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سؤال التقريب بين اإلشكال واالستشكال
هل سرى فينا سؤال التقريب سريان الدم يف العروق؟

هل انبعث فينا سؤال التقريب انبعاث شعاع الشمس مع الشروق؟

هل رسخت معارفنا بالتقريب؟

هل توسلنا بسؤال التقريب يف أدوات البحث اليت اصطنعناها مفاهيم ومناهج ونظريات؟

وأوردنــا  األدلــة،  وحررنــا  القواعــد،  وقررنــا  الدعــاوى،  التعاريف،وصغنــا  املفاهيم،وأنشــأنا  فوضعنــا 
االعرتاضــات.

هل حمصنا القول يف سؤال التقريب مطالبة واعرتاضا ومعارضة؟

هل اشتغلنا بسؤال التقريب مبنهج  الناقد الذي يتوىل التقومي؟

هل كان استئنافنا لسؤال التقريب استئناف املراجع آللياته وأدواته؟

أمل خنلط يف سؤال التقريب بني املأصول واملنقول،والراجح واملرجوع،واألصلي والتبعي؟

ماهي حدود إبداعنا للنهوض بثقافة التقريب؟

ما حظ منظوماتنا الرتبوية من سؤال التقريب؟

ما هي املناهج التقريبية اليت توسلنا هبا ملقاربة التقريب؟ 

هل جددنا النظر يف منهج تقومي التقريب؟
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هل أصبح التقريب جزءا من مشروعنا العلمي ؟

هل جنحنا يف االنتقال بالتقريب من املدارسة إىل املمارسة؟ 

ومن ممارسة حية ملنهج التقريب، ال جمرد خطاب نظري يف املنهج التقرييب؟

ومن األشكال إىل االستشكال؟ 

ومن التجزيء إىل التكامل؟

ومن النسق املنغلق إىل النسق املنفتح؟

 ومن النظر يف املضامني إىل النظر يف استخراج  اآلليات؟

هل هناك قصور آيل للنماذج النظرية اليت بين عليها خطاب التقريب؟

ماهي حدوده؟وماهي آثاره على أنساقنا الرتبوية؟

هل هناك صلة بني سؤال التقريب – كما ننشده- واملشروع اجملتمعي ؟

هل هناك أصال سؤال تقريب؟

وهل هناك سؤال تقريب للتقريب؟

وهل هناك سؤال تقريب تقريب التقريب؟

وهل هناك وعي بسؤال التقريب؟

وهل هناك استحضار تام للسياق عند االشتغال بسؤال التقريب؟

 وهل هناك إدراك تام  للشروط املوضوعية احملددة للتقريب؟

هل جعلنا التقريب جزءا من أنساقنا املعرفية ؟

هل أصبح التقريب ممارسة يومية يف اشتغالنا وتواصلنا؟

هل  تقلبنا يف مستويات التقريب؟

وهل تقلب فينا سؤال التقريب؟

أين بدائل التقريب؟
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سؤال يتطلب منا االستيئناف إذا أردنا أن خنرج من الركود واجلمود،إىل الفاعلية والعطاء،والتنزيل،فكل 
ســؤال حيتــاج إىل جواب،وليــس كل جــواب أنتجنــاه تقريب،ومــا ســؤال التقريــب يف عمقــه إال  اســتئناف 

استشــراف للجــواب؟ 

فأين حنن من سؤال التقريب استشكاال واستدالال؟
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