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 لخصامل
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل معامل األسس املعرفية والفكرية يف القرآن 

الكريم وذلك يف منحى تأصييل إجرائي تتبعي متس احلاجة إليه لندرة الدراسات 

التي يف هذا الباب والتي تعزز مهارات التأصيل الرتبوي واستخدم الباحث املنهج 

 اهنا يفظملعامل الدالة عىل تلك األسس ومالوصفي التحلييل للوقوف عىل أهم ا

األدبيات التي تناولتها وألف بينها يف مطالب تقرب أهم املعامل التي تيرس حتقيق 

 أهداف الدراسة وقد كان من أهم نتائج الدراسة ما ييل:

األسس املعرفية والفكرية يف القرآن الكريم هلا خصائصها املميزة عن  -

 ها الفلسفات الوضعية وهلذا التميز تطبيقاته الرتبوية.غريها من األسس التي مرجعيت

استخراج األسس الرتبوية من القرآن الكريم له مؤرشات عامة ومعايري  -

ضابطة ليس كيفام اتفق وللقران منهجية يف بياهنا وتؤثر التبعية الفكرية يف عملية 

استخالص تلك األسس وصور التأويل والتبديل للنصوص الرشعية، وأنواع 

 لقراءات املفتوحة األسس املعرفية والفكرية للبناء الرتبوي. ا

أمهية وجود آلية واجتاه فكري يف سياق استنباط واستخراج األسس من   -

القرآن الكريم، وترشح املنحى املنظومي كآلية هلا خلفيتها النظرية اإلسالمية، 

والفكر وترشح االجتاه الفقهي كمنهجية الستنباط األسس، وعىل أن الفقه 

 متالزمان يف هذا املسار. 

يمكن نمذجة استخراج األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية من القرآن الكريم  -

بصورة منظومية تظهر العالقات التبادلية بني مكوناهتا قربتها الدراسة بنموذج عام 

 مقرتح.

ساقت الدراسة بعض األمثلة عىل األسس املعرفية واألسس الفكرية التي  -

 عىل ضبط املامرسات الرتبوية عموما للتدليل عىل ما يمكن استنباطه من نظائر تعني

 تلك األسس.

، فلسفة الرتبية اإلسالميةاألصول اإلسالمية للرتبية،  الكلمات املفتاحية:

 .اإلسالمي الفكر الرتبوي
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 مقدمة

، احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد

 وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا إىل يوم الدين، أما بعد:

فإن من أوثق اخلطوات يف مضامر املبادرة والشهود احلضاري هلذه األمة  

والتمكن من الكفايات الثقافية والعلمية التي تنجح املبادأة واحلث عىل اتباع النهج 

العلم من املثقفني القويم الذي جاءت به هذه الرشيعة؛ هو أن يتمكن شداة 

والرتبويني واملفكرين من التضلع من شهود حماسن هذه الرشيعة وما فيها من كامل 

ومجال وعدل وحكمة، ويتلطفوا يف تلمس األسس الركينة للحق الذي يستنبطونه 

من أصوهلا، وهذه الكفايات ستمكنهم من بيان واضح ومعزز باملقررات العلمية 

بالتعاطي معها، فام يملكه األستاذ أو املفكر أو املنظر  التي تغري املستمع والشاهد

من كفايات معرفية متّكنه من الترصف يف العبارة والبيان املطابق للحقائق املختلف 

فيها، وما جيده يف نفسه من مقدمات رضورية يمكن أن يقرهبا يف صور مقدمات 

ب التقهقر يف هذا أولية مبسطة متدرجة توصل احلقيقة العلمية أو الرتبوية، وسب

املضامر عدم وجود التمثل الذهني املعريف للمنهجية الفكرية واملعرفية الواضحة 

هلذا الدين الذي يتجاوز الطرح اخلجول أو املتذبذب إىل القيام بالشهادة والبالغ 

والبيان الذي يذهب زبد القطيعة املعرفية بني الدنيا والدين القيِّم، ويظهر اليقني 

 ذي تطمئن إليه النفوس والعقول وتسكن إىل هدايته ونوره. املعريف ال

ۅ  ۅ    ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ      ۇ ﴿قال تعاىل:  

