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دراسة حول الكتب املدرسية لثانويات األئمة واخلطباء من حيث 
الفردانية واجلماعوية

Sıddık Ağçoban

املــلـــخــــص

الفردانية  (individualism) تعني بمعناها األساسي التيار الذي يرى أن كل إنسان يشكل شخصية قائمة بحد 
ذاتها بحيث ال يمكن اختزال »الهوية« الفردانية بـ »الهوية« الجماعوية. وبحسبها يكتسب موقف الشخص 
ومعتقداته وتصرفاته الشرعية من »مرجعية الفرد بحد ذاته« دون أن يتعين عليه الحصول على موافقة 
على معتقداته أو آرائه من أي شخص أو هيئة كانت. أما الجماعوية (collectivism) فيمكن تعريفها على أنها 
التيار الفلسفي أو الديني أو السياسي أو االقتصادي الذي يرى - في أساسه - أن األشخاص مرتبطين ببعضهم 
بعضا. طبقا لهذه المنظومة الفكرية التي تُوصف بأنها نقيض الفردانية تماما فإن البشر مرتبطين ببعضهم 
بعضا بحكم طبيعتهم، وأهداف الجماعة تتقدم دوما على أهداف الفرد. »التدين الفرداني« الذي يتم التأكيد 
عليه في النصوص الدينية اإلسالمية يعني ترك الشخص بمفرده أمام الرسائل الدينية األصلية مع إقصاء 
األفراد أو المؤسسات. أما التدين الجماعوي فهو شكل التدين المستخدم - على األغلب - لتعزيز  االنتماء 
الديني الجماعي والذي ينشأ نتيجة للتواصل والتأثير المتبادل. في هذه الدراسة حاولنا تناول الكتب المدرسية 
التي يتم تدريسها حاليا في ثانويات األئمة والخطباء من هاتين الزاويتين المذكورتين. ويتمثل هدف الدراسة 

بمحاولة الكشف عن نوع التدين الذي تركز عليه الكتب المدرسية لثانويات األئمة والخطباء.
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الذي يعطي أولوية وجودية ومنطقية ومنهجية وقيمة  المفهوم  بأنها الرؤية أو  الفردانية عموما  تعّرف 
أخالقية (أكسيولوجية) لألفراد والوجود اإلنساني الفردي وهي تؤكد على الحقائق الملموسة. تضع الفردانية 
اإلنسان بمفرده في المركز  وتضفي الشرعية على قراراته تحت أي ظرف كان. بحسب هذه الرؤية ال 
يجب أن تحصل قرارات الفرد أو أفكاره أو معتقداته على تأييد من جهة أعلى. أما انعكاس التيار الفرداني 
على العمل والفكر والقرارات الدينية فأدى إلى ظهور مفهوم »الفردانية الدينية«. بمعناها األساسي تنضوي 
»الفردانية الدينية« على فكرة أن الشخص المؤمن ال يحتاج إلى وساطة، وبأنه يحمل بنفسه مسؤولية قدره 
الدرب  وذلك على  بقداستها  يؤمن  التي  الموجودات  مع  تأسيس عالقة  يحمل على عاتقه مهمة وحق  كما 
تقدم  التي  التفكير  طريقة   - األساسي  بمعناها   - فهي  الجماعوية  أما  الخاصة.  وبمساعيه  هو  يعرفه  الذي 
المجموعة على الفرد وتُعلي مصالحها على مصالحه. ومع تجلي المفهوم الجماعوي على النظرة الدينية تبدأ 
مفاهيم »نحن« تحل محل »أنا«، و«األمة« أو »الجماعة« محل »الفرد«. وفيها يكون الفرد مرتبطا برباط 
معنوي بمنظمات أو هيئات، ويتم تحديد الصداقات مسبقا عبر عالقات اجتماعية دائمة، كما تُطاع قرارات 

المجموعة وتكون رغبة االرتباط بتنظيم في أعلى مستوياتها.

الفرق األساسي األبرز بين التدين الفرداني والتدين الجماعوي متعلق بكون الفاعل الذي يتلقى الرسائل 
الدينية ويطبقها فردا أو مجموعة. فإذا ما كانت الرسالة الدينية ذات معنى عندما يكون الفرد بمفرده فقط 
تكون حينها فردانية، أما إذا كان ذلك يتطلب وجود أكثر من شخص فحينها تحمل صفة الجماعوية. وبعبارة 
أخرى فإن الفرد هو من يتعامل بمفرده مع الرسالة الدينية في حالة التدين الفرداني، في حين تكون هناك 
شبكة عالقات معقدة في حالة التدين الجماعوي وينشأ التدين من شبكة العالقات هذه وفي هذه الحالة ال يمكن 
بالدرجة  الدراسة  هذه  تنطلق  والعالقات.  االتصاالت  الشبكة من  هذه  بتفعيل  إال  الجماعوي  التدين  تطبيق 

األولى من هذا المعيار في وصفها لموضوع أو لمحور أساسي بأنه فرداني أو جماعوي.

