباري ،اد وجاد ا تماام براا ،ساوام علال
مستول الممارسة نو النظر ،م

ر النمووج الت ار ي المغربي ،ويمك اإل ار إلل بعارا علل النحو التالي:

أوال :ما يعرف بالمبادئ األربعة و ي  :التوحيد ،والتعميم ،والمغربة ،والتعريب:
عندما نحرا المغرب علل االستقالل العساكري ،بفاال ماا بولاه رجاال المقاوماة ونربااب الفكار المنتماي معظمرام
إلل النمووج المتحدإ في إ ار ما جراود جباار  ،وما تااحياد جساام… ،عنادما تام ولال ،عماد ااالم المفكارو
والم قفااو إلاال محاولااة إيجاااد باايغة تربويااة تمكا وتحقااع االسااتقالل ال قااافي الااوي ااو نخ اار… ،فكااا ن واااعوا

مخ

ااا تربويااا نباارا مااا ميااا يامااه علاال مباااد نربعااة اعتباارد امساااس ،وعاادد المن لااع والرااد ؛ وتلاال المباااد

ي :التوحيد ،والتعميم ،والمغربة ،والتعريب

 )1السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،3 .ص.303 .
 )2السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،8 .ص.224 .
 )3السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،13 .ص 10 .ـ  ،11وج ،12 .ص ،167 .وقارن ب ج ،17 .ص.200 .
 )4الساحلي ،المتوك عمر  .)1990المدارا العلمية العتيمة بسوا ،ص .71 .و التاز  ،عبد الهاد  .)1972جامع المرويين ،ج ،1 .ص.127 .
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وبغااض النظاار ع ا تحقااع تلاال المباااد نم ال ،ف ا

الااوي يرمنااا اآل

ااو ننرااا نمااور كانااد حاااار بااالنمووج

التربوي الت ار ي المغربي ،بل ،وممارسة فيه ب كل واا .وكبير؛ وتواي .ولل كما يأتي:
أ) التوحياااد؛ ففيمااا يتعلااع بالتوحيااد نجااد ن عااددا ما الدارسااي يباارحو بتوحااد مااامو وكيفيااة التاادرير ،وفااي

الغالااب امعاام ،التاادريس بجميااض ننحااام المغاارب ،حيااإ يقااول نحااد م ،و ااو يتحاادإ عا بعااض المساااجد" :نمااا كيفيااة
التاادرير م ا امسااتاو ،فااال تختل ا

ع ا المعتاااد فااي كاال المغاارب اااغ ا وتكرياار السااور وغساال امل اواب بااباحا؛ اام

إمالم امستاو علل التالميو كل واحد علل حد … ،وال يو ب التالمياو إلال الغادام إال بعاد ن يحفظاوا؛ ام يرجعاو

إلل تكرير السور… ،وم عبر ياوم امربعاام تكاو ال ارحاة إلال عبار ياوم الجمعاة… ،والعوا ار تكاو نياماا بال
العيااد وبعااد …"

()1

ويقااول محمااد المنااوني ا عا عرااد الموحاادي

ا " :وبعااد ن نوكااد ن الااوي اسااتفدته ما غياار مااا

مرجض ن منراج الكتاتيب في وا العرد كا جاريا علل مو ب المغاربة في تعليم القرآ الوي وكر اب خلادو فاي
المقدمة"

()2

وما وكر اب خلدو فاي اوا البااب او  …" :فأماا ن ال المغارب فماو برم فاي الولادا اال تباار علال

تعلاايم الق ارآ فقا ونخااو م ن نااام المدارسااة بالرساام ومساااهله واخااتال
و ااوا مااو ب ن اال اممبااار بااالمغرب وم ا تاابعرم م ا

حملااة الق ارآ فيااه ،ال يخل ااو ولاال بس اوا …،

اارل البرباار نماام المغاارب فااي ولاادانرم …"

()3

ويقااول محمااد

المختاار السوساي ا بعاد عرااه للفناو التاي كاناد تادرس بساوس ا " :يارل القاار ما تلال العلاوم ن ماا يجاول فاي
سوس و كل ما يجول في غير ا ما ناواحي المغارب ،فا
ف

ولل م

بيعة الحار علل البدو…"

()4

اادد ماراد بعاض الحوااار علال ساوس ب ايم …،

ومااا ساال  ،يفيااد ن للمغاربااة مااو با تعليميااا موحاادا ،بااض تاااريخرم ،ولاام يتااأ ر ك يا ار بتغياار امحاوال السياسااية وال
بتعا ب الدول
وال يعارض ما تم تقرير بما يوكر ع اختال

رع التدريس تبعا الختال

ال يخ نو المت …إلاخ؛ فا

اممار

ال يخرج ع الخ العام :دفا ،ومتنا ،ولغة … إلخ ،ولك فق يتعلع بامسلوب الممارس ن نام المعالجة
ب) التعميااام :فأمااا التعماايم ،ورغاام العواهااع التااي كانااد تعااوع تحقيقااه فااي بعااض فت اراد النمااووج المتحاادإ عنااه،
فا