 . [30]الروم: ﴾ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ   ېۉ    ۉ

وإن الرتبية التي تنطلق من مسلامت الوحي من القرآن الكريم والسنة النبوية 

شاملة لإلنسان، فتغذي الروح بزيادة اإليامن وتؤنسه باملعرفة التي تراعي الرتبية ال

تزيل عنه وحشة املجهول، وهو ما ال تفي به الفلسفات الوضعية، قال شيخ 
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للمتفلسفة يف الطبيعيات خوض وتفصيل متيزوا به بخالف »االسالم ابن تيمية: 

، وكالم أرسطو اإلهليات، فإهنم أجهل الناس هبا وأبعدهم عن معرفة احلق فيها

 .(1)«معلمهم فيها قليل كثري اخلطأ

وكام أهنا تعنى بروحه فهي تعنى بجسده؛ فتهذب شهواته وترتك له فرص احلياة  

السعيدة، لكن دون بغي أو جنوح، وتراعي اجلانب املعريف وطاقته وترتك له فضاًء 

حماولة ن به دون كبرًيا من احلرية التي حتدها بأسوار من الغيب الذي ترشده إىل اإليام

 تسّور بدون سلطان قد ترض به يف حتقيق أهم مقاصد اخللق، وهو العبودية هلل تعاىل.

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ قال تعاىل:

 . [36]اإلرساء:  ﴾ی  

ظم وفلسفة الرتبية يف القرآن الكريم ختتلف متامًا عن فلسفات الرتبية يف الن»

احلديثة والقديمة خاصة الغربية، فأساس الرتبية يف الغرب يبنى عىل احلرية 

والديمقراطية والفردية، ويف الرشق من العامل الشيوعي يبنى عىل دكتاتورية الطبقة 

العاملة واملادية اجلدلية والشيوعية اجلامعية. والقاعدة التي تنطلق منها فلسفات 

وهية والربوبية، أي: جحود اخلالق العظيم وهيمنته الرتبية املعارصة هي جحود األل

وسيطرته عىل مجيع املخلوقات، وهذا يعني: أن هذه الفلسفات ليس هلا رؤى 

توحيدية صحيحة، فهي خالية من أي ارتباط بعقيدة أو خلق أو قيم تتصل باملأل 

 .(2) «األعىل

شة تتموضع يف إن األسس الفكرية واملعرفية للفلسفات الرتبوية املعارصة اهل 

اخللفيات النظرية لتلك الفلسفات، وتتلون بفكر من خيرتعها وما يتأثر به من 

                                       
، حتقيق عبد الرمحن بن قاسم، نرش جممع "جمموع الفتاوى"(، ـه1425عبد احلليم، ) ابن تيمية، أمحد بن (1)

 (.19/163امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، )

جملة (، فلسفة الرتبية يف القرآن الكريم، من أصول الرتبية الوطنية يف السودان، 2014علوان، عيل حممد ) (2)

  (.92-91دراسات تربوية، كلية الرتبية، جامعة افريقيا العاملية، فرباير، العدد الثالث، السودان. )ص:
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 إضافات عارضة، وهي السبب يف القصور والضعف يف البناء الرتبوي العاملي. 

إن هذه االعتبارات السابقة تنبه عىل أمهية االستقالل املعريف والفكري من 

، وبناء الرتبية عىل أصول معرفية تنبثق من التبعية الفلسفية الغربية والرشقية

نصوص الرشيعة اخلامتة ال الرشائع األرضية والفلسفات الوضعية، فكل له وجهة 

يوليها ورشعة ينتهجها، تنطلق منها تصوراته ومعارفه وسلوكياته وتربيته، قال 

وهذا يعني تتبع واستقراء  ، [48]املائدة:  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿ تعاىل:

واملفاهيم التي تشكل األسس املعرفية والفكرية وكيفية إشخاصها كقواعد  احلقائق

ومبادئ ترشد املعرفة والفكر، وما هي اآلليات والوسائل والتوجه الفكري الذي 

ييرس ذلك، وهذا هو ما حيدو بالباحث الستقراء األدبيات التي تناولت عملية 

كمصدر  -الكريم القرآن–التأصيل والتجديد الرتبوي والنظر إىل مصدر الوحي 

ومؤسس ومنشئ لألصول النظرية العامة للرتبية، ومنها الفكرية واملعرفية التي 

تتفرع عنها املامرسات الرتبوية التي إذا تظافرت شكلت الرسوم الرتبوية العامة 

التي يمكن تقييم خمرجاهتا ورصد متظهرها يف سلوك املربني واملعلمني يف تصوراهتم 

، ومجلة املعاجلات اإلجرائية للموقف التعليمي، سواء يف ووجهات نظرهم

 األساليب أو طرق التدريس أو اسرتاتيجياته. 

