
 التعليم وهندسة الفكر اإلخواني

الباحث المتخصص فً االجتماع السٌاسً، ومستشار تخطٌط المعلومات فً مركز ترٌندز للبحوث اعداد 

 واالستشارات د. محمد فرٌد عزي

 مركز ترٌندز للبحوث واالستشارات المصدر:  

التؽٌرات الكبرى التً تحدث فً المجتمع ٌإدي التعلٌم مهام أساسٌة الستمرار النظام االجتماعً وتكٌفه مع 

وخارجه، فهو ٌمنح المعارؾ والمإهالت الالزمة لذلك، متمثلة فً المهارات والشهادات لشؽل الوظائؾ 

الضرورٌة لسٌر المجتمع بمإسساته المختلفة. وفضالً عن المهمة التعلٌمٌة، ٌعتبر التعلٌم الطرٌق الملكً 

ٌث ٌعمل على إعداد األفراد للقٌام بؤدوارهم االجتماعٌة المختلفة، وذلك من )المثالً( للتنشئة االجتماعٌة، ح

 خالل استظهار مجموعة المعاٌٌر والقٌم االجتماعٌة السائدة.

وفً العادة، فإن الدولة هً من ٌشرؾ على النظام التعلٌمً. وحتى إن ُسمح للقطاع الخاص بامتالك وتسٌٌر 

مراقبة البرامج التعلٌمٌة، خاصة المرتبطة منها بهوٌة المجتمع؛ مإسسات تعلٌمٌة، تبقى للدولة مهمة 

كالتربٌة الدٌنٌة والوطنٌة والتارٌخ والعلوم االجتماعٌة. فمن خالل اإلشراؾ المباشر أو المراقبة للعملٌة 

 التعلٌمٌة، تسعى الدولة إلى الحفاظ على التالحم واالنسجام االجتماعً.

اً أهمٌة التعلٌم ودوره. وفً هذه الورقة سنحاول استجالء وفك خٌوط وقد أدركت جماعة المسلمٌن مبكر

االستراتٌجٌات المعقدة التً مكنت الجماعة من بناء نظام تعلٌمً خاص بها ومواٍز للنظام التعلٌمً الرسمً، 

 وكٌؾ سخرت الجماعة مإسساتها التعلٌمٌة كذراع لخدمة مشروعها، وإعادة إنتاج قواعدها من خالل التؤهٌل

األٌدٌولوجً والعقدي والتنظٌمً للدارسٌن فً مدارسها، كما سنبٌن كٌؾ مّكن نظام اإلخوان التعلٌمً 

الجماعة من كسب أعداد كبٌرة من األعضاء والمإٌدٌن، وساعدها كذلك فً البقاء ألكثر من تسعٌن سنة 

 برؼم الحظر والتضٌٌق.

م فً العلوم االجتماعٌة، لتوصٌؾ استراتٌجٌة جماعة وتتبنى هذه الورقة مفهوم الهندسة االجتماعٌة المستخد 

اإلخوان المسلمٌن فً إعداد األجٌال الصؽٌرة وهندسة عقولهم وقلوبهم لٌصبحوا أعضاء فاعلٌن فً 

 الجماعة.

 التعليم باعتباره إعادة إنتاج مجتمعي: -1

لقوى بٌن الطبقات االجتماعٌة هناك من ٌرى أن التعلٌم هو وسٌلة إلعادة إنتاج البنى االجتماعٌة وعالقات ا

، فهو ٌكرس الهٌمنة االجتماعٌة للفئات المتنفذة؛ ذلك أن العملٌة التعلٌمٌة لٌست بمعزل عن [1]داخل المجتمع

الدٌنامٌكٌات المجتمعٌة بل مرآة لها، فالمدرسة بعد األسرة تسهم فً إعداد انسان المستقبل وتكوٌنه، وٌمس 

األخالقٌة والروحٌة، فضالً عن المهارات التقنٌة المطلوبة. وبتعبٌر آخر، تقوم هذا التكوٌن القٌم السلوكٌة و

 .[2]المدرسة بوظائؾ أٌدٌولوجٌة ومعرفٌة



وبحسب أنطونٌو ؼرامشً، المفكر والفٌلسوؾ اإلٌطالً المعروؾ، فإن االستحواذ على السلطة ٌستلزم 