ناال ممارسااد متعادد كااا الراد

منراا تحقياع تعلايم عااام و اامل ،وما ولال :ماا كااا يقاوم باه المساجد ما

خدماد تربوية وتعليمية يستفيد منرا الجميض ،وتفت .في وجه مختل

امعمار والقادراد و اد كاناد الجواماض والاواياا

الخابة ي كولل تفت .دروسرا في وجاه العماوم ،و اد كاا التعمايم ورام إن اام مادارس ك يار  ،عنادما لام تعاد بياود
ال ايوخ نو مسااجد م الخابااة كافياة للتعلاايم
الجميض

()6

()5

بال ،ونجااد ن التعلايم فااي فتاراد معينااة كاا إجباريااا ومفروااا علاال

ولعل م آ ار كل الوي سل  ،ما عر به المغاربة عامة ،م ك ر حفظة القارآ الكاريم ،وما وجاود حاد ندنال

للتعلم وحفظ السور القبير  ،خابة بالمد الكبرل وبالجنوب المغربي علل وجه الخبوص
 (1السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،1 .ص.56 .
 )2المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص 17 .ـ .18
 )3ابن خلدون ،عبد الرحمن  .)1981ممدمة ابن خلدون ،ص.538 .
 )4السوسي ،محمد المختار 1401ه1984/م) .سوا العالمة ،ص.56 .
 )5ولد اباه ،محمد المختار  .)1989التربية اإلسقمية بين المديم والحدي  ،ص 17 .ـ .18
 )6المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص 23 ،21 .ـ .24
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ج) المغرباااة :نمااا المغرباة ،فنجااد ن وجود ااا متااا .ما خااالل التعار علاال مدرسااي النمااووج الت ار ااي المغربااي

والقااهمي علياه ،باال ،وما خااالل التعاار علال ماسسااي م اركااا الااتعلم ،إو لاايس غاهبااا عناا ااول ما

ااال :لاوال ال ااة

النق ااض العلاام ما المغاارب فااي القاار الحااادي ع اار… ،و اام ساايدي محمااد با ناباار فااي درعااة ،وساايدي محمااد با

نباي بكار الادالهي فاي الادالم ،وسايدي عباد القاادر الفاساي…

()1

كماا ن الرجاو إلال بعاض المباادر المارخاة لراوا

النمووج ولرجاله كالمعسول ،وجامض القرويي  ،وغير ما ترينا ولل وتك
د) التعرياااب :نمااا التعريااب فرااو

عنه بجالم ال غبار عليه

ااب رحاال ااوا النمااووج ونخاعااه ال ااوكي ،ولاال ن اللغااة العربيااة ااي ااعار

المغاربااة جميعااا وعلاال ماار التاااريخ الممتااد منااو الفاات .اإلسااالمي إلاال بياال االسااتعمار… ،و ااد دافع اوا عنرااا واعتباروا
ولاال جرااادا لاايس ورام إال النباار نو الجنااة…؛ و ااد اايم علاال الماات الماادروس بااالنمووج المتحاادإ عنااه ،اللغااة
العربية وم لد محور ونساسه…
ثانيا :مجانياة التعليام:
إ مجانياة التعلايم تعتبار ما نبارا ماا باض النمااووج الت ار اي المغرباي ،حياإ الماادارس والمسااجد والاواياا تسااتقبل
ويرد عليرا كل م يرغب في التعلم ،و د كاند الدولة ا نحيانا ا تقدم العلمام وتمولرم باد تعلايم النااس ،كماا كاناد

تنفع علل ال لبة ،ت جيعا لرم علل التعلم ،بل ،وكا بعض الخلفام يقومو بتعليم الناس بأنفسارم ويادعو عماالرم
ونا اوابرم إل اال س االول نرجر اام ف ااي ول اال
المدرسي ع

()2

كم ااا ك ااا المحس اانو ونرب اااب الم اادارس الخاب ااة و يم ااو الاواي ااا يأخ ااوو

ريع ما يعار "بال ار " باد تعلايم الاراغبي فاي التعلايم وببافة عاماة فا

اممار كماا يقاول عباد

الحي عمورا بعد سو ه لنماوج ون اوال ونحادياإ نبوياة عا مجانياة التعلايم فاي التااريخ اإلساالمي… اال " :لقاد ساقنا
ااو امحاديااإ حتاال ال يظ ا ن اإللااميااة نو المجانيااة ممااا لعااد بااه علينااا الق اواني الغربيااة نو غير ااا ،باال ااي

متأبلة في جوور اإلسالم ااربة في نعما ه تعتبر إحدل دعاهمه ومقوماته"

()3

ثالثا :التكويان المستمار:
ما القااايا التربوياة التاي َّنظار إليرااا بأنراا نوعياة وفرياد  ،بال ،والفتاة للنظاار ،فاي مجاال التربياة الحدي اة ،اااية
"التربيااة المسااتديمة" التااي تعنااي ن الااتعلم يباادن م ا المرااد إلاال اللحااد ،فااال تو ا ع ا الااتعلم ،وال مجااال لتخبااص