ولكي تتم الفائدة فسنذكر ما سبق من مطالب ترّشد استنباط تلك األسس 

وتبني املعامل واملحددات، ونعرج عىل أمثلة تقرب املراد، وهذه املطالب جتعل 

ة إذا ما قارهنا بغريها من الدراسات التي يمكن أن تكون الدراسة فيها نوع من اجِلد

من الدراسات السابقة، لكن بنوع من التجانس العام أو النوعي الذي يشري إىل 

اختالف الدراسة عن سابقاهتا من الدراسات بام يمكن أن جتليه من املفاهيم 

عرفية والفكرية واملعايري واملبادئ واألساليب املعينة عىل فهم واستنباط األسس امل

 من القرآن الكريم.
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فقد لقي االهتامم بأصول الرتبية وعملية إعادة تصميم البناء الرتبوي يف ضوء ما 

يمليه القرآن من أصول وقواعد وحمددات منهجية اهتامًما كبرًيا، حيث تناولت عدة 

دراسات هذا املوضوع من زوايا عامة جاء بعضها شاماًل لكل األسس، وحتت 

 نظور الشامل مثل:معنى امل

، حيث بينت هذه الدراسة أمهية بلورة فلسفة (1)(2008دراسة )الكيالين، -

تربوية تنبثق من أصول الرشيعة، وأظهرت معامل تلك الفلسفة بام تناولته من تفسري 

جلملة من العالقات بني املفاهيم الرتبوية يف ضوء نصوص القرآن، وتناولت كذلك 

املها، فهناك جتانس بني الدراسة احلالية وهذه الدراسة نظرية املعرفة وبينت مع

باعتبار عموم املوضوع، إال أن هذه الدراسة تتعرض آلليات االستنباط وتنبه عىل 

أمثله وخط منهجي نموذج ناظم لعملية استخالص األسس يف مستويات تتفرع 

بني الفلسفات عن األسس العامة املعرفية والفكرية التي تظهرها يف العادة املقارنة 

الوضعية والفكر اإلسالمي، حيث تتعرض يف العادة للتصورات املتعلقة باهلل، 

والعامل، والكون، والطبيعة اإلنسانية، ويف مستوى جتريد عايل، فهذه الدراسة 

ستتعرض لألسس املذكورة يف مستوى إجرائي أقل جتريًدا وألصق باملامرسات 

 فة. الرتبوية العامة يف املجاالت املختل

فقد تناولت هذه الدراسة عنارص املنهج باملقارنة  (2)(1991ودراسة )نشوان، -

بني النظريات الرتبوية وبينت معامل النظرية الرتبوية من منظورها اإلسالمي من 

منظور فكري ومعريف، فهذه الدراسة تلتقي مع الدراسة احلالية يف حماولة بيان املعامل 

الفكر اإلسالمي الرتبوي، وما يقوم عليه من مبادئ الفارقة بني تلك الفلسفات و

وحقائق وأساليب، إال أن هذه الدراسة ستتجه نحو التفصيل النوعي املوضوعي 

                                       
، دراسة مقارنة بالفلسفات الرتبوية "فلسفة الرتبية اإلسالمية"م(، 2008الكيالين، ماجد عرسان ) (1)

 نرش، األردن.املعارصة، سلسلة نظرية الرتبية اإلسالمية، دار الفتح للدراسة وال

 ، دار الفرقان للنرش، األردن."املنهج الرتبوي من منظور إسالمي"م(، 1991نشوان، يعقوب حسني ) (2)
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 وبصورة إثرائية ومتعلقة بالقرآن الكريم.