من اآللٌات واألدوات، وعلى رأسها النسق ممارسة وظائؾ الهٌمنة األٌدٌولوجٌة، أي التحكم فً العدٌد 

التعلٌمً بمختلؾ مراحله، ونظم المعلومات والمعارؾ، وبٌئة الحٌاة الٌومٌة والتجمعات الجماهٌرٌة، 

ومنظمات المجتمع المدنً كاألحزاب والنقابات والجمعٌات االجتماعٌة والثقافٌة، وصوالً إلى اختراق 

 [3بناءاتها المعقدة.]

ه ٌبنً عالم االجتماع الفرنسً بٌار بوردٌو نظرٌته عن إعادة اإلنتاج االجتماعً، وهً فً المنحى نفس

مجموع اآللٌات التً بواسطتها ٌعٌد المجتمع إعادة إنتاج نفسه من جٌل إلى جٌل وداخل األجٌال، وتتم 

ام دوراً أساسٌاً فً بواسطة إعادة إنتاج البنى االجتماعٌة والذهنٌة. وتلعب المدرسة والنظام التعلٌمً بشكل ع

عملٌة إعادة إنتاج المجتمع؛ ذلك أنها تعٌد إنتاج وتوزٌع ما ٌسمٌه بوردٌو برأس المال الثقافً، الذي ٌحدد 

مكانة األفراد فً المجتمع وٌكرس التراتبٌة االجتماعٌة وهٌمنة الطبقات المتنفذة. وبتعبٌر آخر، فإن المدرسة 

 [.4الطبقات المسٌطرة فً المجتمع] تسهم فً نشر وترسٌخ رإى وأٌدٌولوجٌة

 التعليم باعتباره هندسة اجتماعية: -2

من المقاربات األخرى التً تركز على األبعاد األٌدٌولوجٌة والقٌمٌة لعملٌة التعلٌم نجد اقتراب الهندسة 

ماعٌة، االجتماعٌة. وٌعتبر ؼرٌؽوري ستارٌت أن المإسسات التعلٌمٌة تإدي وظٌفة فً عملٌة الهندسة االجت

أمام وجود جمهور أسٌر، تمثل المدرسة مختبراً مثالٌاً للهندسة االجتماعٌة، وخاصة إذا تم نقل “حٌث ٌقول 

 [.5”]المعرفة التً ُتمنح لألطفال إلى أسرهم

وٌحمل مفهوم الهندسة االجتماعٌة معانً ودالالت متباٌنة، بحسب السٌاق والنظام السٌاسً واالجتماعً 

هو قبل كل شًء تقنٌة تشمل أنشطة واعٌة تستخدم من طرؾ األنظمة السٌاسٌة أو الذي ٌوظؾ فٌه، ف

 [.6جماعات نافذة بؽرض التؤثٌر فً قلوب وعقول األفراد المنتمٌن الٌها]

فً هذا اإلطار قد ٌحمل المفهوم دالالت سلبٌة إذا ارتبط بؤنظمة وتنظٌمات وأٌدٌولوجٌات شمولٌة؛ إذ تعد 

م فً أفكار األفراد وقناعاتهم ومواقفهم. وفً هذه الحال تكون الهندسة االجتماعٌة كما حٌنئذ أداة توجٌه وتحك

، واستراتٌجٌات ٌتم بواسطتها التحكم فً الجماهٌر وإخضاعهم حتى ”أداة بالؼٌة“ٌصفها كارل بوبر 

فً ألمانٌا، ؛ مثل تلك التً مارستها النازٌة ”ٌوتوبٌا قاتلة“، وهً بهذا تعدُّ ”ٌرضوا وٌحبوا عبودٌتهم“

[. كما قد ٌحمل المفهوم دالالت إٌجابٌة إذا 7والشٌوعٌة خالل حكم ستالٌن فً االتحاد السوفٌتً السابق]

اقترن بتحقٌق أهداؾ سامٌة ترمً إلى تهٌئة األفراد والجماعات للدخول إلى حالة متقدمة من التطور 

 [.8طرٌق التعلٌم والثقافة والفن]الحضاري من خالل إدارة عملٌة التحول االجتماعً بالتدرٌج عن 