المدرسة به دو با ي الموارد التي يمك ن يرد ويفيد منرا اإلنسا في مجال التعلم…

وعنااد التأماال نجااد ن النمااووج الت ار ااي المغربااي فااي فت ارتااه امولاال خابااة وفااي مبااادر امساسااية ،ياانص علاال
نفااس الفكاار بكاال تأكيااد…

()4

فرااو ك يا ار مااا يااردد مااا ينساابه إلاال الرسااول باالل ا عليااه وساالم ،وا كااا امماار ما

حيااإ بااود النقاال فيااه مااا فيااه" :ا لب اوا العلاام ما المرااد إلاال اللحااد" ،كمااا يااردد بعااض مااا يتااام ولاال ،كالااوي كنااا
نسمعه ا م ار ار ا م منتسبي وا النمووج و و :

 )1المنوني ،محمد  .)1985دلي مخ وطاإ دار الكتب الناصرية بتمكروإ ،ص .20
 )2المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص 14 ،21 .ـ  ،25و بورعرام ،مص رى 1410ه ،)1989/االستي ان والحماية
بالمغرب…،ج ،4.ص 1332 .ـ .1333
 )3عمور ،عبد الحي 1409ه1989/م) .التعليم األساسي بين التصور والت بي  ،ص 13 .ـ .14
 )4عبد الداةم ،عبد هللا يناير  .)1970ثورة التربية في عصرنا هذا ،ص 97 .م العربي ،ع.)137 .
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نب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادا ت ار منقباا ومحب ا ار

وال الب السباع في لب العلل

و ااد وردد نحااداإ متنوعااة تبااي اسااتم اررية التكااوي  ،والاادعو إلاال ولاال؛ وما تلاال امحااداإ مااا وكاار عا بعااض
امساااتو ما ن محافلااه العامااة ا إ كااا فيرااا ال لبة ا تماااي كاادرس مجااالس المدرسااة ،فااال تخلااو م ا مباح اااد،
ومراجعاااد ،وانتقاااداد ،وتحرياار مساااهل م ا مختل ا

الفنااو  ،فامسااتاو ياادرس داهمااا متاال التقاال بال لبااة س اوام فااي

ال ريااع علاال البغااال ،نو حااول البااينية والكاااوس تاادار ،نو فااي ني مكااا آخاار التقاال براام ولااو كااا
ساافر

()1

ااو و اام فااي

ونوااا .م ا ولاال مااا حكااا محمااد المختااار السوسااي اااهال" :لاايس العلاام بك ياار م ا الساانواد التااي يقااايرا

اإلنسااا فااي امخااو ،وال الفراام بك اار الممارسااة للفنااو  ،باال ولاال م ا الموا ااب التااي ال يكااو ليااد اإلنسااا فااي ساامة

حظوظرا يد ،فروا سيدي موسل( ،)2عانل ونخو ك ي ار ومارس ،ولكنه في الحقيقة وس في كل ولال فاي عاي العلاوم
التي يقول إنرا تخرج فيرا" يقاول محماد المختاار السوساي ا مبيناا يماة التكاوي المساتمر " :ام لماا نعارض عماا نخاو
بعاادم المباح ااة والمدارسااة والمنا ااة والمراجعااة ،بااار ولاال الاار م ينحاادر اايها ف اايها كمااا يااتقلص الاهبااع فااي مي ا اا
الر اوام م ا ر اام الماهااة إلاال ن ياارس علاال نربعااي فااوع الباافر" ويساات رد السوسااي مستخلبااا اعااد عامااة حااول
المواااو اااهال " :فم ا لاام يتعرااد مااا نخااو فريراااد ن يبقاال كمااا كااا مااا لاام يك ا م ا بعااض امفااواو الااوي كانااد

واكرترم كحجر نبم ال يفلد كل ما امه م المام…"

()3

رابعا :التقييام الذاتااي:
رغم ما يل ع ا تمام الفكر التربوي الحديإ بمواو التقويم واالمتحاناد ،ف

ولل ال ينفي وجود فاي فتاراد

متقدمة م عمر اإلنسا  ،بله في النمووج الت ار ي المغربي( ،)4الوي كا م مظا ر التقويم فيه:
• استظرار المحفوظ علل امستاو نو علل ال الب ال ادي
• االستظرار الجماعي ،ابتداما م الحاب ،م المتو المحفوظة
•

اارب درس معااي ي اارب

اارب مساااهل علاال ال لبااة تتعلااع بمااا تاام اارحه لراام ،حيااإ كااا ال اايخ إوا فااره ما

مساهل تتعلع به علل ال لبة ،يمتح برا فرمرم واب رم لما ارب لرام ،فما ظرار اساتحكام فرماه ،وساداد جواباه،
كر ون نل عليه و جعه علل المايد…؛ وم رآ مقب ار اعيفا نو عااج اا عا الجاواب ،عنفاه وعاتباه إ ظرار لاه

نفعه في ولل ،واال حراه علل علو الرمة ونبا له ع ارور االلتحاع بركب الموفقي
واوا كااا مااا ساال