كام تناولت بعض الدراسات األسس املتعلقة باملنهج كامدة الرتبية اإلسالمية،  -

منهجية القرآن يف معاجلة قضايا البناء الرتبوي  وتناولت دراسات أخرى ما يظهر

، حيث تناولت (1)(1425) األخالقي واالجتامعي، مثل دراسة: )الدورسي،

اإلشارة إىل إبراز بعض ملحات منهج القرآن الكريم يف البناء الرتبوي األخالقي 

ع واالجتامعي، والتنويه بالوسائل الكفيلة بتفعيل التعاليم الرتبوية ذات الطاب

إىل  تؤولهذه الوسائل »اإلصالحي من خالل القرآن الكريم. وتوصلت إىل أن: 

جمموعتني: وسائل دافعة ووسائل مانعة، أما الوسائل الدافعة فهي التي تنمي 

االستعداد النفيس لفعل اخلريات مثل القدوة الصاحلة واملوعظة والصحبة، 

ول بني املرء ورغبته يف سيئ واملجموعة الثانية هي الوسائل املانعة، وهي التي حت

 .(2) « األخالق، وتعطل إرادته...

وهذه الدراسة وإىل دراسات مشاهبة تلتقي مع هذه الدراسة يف بعض متغريات 

الدراسة، لكنها مل تتطرق إىل العالقة بني متغريات الدراسة هذه خاصة، وهذا يعد 

 مربرًا لتناول موضوع الدراسة بالبحث.

 ئلتها:مشكلة الدراسة وأس
إن تأسيس منهجية نظرية ختدم الفكر الرتبوي من منظور إسالمي ومن أعظم  

مصادرها وهو القرآن الكريم؛ يعد غاية ومطلًبا مهاًم يف سياق استقالل اهلوية 

عىل  -والبد-الرتبوية؛ فإن املامرسات الرتبوية املتنوعة يف النظام التعليمي تعتمد 

اإلنتاج الرتبوي الفكري واملعريف يف الوطن  خلفية نظرية فكرية ومعرفية، وإن

                                       
، وزارة "ملحات عن منهج القرآن يف البناء الرتبوي ومعاجلته"(، ـه1425د )يإبراهيم سعالدورسي،  (1)

ن يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو، واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ندوة أثر القرآ الشؤون اإلسالمية

 اململكة العربية السعودية.

 (.212املرجع السابق، )ص: (2)
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العريب واإلسالمي مل يتجاوز طور الشعور باملشكلة، واملبادرات يف هذا املضامر ال 

حيتاج إىل عملية حتويل الفكر واملعرفة من مستوى  تعدو أن تكون شحنًا شعورًيا

ت وأدلة إرشادية املعرفة التقريرية إىل مستوى املعرفة اإلجرائية التي تظهر يف مساقا

وتعليمية توضح األسس واملعامل واملعايري، فرتشيد السياسات الرتبوية وصياغة 

األهداف ووضوح معايري التخرير بني الوسائل والطرق واملناهج وإدارة التخطيط 

والتنفيذ، إىل غري ذلك من املامرسات الرتبوية التي حتتاج إىل أسس فكرية ومعرفية 

اد تلك املامرسات من أسس فلسفية وضعية يورث تضارب لالنطالق، وإن استري

 وفقدان اهلوية الرتبوية.

لقد أثبتت الدراسات واألبحاث املتعلقة بطبيعة املعرفة وجذورها وطرقها، »و

للدراسات النفسية أن هناك عالقة وثيقة بني  (1)وكذلك الدراسات االثنوغرافية

مة نظرهتا الفلسفية للحياة التي تنتج املعرفة الناجتة والواقع االجتامعي، فلكل أ

املعرفة من خالهلا، كام أكدت عىل أن نتاج األبحاث العملية والتجارب التي 

تولدت عنها متأثرة بثقافة الباحث وانتامءاته األيدولوجية، ومهام حاول أن يكون 

 . (2) «موضوعًيا فليس بإمكانه التخلص من تلك العوامل املتشابكة

جة إىل بيان معامل األسس واملنطلقات الفكرية واملعرفية وهنا تظهر احلا

اإلسالمية للبناء الرتبوي من املصادر األصيلة للرتبية اإلسالمية، وأمهها القرآن 

الكريم ملا فيه من تعميامت مهمة يف هذا املجال، والنظر يف كيفية ذلك، ويف هذا 

                                       
عوب، وهو أحد علوم اإلنسان، وينصّب عىل دراسة املظاهر املاّدّية للنشاط ( 1) اإلثنوغرافيا: علم وصف الشر