وٌكون الشكل الوحٌد المقبول للهندسة االجتماعٌة والذي ٌمكن تبرٌره بعقالنٌة، بحسب كارل بوبر، هو 

الشكل الجزٌئً والتدرٌجً والتعدٌل المستمر فً ضوء التجربة. والنقطة الحاسمة فً هذا النهج هً أنه 

نحن نحرز تقدماً إذن، “ة تارٌخٌة مسبقة، أو كما ٌقول بوبر ٌستند إلى التجربة والخطؤ، ولٌس إلى رإٌ

وحسب، إذا كنا مستعدٌن للتعلم من أخطائنا: التعرؾ على أخطائنا واالستفادة منها بشكل حاسم بدالً من 

وتشمل عملٌة الهندسة االجتماعٌة عناصر بنٌوٌة تنظٌمٌة وأخرى فكرٌة وقٌمٌة تهدؾ إلى ”. الثبات بدؼمائٌة



إعادة بناء أو هندسة نظام جدٌد للقناعات والقٌم والمعاٌٌر ٌتماهى فٌه األفراد وٌتفاعلون فٌه، تفكٌك و

 [.9وٌتعرؾ بعضهم على بعض، بما ٌإدي إلى تكوٌن هوٌة جماعٌة]

وٌقترن مفهوم الهندسة االجتماعٌة عادة بجهود الدول واستراتٌجٌتها فً بناء المواطن والمواطنة، وٌهدؾ 

ة جماعٌة لألفراد ضمن المجموعة الوطنٌة. حٌث تعتمد الدول واألنظمة السٌاسٌة الحدٌثة إلى تشكٌل هوٌ

على هذا المفهوم كوسٌلة لتشكٌل والء األفراد للدولة والوطن، عن طرٌق نشر قٌم االنتماء ومعاٌٌره 

ٌة / وترسٌخها ووحدة المصٌر، مستخدمة فً ذلك وسائل شتى: تنظٌمٌة، واقتصادٌة واجتماعٌة، وفكر

 [.11ثقافٌة]

 ”:اإلخوان“رؤية حسن البنا للتعليم ودوره في تحقيق أهداف  -3

ٌرى حسن البّنا مإسس جماعة اإلخوان المسلمٌن فً التربٌة والتعلٌم الوسٌلة األساسٌة والمثلى فً تحقٌق 

تمع المصري الهدؾ األسمى للجماعة المتمثل فً تطبٌق اإلسالم كنظام شامل، وٌعتبر أن طرٌقة تحوٌل المج

رسالة عن التعلٌم “ 1929تتحقق من خالل التعلٌم. وفً أول كتٌب لإلخوان المسلمٌن نشر البنا فً عام 

، أوضح فٌها سٌاسته التعلٌمٌة الدٌنٌة، وذكر أن الؽرض من التعلٌم لٌس فقط نقل المعرفة إلى ”الدٌنً

بتعالٌم القرآن. فإنشاء مجتمع جدٌد ٌسود الطالب، ولكن أٌضاً تحوٌله إلى شخص ٌسترشد فً حٌاته وأخالقه 

؛ وذلك من [11]فٌه اإلسالم كنظام شامل لكل نواحً الحٌاة ٌتطلب استراتٌجٌة تعلٌمٌة رسمٌة وؼٌر رسمٌة

أجل تنشئة جٌل ملتزم إلحٌاء اإلسالم وتطبٌقه فً نشاطات الحٌاة كلها. وٌعتبر البّنا، فً هذا الصدد، التربٌة 

 .[12]”اإلخوان سوٌاً  الحبل الذي ٌربط“هً 

وكما تؤثر البنا بجمال الدٌن األفؽانً ورشٌد رضا وآراء علماء إسالمٌٌن آخرٌن حول التعلٌم، فإنه تؤثر 

أٌضاً باألسالٌب الؽربٌة، وكان البنا من خرٌجً مدرسة دار العلوم للمعلمٌن فً القاهرة، التً كان منهجها 

[، ومن هنا اكتسب البّنا 13باستخدام األسالٌب التربوٌة الؽربٌة] ٌستهدؾ تزوٌد الطالب بتعلٌم علمانً ودٌنً

وطبقها فً مدارس  comprehensive education” التعلٌم الكلً“النظرٌات الحدٌثة، مثل نظرٌة 

 الجماعة.