يراام التقااويم بباافة عامااة ،فا

()5

التقياايم الااواتي كااا حااا ار بااالنمووج المااوكور ،وما مظااا ر :

رفااض بعااض المتمدرسااي االنتقااال إلاال مرحلااة نعلاال لتأكااد م م ا كااونرم فااي حاجااة إلاال إتقااا مااا بلرااا؛ وانتقااال

بعارم م نستاو إلل آخر ،لكونرم يجدو ننفسرم د ننروا وحبلوا ما يمك تحبيله عند امول …

()6

 )1السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،1 .ص.169 ،328 .
 )2ترجمته عند السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول  ،ج ،2 .ص 33 .فما بعدها.
 )3السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،2 .ص 38 .ـ .39
 )4عبد العزيز ،صالح  .)1971التربية وطرق التدريس ،ج ،2 .ص.389 .
 5الناصر ،محمد  .)1977الركر التربو العربي اإلسقمي ،ص.398 .
 )6قارب ب الزين ،بورعيب ربيع وصيف  .)1996من نظام التمييم إلى نظام التمويم ،ص 116 .ـ  117م عالم التربية،ع.)3/2 .
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خامسا :اإلعااداد القبلااي:
إ اإلعااداد القبلااي يعتباار ما اممااور التااي يركااا عليرااا النمااووج العبااري ويعتبر ااا ما العالماااد الكباارل الدالااة
علاال م اااركة المتماادرس ،وعل ال تحقيقااه مااا يساامل التكااوي الااواتي… ،إال نننااا عنااد رجوعنااا إلاال نواااا النمااووج

الت ار ااي المغربااي ،نجااد ن م ا مظااا ر ولاال ني م ا مظااا ر اإلعااداد القبلااي مااا كااا يقااوم بااه التالميااو م ا م العااة
دروس الغ ااد ب ي اانرم ،ي العر ااا لر اام نجب اااا م ،اام يقراونر ااا عن ااد امس ااتاو و ااد كان ااد ت ااتم تل اال الم الع ااة فيم ااا ب ااي

الع ااامي  ،وعلاال ااكل جماعاااد ،جماعاااد… ،وياياادو علاال م العااة دروس الغااد ننراام يراجعااو مقااروم اليااوم،
ويساتعرض المبتادهو ا علال حاد ا المتاو

بأبياتراا ماض تفساير عويبارا ،ووكار اوا د ا ،نو يعرباو نول الحااب

الراتب الوي ر بعد بال المغرب… ،وفي ع ايا امربعاماد تكرر المحفوظاد جماعة بعد حاب المغرب

()1

سادسا :المارح والرياضة:
لقااد تنبااه مربااو النمااووج الت ار ااي المغربااي إلاال ن ميااة الريااااة والماارب ،ودع اوا إلاال ولاال ،وبين اوا دواعيااه ونتاهجااه،
وان لقوا في ولل كله مما رر منظرو التربية والتعليم م علمام المسلمي  ،يقول نبو حاماد الغ االاي" :ويعاود البابي

في بعض النرار الم ي والحركة والريااة ،حتل ال يغلب عليه الكسل… ،وينبغي ن ياو له بعاد االنبا ار
المكتااب ن يلعااب لعبااا جماايال يسااتري .إليااه م ا تعااب المكتااب ،بحيااإ ال يتعااب فااي اللعااب ،ف ا

ما

منااض الباابي م ا

اللعب ،وار ا ه إلل التعلايم داهماا يمياد لباه ويب ال وكاام  ،ويانغص علياه العايش حتال ي لاب الحيلاة فاي الخاالص
منااه نرسااا…"

()2

ونفااس امماار نقاال عا العباادري

()3

وفي لعب الكار علال ن ياتم ولال بمناأل عا العاماة

و ااد كانااد الع لااة امساابوعية وغير ااا ،تسااتغل فااي الماارب ،باال،

()4

و اد اردد بعاض فتاراد النماووج الماوكور إدراج الرياااة

البدنياة ااام الماواد الد ارسااية( ،)5حيااإ كاا السااعي متجرااا إلال اار الخدماة العسااكرية والتماري علال فنااو الحاارب
الرمم وفتور الحماسة الحربية لادل المغارباة

بالتعليم ،لهال يادي االنق ا للعلم والدرس إلل إاعا

()6

ومماا ياوكر

عا عباد الماوم الموحادي نناه كاا يأخاو ا ما عرفاوا عناد بالحفااظ ا يوماا باتعلم الركاوب ،ويوماا باالرمي باالقوس،

وي وماا باالعوم فاي بحيار بانعرا خااارج بساتانه مربعاة ،و اي نماور تك ا
النمووج

()7

عا تناو وت اور الرياااة وتنظيمراا برااوا

ولعل ما ينبغي استحاار ا في وا البدد ا ن متعلم وا النمووج كا يماارس نعمااال بدنياة ما حارإ وحباد
وساقي وغيار ولال ،و اي نماور تعتبار ا فاي حقيقاة نمر اا ا رياااة غيار مبا ار  ،باعتبار اا تكساب الماتعلم او ومتاناة
جسمية ،ال يم الوي حرم منه متعلمو النمووج العبري