هـ(، 1429تار عبد احلميد )اإلنسايّن من عادات وتقاليد، كاملأكل واملرشب وامللبس. ُينظر: عمر، أمحد خم

 (.1/63بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية املعارصة، نرش: عامل الكتب، القاهرة، مرص )

هـ(، إعداد أعضاء هيئة التدريس يف اخلارج ومشكالت املعرفة 1406-1405فهيم، حممد عيسى، ) (2)

جامعة أم القرى، مكة  (،23لنفسية )والتعليم يف الغرب، الطبعة الثانية، مركز البحوث الرتبوية وا

 املكرمة، اململكة العربية السعودية.
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سس الفكرية واملعرفية إىل السياق ترد هذه الدراسة لتجلية كيفية بلورة معامل األ

حقائق وقواعد، وما حيتف هبا من إجراءات وتصورات متهد مبارشة مهمة إعادة 

بعث التأصيل والتنظري الرتبوي اإلسالمي، وعليه يمكن ترمجة مشكلة الدراسة يف 

 السؤال التايل:

 ما معامل األسس الفكرية واملعرفية للبناء الرتبوي يف القــــرآن الكـــرمي؟
 إىل عدة أسئلة، هي كالتايل: السؤاليرتجم هذا و 

 ما مفهوم أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف أدبيات الرتبية اإلسالمية؟ •

 ما خصائص أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف القرآن الكريم؟  •

 ما املنهج القرآين يف بيان أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية؟ •

 ومعايري ضبط بناء أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف القرآن الكريم؟ما آلية  •

 أهداف الدراسة:
 تتمثل أهم أهداف الدراسة يف التايل:

بيان مكونات منظومة البناء الرتبوي وأسسه الفكرية واملعرفية والعالقات  .1

 التبادلية بينها. 

 املعرفية والفكرية.  توضيح أهم املعايري التي تضبط عملية استنباط األسس .2

 إبراز خصائص األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية يف القرآن الكريم. .3

اإلشارة إىل كيفية استخالص األسس املعرفية والفكرية باالستعانة   .4

باملنحى الفقهي كتوجه علمي، وبصورة تعني عىل فهم التأصيل املنهجي ألصول 

 الرتبية واعتامد القرآن كمصدر رئيس.

موذج تصوري ختطيطي يوضح العالقات املنظومية التي تراعى يف بناء ن .5

استنباط األسس املعرفية والفكرية، وموضع األسس ومستويات املنظومات ذات 

 العالقة.
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 أمهية الدراسة: 
الفكري -تنبع أمهية الدراسة من العالقة الوطيدة بني اجلانب النظري  

املامرسات الرتبوية العملية التي متتد وبني اجلانب التطبيقي املتمثل يف  -واملعريف

بعرض النظام التعليمي والتي تعتمد عىل اجلانب النظري، ولذلك فأمهية الدراسة 

 هلا جانبان: جانب نظري والذي يتمثل يف التايل: 

قد تقدم الدراسة بلورة لألسس الرتبوية الفكرية واملعرفية املوجودة يف  .1

 القرآن الكريم.

ددات الرتبوية الفكرية واملعرفية املوجودة يف القرآن أمهية استنباط املح .2

 الكريم. 

تعميق الصلة وتأكيد التالزم بني الرتبية وأصوهلا املستنبطة من القرآن  .3

 الكريم.

 ويف اجلانب التطبيقي تتمثل أمهية الدراسة يف التايل:

قد تلفت الدراسة أنظار األساتذة وبناة املناهج واملتخصصني ببناء املناهج  .1

املدرسية وبرامج إعداد املعلمني إىل أمهية تنمية مهارة االستنباط ألصول الرتبية 

 وبلورة تطبيقاهتا يف املناهج وبرامج اإلعداد. 

تلبية توصيات املؤمترات والبحوث التي تدعو إىل العناية بالتأصيل  .2

رسات الرتبوي كمنطلق لبناء النظريات الرتبوية وفق رؤية إسالمية؛ تبني معامل املام

 الرتبوية املختلفة وفق نور من القرآن.