ولطالما انتقد البنا النظام المدرسً فً مصر لضعفه فً إنتاج الخرٌجٌن الذٌن ٌفتقرون إلى المهارات 

ٌة األساسٌة وال ٌشعرون بتراثهم الدٌنً أو التارٌخً. وقال إنه ٌرٌد تحوٌل نظام التعلٌم إلى نظام األكادٌم

 [.14ٌنتج خرٌجٌن أكادٌمٌٌن أكفاء ٌتمتعون بحس متطور تجاه الشرٌعة والعادات اإلسالمٌة]

لٌمً خاص بالجماعة. وقد أولى البنا أولوٌة قصوى للتربٌة والتعلٌم منذ البداٌة، حٌث شرع فً بناء نظام تع

باإلسماعٌلٌة قام البّنا ببناء مسجد ومدرستٌن؛ واحدة للبنٌن وأخرى  1928وفور تؤسٌس الجماعة فً عام 

للبنات، وكان النظام التعلٌمً المعتمد فٌها ٌمثل نموذجاً جدٌداً ومنافساً لنظام التعلٌم الحكومً ومحتواه الذي 

البداٌة موقفه من التعلٌم الحكومً النظامً الذي وصفه بالتعلٌم العلمانً،  كان سائداً آنذاك. فقد حدد البّنا منذ

طالبت الجماعة بتعدٌل أسس التعلٌم  1935ومنذ عام  .[15]ومن التعلٌم الدٌنً لألزهر الذي نعته بالجامد

 .[16]تعدٌالً جذرٌاً، بحٌث ٌقوم على أسس إسالمٌة حقة، كما اعترضت بمرارة على المدارس المسٌحٌة



على كل التراب المصري،  1931وقد سعى البّنا إلى تعمٌم نموذج أول مدرسة افتتحها فً اإلسماعٌلٌة سنة 

من هذه  311كانت الجماعة تدٌر نحو  1935وكانت المدارس األولى لإلخوان ؼٌر رسمٌة، وبحلول عام 

األربعٌنات بدأ اإلخوان [. وفً بداٌة 17المدارس ؼٌر الرسمٌة العاملة المنتشرة فً جمٌع أنحاء مصر]

ٌطبقون برامج تربوٌة معٌارٌة، حٌث أدخلوا فً تدرٌسهم مواد ؼٌر دٌنٌة؛ مثل الرٌاضٌات، والعلوم، 

والتارٌخ، والجؽرافٌا. ومع ذلك، كان التركٌز أكثر على التعلٌم الدٌنً وتكوٌن طلبة قادرٌن على نشر 

 [.18أٌدٌولوجٌة الجماعة]

ٌم، ونشاطه الحثٌث فً التعلٌم الموازي اإلخوانً، ُطلب من البنا المساهمة فً ونظراً الشتؽاله فً التعل

شارك مع شٌخ األزهر فً إعداد تقرٌر عن توحٌد نظامً التعلٌم  1938السٌاسة التعلٌمٌة الرسمٌة؛ ففً عام 

د على أنه ال ٌرٌد تعلٌماً إسالمٌاً صرفاً وال علمٌاً صرفاً، بل مز  .[19]ٌجاً من االثنٌناألزهري والحدٌث، وشدَّ

وقد زاد التعاون بٌن البّنا ومسإولً التعلٌم فً مصر فً األربعٌنات، حٌث ُدعً إلى المشاركة فً مشارٌع 

وزارة المعارؾ لتعمٌم التعلٌم ومحو األمٌة. وسمح له نشاطه وعالقاته فً الوزارة باستفادة جماعته من 

م لكل تلمٌذ ٌدرس فً مدارس دعمها المادي، والسمٌا الحصول على معونات مال ٌة، ولوازم مدرسٌة ُتقدَّ

 .[21]الجماعة

وقد عززت هذه المعونات من قدرة الجماعة المالٌة المخصصة للتعلٌم، كما منحت مجهودها التربوي نوعاً 

ن البّنا عام  للبنٌن لجنة تؤسٌس المدارس االبتدائٌة والثانوٌة  1946من االعتراؾ الرسمً. وبموازاة ذلك، كوَّ

 والبنات، ثم تكونت لجنة الشإون الثقافٌة، ونظمت حملة كبٌرة للتبرعات بٌن أعضاء الجماعة وأنصارها.