 )1السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،1 .ص ،57 .وج ،17 .ص.300 .
 )2الغزالي ،أبو حامد 1352ه1933/م) .إحيام علوم الدين ،ج ،3 .ص.63 .
 )3المنوني ،محمد 1393ه1973/م) .لمحاإ عن سير الرياضة البدنية في التعليم المغربي المديم ،ص 139 .م دعوة الح ،ع 5 .ـ  ،6ا.)15 .
 )4السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،18 .ص.227 .
 )5المنوني ،محمد 1393ه1973/م) .لمحاإ عن سير الرياضة البدنية في التعليم المغربي المديم ،ص ،139 .محمد المنوني م دعوة الح  ،ع 5 .ـ
 ،6ا..)15.
 )6المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص 24 .ـ .25
 )7المنوني ،محمد 1393ه1973/م) .لمحاإ عن سير الرياضة البدنية في التعليم المغربي المديم ،ص 139 .ـ  140ـ  141م دعوة الح  ،ع 5 .ـ
 ،6ا.)15 .
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سابعا :التحفياز والجواباز:
م ا اممااور التااي عرفرااا النمااووج التربااوي الت ار ااي المغربااي ،مااا يتعلااع بااالتحفيا والت ااجيض ،إمااا ب ااكل مااادي نو
ب ااكل معنااوي ،فما النااو امول المرتباااد التااي كانااد تجاارل علاال ال لبااة فااي كاال اارر ،والع ااام الااوي كااا يتخااو

وسيلة م وساهل التأديب إلل جانب العتاب( ،)1و يام المدرس ب نجاا بعض نعمال المتعلم متل بر

امخيار علال

نجابته وحوا ته()2؛ وم النو ال اني تنفيو ما دعا إليه بعض منظري ولال النماووج و او ماا ورد فاي ولاه " :ام مرماا
ظراار ما الباابي خلااع جمياال ،وفعاال محمااود فينبغااي ن يكاارم عليااه ويجاااال عليااه بمااا يفاارب بااه ويماادب بااي نظراار

الناس ،ف

خال

ولل في بعض امحوال مر واحاد فينبغاي ن يتغافال عناه ،فا

ويعظام اممار فياه (و اوا التحفياا)…"

()3

عااد انياا فينبغاي ن يعاتاب سا ار

ومناه تلال المساابقاد التاي كاناد تجاري ا وخاباة بالمواسايم ا وكيا

كاا

يختااار النجبااام (ت ااجيعا لراام) للحكاام بااي المتباااراي …()4؛ و ااد كااا مدرسااو النمااووج المااوكور واعااي ب فااة غياااب
الم جعاد والمحفااد ،حياإ ا اتكل بعاارم ما نوااا بعاض المادارس التاي ال ياووع فيراا الماتعلم حاالو الاتعلم
إال بعد فتر ويلة ،مرجعا ولل إلل عدم امسلوب الجواب في ال ور امول م تعليم المدارس العتيقة
وا ،ويمك اإل ار إلال ن

ناال نماو ار نخارل يمكا ن تااا

()5

إلال الانق الساابقة ،سابع فيراا النماووج الت ار اي

المغربي النمووج العبري  ،ومنرا  :ك ر المواد المدروسة في اليوم الواحد ،والحإ علل إتقا المبااد والنظار إلال
ولل بأنه اللبنة امولل للم اركة العلمية بعد وال(()6التعليم امساساي) ؛ وما ولال حرباه علال اختياار المدرساي
وا ت ار كفامترم ،واساتدعاهرم ما نمااك بعياد إوا ا تاال الحاال ولال

()7

ومنراا نناه كاا يسالم للمتفاو ي الماوفقي

م ال لبة إجاااد علمية كما ننه ،رغم حربه علل النظام والتنظيم ،كا يع ي الحرية للتلمياو فاي إلقاام امساهلة،

وفااي اختيااار امسااتاو الااوي يريااد ن ياادرس ويق ا نر عليااه

()8

م ا جرااة نخاارل ،و اارد مااا يعاار بامسااتاو المناااوب نو

"االحتيااا ي" ،فقااد ااار بعااض امساااتو الم ارفي علاال بعااض الماادارس مدرسااي م ا نجاال المحافظااة علاال نظااام

الدروس ،وعلل استم ارريترا متل حال بي امستاو وبي مواالترا ن غال ارهة نو نبحاب النواال

()9

المحور الخامس :مثالب بمناهج التدريس بالنموذج التراثي المغربي:
إوا كان ااد اارع الت اادريس ب ااالنمووج الت ار ااي المغرب ااي ااد عرف ااد ا تمام ااا مت ااي اادا بك اال ما ا "الحف ااظ" و"الت اادرج"

و"الاب والتنظيم" ؛ كما عرفد المبادر إلل عدد غير ليال ما امماور التاي ا اتم براا النماووج العباري ورنل نناه
السااباع إليرااا… ،إوا كااا امماار كااولل ،فا