عند إلقاءنا نظرة بانورامية على الكتب المدرسية التي يتم تدريسها في ثانويات األئمة والخطباء نلحظ 
عدم وجود معيار بالمعنى الفرداني أو الجماعوي في التعليم الديني الذي تقدمه أي نرى أنها تتعامل بشكل 

مبدئي متزن مع كليهما. لكن من المهم جدا أيضا مالحظة ضرورة وضع كلتا الحالتين نصب األعين: 

أوال: رغم عدم إبراز النهج الفرداني أو الجماعوي من الناحية المبدئية إال إن حجم المحاور األساسية 
اتباع محور  تم  الفرداني  الجانب  الفردانية. بخصوص  بتلك  مقارنة  بثالثة أضعاف  أكثر  يبدو  الجماعوية 
تعاليم  إلى  الداخل. اإلشارات  النهاية وباتجاه  البداية حتى  الروحي من  التعمق  إلى  أساسي متجانس يدعو 
التصوف - الذي يشار إليه كنموذج يمثل منهجية التدين الفرداني في الدين اإلسالمي - تندرج تحت هذا 
المحور األساسي. أما بخصوص الجانب الجماعوي فتم تناوله كمحور أساسي يرتكز إلى شبكة من العالقات 
واالتصاالت ويدعو إلى التوسع خارج نطاق الفرد وتجاوز حدوده.  هذا المحور ليس متجانسا كما هو الحال 
في المحور الفرداني ويشتمل على العديد من البنود الفرعية. قمنا في هذه الدراسة بتصنيف هذه البنود على 
النطاق  التنظيمي)،  (النهج  الواحد  الجسد  مفهوم  االجتماعي،  النظام  نهج  (التبليغ)،  التوجيه  التالي:  النحو 

الواسع، الجماعوية اإلقصائية أو اإلقصاء الديني، المسعى الديني (الجهاد) والنظرة إلى الدولة. 

بفتور إلى عصر  إليها باختصار تنظر  التطرق  تم  التي  المناهج  إليها فإن  التي توصلنا  النتائج  بحسب 
النهضة، اإلصالحات، اإلنسانوية، الثنائية، العلمانية، التنوير، الوضعية، العقالنية وغيرها من تيارات الفكر 
الغربي الحديث والتي يمكن أن نصفها بأنها معالم ذلك الفكر ، بل وحتى إنها تصف تلك التيارات بكونها 
الفرد نحو هدف ديني معين،  المناهج توجه  النواحي. مع ذلك فإن تلك  العديد من  إنكارية« في  »تيارات 
وترغب بإحداث تغير مجتمعي من خالل التدخل بنظام المجتمع، وترى في الوحدات الدينية (كاألمة على 
سبيل المثال) جسدا واحدا، وتحمل نظرة دينية تشمل جميع مناحي الحياة، وتقصي الواقعين خارج إطار 

االتحاد الديني المعّرف، وترى في الجهاد مسعى وواجبا دينيا ولديها نظرة لدولة شبه ثيوقراطية.
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ثانيا: إن شكل التدين الفرداني الذي تتبناه المناهج قريب إلى مفهوم الفردانية المحافظة. إن اإلنسانوية 
التي هي إحدى البراديغمات الحديثة تضع اإلنسان في مركز الفكر دون قيد أو شرط وترفض أن يتم توجيهه 
من أي قوة تعلوه. أما أهم ما يميز البراديغمات اإلسالمية عن تلك الحديثة فهو وضعها اإلنسان في المركز 
بشكل مشروط، وبالتالي بحثها عن حريته في المزيد من التوجه نحو الخالق. إن مفهوم الحرية الالمحدودة 
في الفردانية المطلقة تُرسم حدوده هنا مع األخذ بعين االعتبار للخالق ولألشخاص اآلخرين. أما المصادر 
المشروعة التي تعّرف خصائص هذه الحدود فهي النصوص الدينية. في هذه الحالة فإن الفردانية اإلسالمية 
تهتم بتّعريف العالقة بين الفرد والنصوص الدينية - وفي مقدمتها القرآن الكريم - أكثر من تعريفها للعالقة 
الفردية والمباشرة بين الفرد وهللا. فهذه النصوص هي الوساطات التي ال غنى عنها بين هللا والفرد. وقد تم 

تناول وجهات النظر المتعلقة بالتدين الفرداني في الكتب المذكورة وفق هذا اإلطار.

تناولت الدراسة الكتب الدراسية التالية: (i) تاريخ اإلسالم – اختياري، الخطابة والتطبيقات المسلكية، 
النبوية،  السيرة   (v) اإلسالم،  أخالق   (iv) اإلسالمي،  والفكر  العلوم  تاريخ   (iii)،التفسير قراءات   (ii)
 (x) ،الثقافة والحضارة اإلسالمية (ix) ،الحديث (viii) ،التفسير (vii) ،المعلومات الدينية األساسية (vi)

العقيدة، (xi) القراءات الفقهية، (xii) علم الكالم.
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