 منهج الدراسة:
وأسئلتها؛ فإنه يتعني املنهج: الوصفي  إنه بالنظر إىل أهداف الدراسة

عن اجلانب التحلييل للدراسة، حيث سيتم ، حيث جييب هذا املنهج )التحلييل(

الدراسة مسح ما يتعلق بالدراسة وحتليل البيانات وتصنيفها؛ للتعرف عىل مباحث 
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ومطالبها واستقراء الدالالت التي حتقق املعاين التي تستهدفها تلك املباحث 

واملطالب، ثم القيام برتتيب تلك املباحث ومطالبها الفرعية بصورة تستوعب 

 مالمح الدراسة وبام حيقق أهدافها.

ثم يف ضوء التحليل ومعطياته نقوم باستنباط وتفسري معامل وحمددات األسس 

ة والفكرية من القرآن الكريم، واستنتاج أمهية ذلك من املسح الوصفي، املعرفي

حيث يتم مسح األدب السابق ومجلة املصادر واملراجع التي تناولت تلك األسس 

باالستنباط والتأسيس بغرض االستقراء والتمثيل ألهم متعلقات األسس 

ىص جهد عقيل ونفيس بذل أق»واملطالب العلمية التفصيلية املتعلقة بالدراسة، وهو: 

 .(1) «عند دراسة النصوص هبدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة

 حدود الدراسة:
 سيكون أهم حماور الدراسة املوضوعية، هي:

 مفهوم األسس املعرفية والفكرية وما يتعلق هبام من أدبيات معارصة وحديثة. -

آن الكريم، وهذه األسس تتعلق العالقة التبادلية بني تلك املفاهيم والقر -

بالتعاطي مع املعارف وكيفية توظيف الفكر يف احلقول املعرفية وبصورة عامة، 

وهذه األسس تبنى عليها املناهج واملامرسات الرتبوية، فهي تتعلق بالبناء الرتبوي 

عموًما ال باملناهج خاصة، والتي هي أكثر تعمياًم، وهي التصورات املتعلقة باهلل، 

 عامل، والكون، والطبيعة اإلنسانية.وال

أما احلدود الزمانية فستقترص عىل معهود اخلطاب الزمني الذي نزل به القرآن  -

وما يرتجم عنه من فقه وتفسري، وما يوضحه من معايري مطابقة لذلك املعهود 

 الزمني ال ما استجد من قراءات معارصة تلغي املعهود الزماين األول.

                                       
، دار الرشوق، جدة، 6م(، املرشد يف كتابة األبحاث، ط1992فودة، حلمي وصالح، عبد الرمحن ) (1)

 (.43اململكة العربية السعودية، )ص:
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 مصطلحات الدراسة:
 مصطلحات الدراسة اإلجرائية هي كاآليت:

هي الدالالت واحلدود واملظان التي تعني عىل تصور مفهومي األسس  املعامل:

املعرفية والفكرية للبناء الرتبوي يف القرآن الكريم، وهذه املعاين توافق املعنى 

 . (1)اللغوي لداللة املَعلم

تقوم عليها الرتبية وتشتق هي املرتكزات والدعامات التي  األسس الرتبوية: 

 منها، وهي يف هذه الدراسة األسس الفكرية واملعرفية.

هي مجلة املكونات األساسية التي تشكل منظومة الرتبية  البناء الرتبوي:

والعالقات التبادلية بني تلك املكونات واالمتدادات النظرية والتطبيقية هلا، والتي 

ئة الرتبوية، وبام يف ذلك أسسه الفكرية تستوعب املنهج واملعلم والطالب والبي

واملعرفية والنفسية واالجتامعية، ويف ضوء امتدادات شاملة تستوعب عالقة الفرد 

 بنفسه وبمن حوله وبربه.

هو املرتكز املنهجي الذي يعتمد عليه يف توظيف  األساس الرتبوي الفكري:

وحل  مل مع معطيات الواقعاملعرفة ومفرداهتا من مفاهيم وحقائق وتعميامت هبدف التعا

 مشكالته، والتي تستنبط من مجلة أصول الرشيعة والرتاث الفقهي والثقايف اإلسالمي. 

هو املرتكز املميز ملنظومة املعرفة اإلسالمية، وما  األساس الرتبوي املعريف: 

ينتمي إليها وما ال ينتمي من مفهومات أو حقائق أو تعميامت، ويف ضوء نصوص 

 ريم. القرآن الك

وسيعرض الباحث يف الدراسة العالقة بني األساسني: املعريف والفكري  -

 نظًرا للتقارب الظاهري بينهام.