النمااووج المااوكور اعترتااه فتاراد اااع

متعاادد  ،كااا آخر ااا مااا عرفااه

 )1المنوني ،محمد 1393ه1973/م) .لمحاإ عن سير الرياضة البدنية في التعليم المغربي المديم  ،ص ،139 .محمد المنوني م دعوة الح  ،ع 5 .ـ
 ،6ا..)15 .
 )2السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،1 .ص.56 .
 )3المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص.24 .
 )4السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،10 .ص 155 .ـ  156ـ .157
 )5السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،2 .ص.224 .
 )6نرسه ،ج ،18 .ص ،44 .وج ،11 .ص.291 .
 )7المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين ،ص 27 .ـ .28
 )8المنوني ،محمد  .)1989حضارة الموحدين  ،ص.20 .
 (9السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،1 .ص ،169 .ومث ذلك في ج ،1 .ص.170 .

- 96 -

مسالك التربية و التكوين ،المجلد  4العدد 100-80A )2021( 1

عبد اهلل طاهيري

بياال االحااتالل وخاللااه وبعااد  ،م ا جمااود ،وتااد  ،واااع
النمووج الموكور و يأ لرا ظرو

فااي الحيويااة؛ ممااا نباارا تلاال الم الااب التااي تاخااو علاال

التحكم والتمك  ،وم ولل:

 )1الو و فيما نعابه اب خلدو علل نولهل الوي يجرو بناعة العربية مجارل العلاوم بح اا ،ويق عاو النظار
ع التفقه في تراكياب كاالم العارب ،مماا يباير باناعة العربياة كأنراا ما جملاة اواني المن اع العقلياة نو الجادل،

ويبعااد ا عا مناااحي اللسااا وملكتااه ،كاال ولاال بساابب العاادول عا البحااإ فااي اوا د اللسااا وتراكيبااه ،والغفلااة عا
الم ا ار فااي ولاال للمااتعلم
بحتا ،فبعد ع

()1

فااالنمووج المتحاادإ عنااه نجاارل اواني العربيااة علاال غياار مااا بااد برااا ونبااار ا علمااا

مرترا ،وو ل ع الرد

منرا والمتجلي في كونرا وساهل للتعليم

 )2يااام التاادريس علاال نقاال معلوماااد بواس ا ة اللغااة ،متوخيااا بااولل تبليااغ المعرفااة فق ا إلاال المتلقااي  ،و ااح
نو اانرم بمعااار جااا ا ال دخال لراام فااي إنجاا ااا ،وال ا تماام بكااونرم تفاااعلوا معرااا نم ال و ال اكتساابوا ما خاللرااا
مراراد وتقنياد تساعد علل التحبيل الواتي ،وتجعال المتلقاي ااد ار علال التكيا

ال …

()2

ماض ظارو

الحياا المختلفاة…نم

 )3بروا تلال العال اة الرتيباة باي المادرس والمتمادرس ،والمتجلياة فاي نسالوب اإللقاام والتلقاي ما

للمتَلَقل م
والتلقي والترديد نو التدوي َّ

ر ال اني( ،)3مما كرس يمنة ومحورية امول ،وسلبية واع

ار امول،
ال اني

 )4استقرار عمل امساتو والتالميو علل عملية اجترار كمية م المعلوماد ،سوام فاي فارو الفقاه نو فاي النحاو

والبر والبالغاة ،نو فاي علام الكاالم… ،نو فاي غيار ولال ،ماض معاناا فاي الفرام وباعوبة فاي التحبايل ،وجماود
علل مراجض معينة ،وعلل نسلوب تعليمي بعيد ع وا ض الحيا المتجادد…( ،)4ال ايم الاوي دفاض الك ياري ما نبراام

التالميو إلل اعتماد التكوي الواتي واتخاو سبيال إلل تجاوا الرفواد والرناد التي حلاد باالنمووج التقليادي وح اد
عند رحالرا ،ووجدد في نحاانه االترا ،فاستفحل نمر ا ،واست رل ر ا
 )5الحفااظ غياار المعقل ا

إ الحفااظ لمااا كااا نساساايا فااي النمااووج المااوكور كمااا رنينااا ،واجااه انتقااادا وااااحا ما

ار المعاباري  ،حياإ جعلاو ما نساباب انت اار ال اعور بالملال فااي بافو
واممار ااد يكااو كاولل ،وخابااة مااض الحااالد التااي ياااع

توظيفا يناسب در المحفاوظ وكميتاه ،فا

المتلقاي  ،والنفاور مماا يدرسااو

()5

ن لرااا عا ت بيااع مااا يحفظوناه ويعجاااو عا توظيفااه

نحاد م اد يحفاظ املفياة والالمياة وماا إليرماا ،وماض ولال تجاد يعجاا عا

إلقااام كلمااة ارتجاليااة نمااام الجمااا ير… ،إال ن الااوي ينبغااي تفاديااه ااو الغلااو فااي ولاال ومحاولااة تسااديد ولاال الخ ااأ
بخ أ آخر يتجلل في اإل مال التام للحفظ بدعول ن العبر عبر واكر اموراع…
 )6اع