ثم طورت الجماعة مجهودها التعلٌمً وقامت بتؤسٌس شركات مساهمة إلنشاء المدارس، وفً هذا الصدد 

لبّنا قد أكد أن كل شعبة من شعب اتسعت شبكة المدارس اإلخوانٌة إلى درجة أن الشٌخ ا“ٌقول رفعت السعٌد 

البد لنا من أن ندرك أثر ذلك فً انتشار الجماعة ونفوذها “وٌنبه أنه ”. جماعته األلفٌن أسست مدرسة وأكثر

 .[21]”فً صفوؾ التالمٌذ وأولٌاء األمور والمدرسٌن والمدرسات

درٌب المنتمٌن إلٌها وتزوٌدهم وكان الهدؾ األساسً للبرامج التعلٌمٌة لدى جماعة اإلخوان المسلمٌن هو ت

بالمهارات من أجل نشر أٌدٌولوجٌة الجماعة وفكرها. وكان التركٌز فً التدرٌب على إنتاج نخبة من الدعاة. 

إلى تؤسٌس مدرسة إخوانٌة مخصصة  1951وٌورد روزن أن المرشد العام، حسن الهضٌبً، دعا فً عام 

أسست الجماعة أكادٌمٌة لشإون الدعوة  1953عة، وفً عام للتدرٌب على الدعوة فً كل إقلٌم إداري للجما

، بهدؾ تخرٌج وعاظ ودعاة أكفاء ٌمكنهم التنافس مباشرة مع علماء الدٌن التقلٌدٌٌن والعاملٌن [22]فً القاهرة

 .[23] فً الحكومة على جذب قلوب المصرٌٌن العادٌٌن وعقولهم واستمالتهم، وخاصة الشباب منهم

إلى إنشاء مدارس خاصة تقوم بتدرٌس مختلؾ المواد إلى جانب المواد الدٌنٌة، وقد برز  وقد اتجه اإلخوان

هذا االتجاه منذ سبعٌنات القرن الماضً وتوسع بشكل كبٌر فً التسعٌنات، خاصة مع تراجع قدرة الدولة 

من هذه  على استٌعاب العدد الكبٌر من الطالب فً المدارس الحكومٌة، وهو ما سٌتضح فً أجزاء الحقة

 الورقة.



 التربية والتعليم كوسيلة للمشروع اإلخواني: -4

ٌقوم النموذج التربوي لجماعة اإلخوان المسلمٌن على دمج التنشئة والتجنٌد معاً، فالذٌن ٌتم استقطابهم داخل 

اؼة ، إذ تشكل التربٌة جزءاً من عملٌة صٌ[24]الجماعة ٌخضعون لعملٌة مكثفة ومطولة من التلقٌن والتربٌة

أو بناء الهوٌة اإلخوانٌة، بٌنما تحتل التعبئة والتجنٌد الجزء اآلخر، وتتم هاتان العملٌتان بشكل متزامن؛ 

لٌتضمن بناء الهوٌة واالنتماء اإلخوانً ُبعدٌن: ُبعد بنٌوي وُبعد فكري، وهما ٌشكالن معاً متؽٌرات مهمة فً 

 جماعة ألعضائها.مكونات عملٌة الهندسة االجتماعٌة، التً تقوم بها ال

وتجري عملٌة التربٌة فً مإسسات وأماكن/ فضاءات خاصة، حٌث ٌلتقً فٌها أعضاء الجماعة وقٌاداتها 

وٌتواصلون وٌتفاعلون بشكل أسبوعً أو شهري، من أجل توطٌد العالقة بٌنهم واستٌعاب أٌدٌولوجٌة 

 -الندوة -الدورة -المعسكر -الرحلة -بةالكتٌ -الجماعة. وتنقسم هذه الفضاءات إلى سبعة كٌانات هً: األسرة

 المإتمر، وتقع ضمن شبكة تراتبٌة محكومة بمستوٌات العضوٌة.