التنظايم عملياا إ النماووج الت ار اي المغرباي ببافة عاماة ،وفاي الفتاراد المتاأخر مناه خاباة ،باار

في غالبه امعم ال يخاض لنظام نو نرد يحكم ريقاة تادريس المتاو المدروساة ببافة منتظماة ال يعتريراا التو ا ،

 (1ابن خلدون ،عبد الرحم  .)1981ممدمة ابن خلدون ،ص 560 .ـ .651
 )2بوروك ،المص رى  .)1990تعليم وتعلم اللغة العربية وثمافتها ،ص .101 .و الراربي ،عبد الل لف .والغرضاف ،عبد العزيز .وآيت مو ،
محمد  .)1992البرامج والمناهج من الهدف إلى النس  ،ص.120 .
 (3إبراهيم ،عبد الل يف  .)1980المناهج أسسها وتنظيماتها وتمويم آثارها ،ص .468 .و بوروك ،المص رى ديسمبر  .)1983تمويم الجانب
اللغو … ،ص ،54 .م الدراساإ النرسية والتربوية ،ع .)،3 .و سليم ،نبي سبتمبر  .)1990إركالية البح العلمي والهدف المومي ،ص ،38 .م
الوحدة ،ا ،6 .ع.)72 .
 )4السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،3 .ص.92 .
 )5الدريج ،محمد 1410ه1990/م) .التدريس الهادف ،ص 9 .ـ .،10
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وتنجااو م ا االنق ااا والت ااتد( ،)1فالاادروس مفتوحااة فااي فبااول الساانة نمااام ال اواردي والبااادري  ،ولل لبااة كاماال
الحرية في الحاور والتغيب ،و م َّيقَسامو درجااد متفاوتاة ،لكال بقاة مانرم ،دروسارا الخاباة براا ،حساب فرمراا
ون دميترا وفي بعض امحيا يتفره امستاو ل الب واحد ليقر له درسه وحد  ،منه في بقة علياا نو نولياة ،وولال
حربااا ما امسااتاو علاال ن ال تااايض لكاال الااب مكانتااه ،وا كااا ولاال يساابب لااه انقسااام الفكاار ،وتعاادد الاادروس،
وتع يل بعض منرا ،إلال غيار اوا ما العوامال التاي ت اكل نساوا ار ما حدياد فاي رياع التعلايم والمتعلماي

جرااة نخاارل ف ا

()2

ما

الماادرس ياادرس كاال مااا تيساار م ا المتااو  ،ويك اار م ا ولاال إ اتسااض الو ااد ،وساارل المواااو ،

ويقتبر علل القليال إ دعاا إلال ولال دا ؛ كماا اد تتو ا

الد ارساة ويقاض إب اال لراا ،مساباب مختلفاة ،كاال اتغال

بالحرإ نو الحباد نو الدرس في البياادر ،نو لقااام نغاراض نخارل ،وكاولل العوا ار ونياام ال ارحااد اد ت اول و اد
تقبر ،كل ولل بحسب ما يتيسر

خاتمة
نود في ختام و المقالة ،ن نوكر بعض الخالباد التي انترد إليرا و ي علل النحو اآلتي:
 .1إ النماووج الت ار اي المغرباي ،تعارض لحماالد مغرااة ،كااا ما نتاهجراا ن لام يلاع العناياة الم لوباة بااه،
و ااو مااا حاارم المنظومااة التربويااة الحدي ااة م ا االسااتفاد منااه عامااة ،وم ا امسااس والمباااد المرمااة التااي عاار برااا

خابة

 .2مما و واا .ن نبل ام دا

التربوية ،و و المت المدروس ،وجدية المدرس وبد ه ،ال ياتي ولال كلاه

مار إال إوا كا القالب الوي بيغ م خالله البا نااجا ار دا ،وما ولل القالب إال منرد التدريس

 .3النمااووج الت ار ااي المغربااي ،يعااد م ا النماااوج التااي ارتب ااد ب ااكل ااوي وواااا .بالرويااة اإليمانيااة للمغاربااة

و ي وية اإلسالم؛ ولولل ارتب ولل النمووج بالعلوم ال رعية ارتبا ا متينا

 .4منا د التادريس باالنمووج الت ار اي المغرباي ،تنوعاد ما حياإ امسالوب وآليااد الاتعلم ،وتكااد تكاو موحاد
علل مستول ام دا
.5

والنرد العام ،وعلل مستول المباد امساسية للتعلم ،كالحفظ ،والتدرج ،ونحو ما

نال نسس نساسية ،ومباد محورية ،ا ترر برا النمووج الت ار اي المغرباي فاي مجاال التادريس ،وياأتي فاي

مقدمترا التركيا علل الحفظ ،وسلول مسلل التدرج ،والتاام الاب والتنظيم ببفة عامة
.6

نال نمور و ااايا متعادد  ،عادد ما مبتكاراد النماووج الترباوي العباري ،لكا الوا اض والبحاإ ن بتاا ننراا

نمور و اايا ا تم برا النمووج الترباوي الت ار اي المغرباي ا تماماا كبيا ار بال وجاود النماووج الترباوي العباري وياأتي
فااي مقدمااة تلاال اممااور مااا يعاار بالمباااد امربعااة :التوحيااد والتعماايم والمغربااة والتعريااب؛ ومااا لااه ارتبااا بمجانيااة

التعليم ،والتكوي المستمر ،والتقييم الواتي ،واإلعداد القبلي ،والمرب والريااة ،والتحفيا والجواها

 .7النمااووج الت ار ااي المغربااي ،نمااووج ب ااري ،اعتا ار مااا يعتااري النماااوج التربويااة الب ارية المختلفااة ما اخااتالل

واع  ،وخابة في فتراد معينة ما فتاراد وجاود

 ،ولعال ما نبارا تلال االخاتالالد ،ااع

العناياة بماا او

 )1السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،2 .ص.224 .
 ) 2وإال فالكيرية العامة المتعلمة خاصة بالتدريس من حي تكرير السور وغس األلوا صباحا ،وإمقم األستاذ ،ومتى الذهاب والرجوع ؟ ومتى
تع الدراسة بلك اعتياد ؟ فهي أمور موجودة ومعروفة انظر السوسي ،محمد المختار  .)1960المعسول ،ج ،1 .ص.)56 .
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مر العلم والمعرفة ،و و االست مار في مجال التنايل والمعالجة؛ و د ظرر ولل علال مساتول العال اة باي المحفاوظ
في مجال اللغة خابة ،والمنتوج للحافظ ،سوام في مجال المن وع نو في مجال المكتوب
كمااا ظراار ولاال نياااا فااي مجااال العال ااة بااي المحفااوظ والماادروس عامااة ،وبااي الفراام واإلدرال والتناياال لااولل
المحفوظ ،فقد غل الحفظ في فتاراد متعادد علال الفرام ،وباار الماتعلم فاي تلال الفتاراد ،نساخة للانظم نو الكتااب

المحفوظ

وم ا االخااتالالد التااي عرفرااا النمااووج التربااوي الت ار ااي المغربااي ،اااع

انخ ا ار المااتعلم فااي العمليااة التعليميااة

التعلميااة ،حيااإ كااا ينظاار فااي بعااض فت اراد ولاال النمااووج إلاال المعرفااة بأنرااا ااي الماادرس وال اايم غياار  ،نمااا
المتمدرس فرو مجرد متلع
كمااا عاار ولاال النمااووج ،وخابااة ،فااي بعااض فت ارتااه ،اااعفا فااي التنظاايم ،فقااد عاااش فت اراد كانااد تعاار فيرااا
الدراسة تو فاد متعدد  ،وغياباد ك ير للمتمدرسي
 .8في ختام و الخاتمة ،نحب ن نلفد النظر ونوبي باآلتي:

أ) ارور االستفاد م كل النماوج التربوية ،لحظة الرغبة في بنام نمووج تربوي يراد له الفاعلية والنجاعة
ب) م النماوج المرمة التي لم تلع العناية الم لوبة برا ،النمووج التربوي المغربي؛ ولاولل ندعاو ونلا .فاي ولال

علاال ااارور العنايااة برااوا النمااووج التربااوي ،واالسااتفاد ما امسااس والمباااد التااي ااام عليرااا وخابااة فااي لحظاااد
فاعليته وجود مردوديته  ،و د سلفد اإل ار إلل ك ير م تلل امسس والمباد في نايا و المقالة
ج) ندعو إلل عقد ور اد ولقاماد متعدد  ،م نجل المقارناة والمقابلاة باي النمااوج التربوياة المختلفاة ،للخاروج

م ولل كله بنمووج جامض للنااد ال ار د م عنابر ا كلرا ،ومبعد لما و خلل واع

فيرا

د) ن ترب عقد لقاماد فبلية علل ام ل ،تام في المراحل امولل ،ام ر التربوية المنتمياة لل اعبة الواحاد  ،نو

المس ا االل الواح ا ااد ،ويك ا ااو الر ا ااد

امس ا اااس ما ا ا اجتماعر ا ااا ،تب ا ااادل الخبا ا اراد ف ا ااي مج ا ااال م ا اانرد الت ا اادريس عل ا اال

الخبوص ؛ علل ن يتبض ولل بلقاماد م تركة باي ال اعب والمساالل المختلفاة داخال الماسساة الواحاد  ،ويكاو
مواو اللقااماد او مناا د التادريس عاماة ،وتباادل الخباراد فاي مجالراا وحاول ااايا ا ؛ علال ن ي اور ولال

فيما بعد ويوسض لي مل لقاماد واد بعد جروي ،فو ني ،فدولي ولم ال

ه) نوبي بتخبايص لقااماد توابالية ماض ال لباة ،للتعار علال وجرااد نظار م ،وعلال مقترحااترم فاي مجاال

منا د التدريس ،كي

ي وما الوي ي ار

االم ال لبة في المواو

المجال التعليمي التعلمي ،تعد م نساسياد المنا د النااجة
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