استمر االهتمام بالتعلٌم طوال مسار الجماعة، فبعد أن وضع البّنا أسسه وسّطر فلسفته ومنهجه، لعب 

والتعلٌم، ومحاولة التؤثٌر فً  الهضٌبً دوراً رئٌسٌاً فً إعادة هٌكلة الجماعة، والتركٌز أوالً على الدعوة

السٌاسة من خالل الهٌاكل والمإسسات االجتماعٌة، بدالً من مواجهة النظام أو االنسحاب من المجتمع، 

لتكون هذه االستراتٌجٌة هً المعَتَمدة لتحقٌق االمتداد المجتمعً والتوسع الجماهٌري، برؼم معارضة التٌار 

 القطبً لهذا النهج.

نشطت المدارس اإلخوانٌة فً عهد حكم السادات، الذي اعتمد سٌاسة انفتحت على اإلخوان  فً هذا السٌاق،

وسمحت لهم بالعمل فً المٌدان الخٌري والجمعوي والتربوي، إذ كانت تعانً هذه المجاالت من نقص فً 

ة التربٌة الخدمات، وعلى أثر هذا قامت الجماعة بإنشاء العدٌد من المدارس التً ؼابت عنها رقابة وزار

، كما توسع نشاطهم فً اإلشراؾ على مراكز [25]المصرٌة، لتكون حرة فٌما تنشره من أفكار بٌن النشء

 للدروس الخصوصٌة نتٌجة لضعؾ وتراجع مستوى التعلٌم فً القطاع الحكومً.

مر شائعاً شرع اإلخوان فً تنشئة األطفال من أجل تجنٌدهم فً سن مبكرة ابتداًء من سن التاسعة، وٌبدو األ

فً العائالت التً ٌنتمً فٌها اآلباء واألعمام إلى اإلخوان، حٌث ٌتم التركٌز على أطفال أعضاء اإلخوان 

بشكل خاص. أو أن ٌكون هإالء اإلخوة الجدد قد نشإوا فً عائالت متدٌنة والتقوا بؤعضاء الجماعة فً 

بعناٌة قبل قبولهم. لٌكون التجنٌد بداٌة  . ومع ذلك ٌتم فحص هإالء األعضاء[26]أثناء سنواتهم الدراسٌة

فً جماعة اإلخوان ” أخ“لعملٌة طوٌلة ومتعددة المراحل ٌتحول من خاللها العضو الجدٌد الواعد إلى 

 المسلمٌن.

وٌذكر العدٌد من الذٌن مروا على المدارس اإلخوانٌة أنهم وجدوا أنفسهم أعضاء فً الجماعة دون أن 

لثالث “ول كمال الهلباوي فً سرد تجربته مع جماعة اإلخوان المسلمٌن: ٌشعروا، وفً هذا الصدد ٌق

ومثل حال معظم أعضاء المجموعة ”. سنوات، لم أكن أعرؾ أننً عضو فً جماعة اإلخوان المسلمٌن

الجدد، خاصة أولئك الذٌن لم ٌولدوا فً عائالت اإلخوان، تبدأ فترة المراقبة األولٌة لمدة سنتٌن أو ثالث 

وفٌها، ال تحتاج إلى دفع أي أموال، أو إلى حضور صالة اللٌل، إنك لست مسإوالً، فؤنت أكثر سنوات. 



وطبقاً للهلباوي، ٌالحظ المعلمون الذٌن ٌقومون بتدرٌس موضوعات منتظمة، مثل اللؽة العربٌة أو ”. حرٌة

ٌمتلكون هذه  الرٌاضٌات، عقول الطالب وشخصٌاتهم واعتمادٌتهم وتفانٌهم. عندها ٌكتشفون أفراداً 

 .[27]”الخصائص، ٌقومون بإشراكهم بوتٌرة متزاٌدة فً األنشطة والنزهات االجتماعٌة التً تنظمها الجماعة

وعرفت مرحلة تولً عمر التلمسانً قٌادة جماعة اإلخوان المسلمٌن، من منتصؾ السبعٌنات إلى منتصؾ 

، ”المنارات اإلسالمٌة“رس اإلخوانٌة، وسمٌت بمدارس الثمانٌنات، نشاطاً تعلٌمٌاً حثٌثاً، حٌث أُعٌد فتح المدا

التً اعتمدت فً برامجها اتباع رسائل حسن البّنا، لتكون منطلقاً فً استقطاب األجٌال الشابة وتثقٌفها بفكر 

الجماعة، بما ٌضمن تشّكل جٌل ُمشَرب بمبادئ اإلخوان، وما هً إال امتداد للمدارس التً أنشؤها البّنا مثل 

راء للبنٌن، وأمهات المإمنٌن للفتٌات، بالقرب من مقر الجماعة فً اإلسماعٌلٌة، التً كان قد وضع معهد ح

البّنا مناهجها الدراسٌة بنفسه. واستمرت الجماعة فً إنشاء المدارس التً تزاٌد انتشارها مع بداٌة 

بة فً المراحل آالؾ طالب وطال 7التً استقطبت نحو ” الجٌل المسلم“الثمانٌنات، وظهرت مدارس 

التعلٌمٌة، من االبتدائٌة إلى الثانوٌة، وتوزعت فً مدن: طنطا، والمحلة الكبرى، والسنطة، وكفر 

 [.28الزٌات]

، 2112مدرسة سنة  174واستطاع اإلخوان إنشاء مدارس لهم فً جمٌع محافظات مصر، حتى بلػ عددها 

[، باإلضافة إلى خدمات 29بعد سقوطهم] 2113حٌن وصول الجماعة للحكم، وقد تم مصادرتها كلها عام 

تعلٌمٌة أخرى متنوعة؛ مثل )أنشطة ما بعد المدرسة، والمخٌمات الصٌفٌة للمراهقٌن، والتدرٌب المهنً 

والدروس المسائٌة، والدروس التكمٌلٌة لألطفال، والتً توفر بدٌالً عن التعلٌم الرسمً الذي تسٌطر علٌه 

 الدولة.

ة اإلخوان المسلمٌن مشروعاً تعلٌمٌاً شمولٌاً؛ فإلى جانب الُبعد التعلٌمً ٌتم مما سبق ٌتضح أن لجماع 

ٌُراد لهذا المشروع بناء فرد جدٌد   Homusالتركٌز على البعدٌن القٌمً واألٌدٌولوجً، إذ 

Islamicus  .ٌتنصل من والئه وهوٌته القدٌمة لٌتقمص هوٌة جدٌدة فردٌة وجماعٌة، وهً الهوٌة اإلخوانٌة 

شكل التعلٌم حلقة من حلقات مشروع اإلخوان فً هندسة المجتمع ككل، وٌكون ذلك عبر مراحل ووسائل وٌ

عدة؛ ومن أجل إنجاح ذلك المشروع عملت الجماعة على مسارات متوازٌة: المسار الدعوي / األٌدٌولوجً، 

هذه المسارات كلها بحٌاة ، وربطت ”البٌداؼوجً“والمسار التنظٌمً والتعبوي، والمسار التعلٌمً / التربوي 

 [.31المصرٌٌن الٌومٌة وبهمومهم وتطلعاتهم]

وإذا كانت جماعة اإلخوان المسلمٌن قد نجحت إلى حد كبٌر فً تنفٌذ مشروعها وإقناع قطاعات اجتماعٌة 

مهمة به، فما الحرج أو الخطورة فً ذلك؟ لإلجابة عن هذا التساإل، ٌجب على الباحث النظر فً طبٌعة 

 األفكار التً ٌدعون الٌها، والممارسات التً ٌرسخونها. ومحتوى

إن المشروع اإلخوانً الذي ٌعتمد فً تطبٌقه على هندسة اجتماعٌة وٌستند على رإى وفلسفة 

، ٌختزل القضاٌا والتحدٌات التً ٌواجهها ”المدٌنة الفاضلة“مثالٌة/طوباوٌة ال تارٌخٌة، تصبو إلى تحقٌق 

، فٌكفً أن ٌكون الفرد ورعاً والحاكم فاضالً ”اإلسالم هو الحل“وشعبوٌة؛ مثل  المجتمع فً شعارات بسٌطة

ٌحكم بما أنزل هللا، حتى ٌصلح الكل وتتوافر السبل لتشٌٌد أو إعادة تشٌٌد الحضارة اإلسالمٌة. فالتركٌز على 



ٌُعدُّ  نظرة ساذجة، ال  األخالق والفضٌلة، بوصفه حالً سحرٌاً لمشكالت األمة ووسٌلة ازدهارها وتقدمها، 

تترك مجاالً للبرامج السٌاسٌة أو للنقاش المفتوح والحر؛ فالمشروع اإلخوانً ٌنفً وجود المجال السٌاسً، 

ه ملحقاً ومكوناً ثانوٌاً للنشاط الدعوي؛ وعلٌه فقد ٌكفً دعوة الناس إلى اتباع حٌاة  وفً أحسن األحوال ٌعدُّ

آلٌة تتبعه السلطة السٌاسٌة دون ضرورة خوض أي معركة فاضلة حتى ٌتحقق المجتمع المنشود وبصفة 

 [.31سٌاسٌة]

وتتمثل خطورة المشروع التعلٌمً اإلخوانً فً أنه ٌلؽً الفكر المعارض وٌعتبر حاملً هذا الفكر منحرفٌن 

وخارجٌن عن طرٌق الصواب وٌجب محاربتهم. فهذه الٌوتوبٌا التً ٌعمل اإلخوان جاهدٌن ومنذ تسعٌن 

تنفٌذها تشبه ؼٌرها من الٌوتوبٌات الدٌنٌة منها أو العلمانٌة. ومن أشهر تلك الٌوتوبٌات خالل  عاماً على

القرن العشرٌن والتً تسببت فً مآٍس انسانٌة مفجعة، النازٌة والشٌوعٌة؛ فالمشَترك بٌن هذه الٌوتوبٌات أنها 

نانٌة، حٌث ٌحقق كل فرد فٌه تصور لمعتنقٌها بلوغ هدؾ أسمى، وهو مجتمع خال من الصراع والظلم واأل

نفسه وٌشبع رؼباته. فالشٌوعٌة تصور المرحلة األخٌرة للتطور البشري فً أن ٌكون هناك مجتمع تنعدم فٌه 

الطبقات االجتماعٌة، وٌزول فٌه االستؽالل، وال ضرورة فٌه لوجود الدولة حٌث إن األفراد ٌنظمون أنفسهم 

فً كل ذلك على استبطان األفراد للقٌم واألخالق الشٌوعٌة. والنازٌة  فً جماعات تسٌر نفسها ذاتٌاً معتمدٌن

ٌَّالً لمجتمع مثالً قائم على نقاء العرق وصفائه، عرق ٌقع على هرم  بدورها قدمت للشعب األلمانً متخ

األعراق وٌتفوق علٌها. واألٌدٌولوجة اإلسالموٌة بشكل عام واإلخوانٌة بشكل خاص، هً األخرى تبنً 

ٌَّل ال تارٌخً، مجتمع أٌدٌول  ملسو هيلع هللا ىلصفً بداٌة أٌام الرسول محمد ” المدٌنة المنورة“وجٌتها على مجتمع ُمتخ

 والخلفاء الراشدٌن من بعده.

 خاتمة:

ل التعلٌم أداة أساسٌة وفعالة فً نشر الفكر اإلخوانً وانتشار الجماعة وتمددها، حٌث اعتمدت هذه   شكَّ

؛ األول ٌتمثل فً بناء مإسسات تعلٌمٌة خاصة بها وموازٌة لقطاع األخٌرة مسارٌن للتوؼل فً قطاع التعلٌم

التعلٌم الحكومً، والثانً ٌتمثل فً اختراق قطاع التعلٌم الرسمً من خالل التؤثٌر فً البرامج التعلٌمٌة 

وتوظٌؾ معلمٌن وموظفٌن ٌنتمون إلى الجماعة فً المدارس الحكومٌة. وقد تبنت الجماعة فً مدارسها 

الهندسة االجتماعٌة لصناعة الفرد اإلخوانً، من خالل ترسٌخ الناشئة وتلقٌنهم أفكارها  نوعاً من

 وأٌدٌولوجٌتها.
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