                                       
الدين عىل املثل، ومعلم كل  ومعلم الطريق داللته وكذلك معلم"وجاء يف املحكم واملحيط األعظم:  (1)

أبو احلسن عيل بن ابن سيده،  ."يشء مظنته، وفالن معلم للخري كذلك، وكله راجع إىل الوسم والعلم

حتقيق: عبد احلميد هنداوي، نرش: دار الكتب  ،"املحكم واملحيط األعظم"(، ـه1421إسامعيل، )

 (.2/177)العلمية، بريوت، لبنان 
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 املبحث األول
 البناء الرتبوي والقرآن الكريم  

 توطئة:
إن من أجّل ما ورثه علامء املسلمني من علم النبوة هو احلكمة التي تظهر آثارها 

علوم؛ رشعية كانت أو اجتامعية أو طبيعية بحتة، يف التناول الشامل ملوضوعات ال

وهذه النظرة الشاملة انعكست عىل الروية واألناة العلمية يف إصدار األحكام، ويف 

تناول الكليات وما يرتبط هبا من جزئيات، ويف رعاية العالقات التبادلية بني 

ملة للمشهد. تغريات قد تؤثر يف التقاط الصورة الشا اجلزئيات وما تسببه من نشوء

 وهذا هو ما نحاول رعاية اطراده يف بيان مباحث الدراسة ومطالبها.

 املطلب األول: مفهوم البناء الرتبوي واألسس الفكرية واملعرفية للرتبية
إن الرتبية اإلسالمية يف معناها األعم تستوعب كل التساؤالت التي شغلت 

تشمل جوانب نمو اإلنسان، إهنا  إن الرتبية يف حقيقة أمرها»الفلسفات الرتبوية، و 

تنظيم للقوى والقدرات البرشية، وهي تعني التوجيه الشامل والكامل للحياة 

كلها، والتشكيل لطريقة احلياة االجتامعية القائمة بالفعل، وهبذا تغدو عملية تعهد 

الفرد املسلم بالتكوين املنتظم بام يرقيه يف مراتب التدين تصوًرا وممارسة، وهو ما 

 .(1) «تدعو إليه الرتبية يف القرآن

: فيمكن تعريفها بأهنااالصطالح،  يفمعنى الرتبية اإلسالمية  وإذا أردنا تقريب 

 إىل املبادئ يستند واحد فكري إطار يف ببعض، يرتبط بعضها التي املفاهيم تلك»

 ة،العملي والطرائق اإلجراءات من عدًدا ترسم والتي اإلسالم، هبا أتى التي والقيم

 .(2) «اإلسالم وعقيدة يتفق سلوكاً  سالكها يسلك أن إىل تنفيذها يؤدي

                                       
 (.96، مرجع سابق )ص:"فلسفة الرتبية يف القرآن الكريم"م( 2014علوان، عيل حممد ) (1)

الرشد،  مكتبة ،"والتطبيقات املفهومات اإلسالمية الرتبية"م(، 2008وآخرون ) إسامعيل سعيد عيل، (2)

 (.5اململكة العربية السعودية، )ص: الرياض،
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وإذا نظرنا إىل الرتبية وغاياهتا وما تعنى به يف اجلانب الروحي واحليس والعقيل  

مستويات املامرسات  كرتبية شاملة، نجدها وردت يف القرآن بمعاٍن تستوعب

 أن»لم، حيث تذكر عزة الشهري: الرتبوية، وللفئات العمرية التي يمر هبا املتع

 للرتبية أن يدرك الرتبية ملفهوم إشارات تضمنت التي الكريم القرآن آيات يف املتأمل

 طبيعة مع متوافقة جاءت املستويات هذه وأن مستويات، الكريم عدة القرآن يف

 هي:املستويات  العمرية، وهذه ومراحله اإلنسان

ڭ  ڭ  ﴿الرعاية، قال تعاىل: اإلعداد والتنشئة و املستوى األول:  -

وقال تعاىل:  [24]اإلرساء:  ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

 .[18]الشعراء: ﴾ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  ﴿

التالوة بمعنى تالوة القرآن وتدبر معانيه وإدراك ما فيه من  املستوى الثاين: -

 .[129]البقرة: ﴾ڃ  چ  چ    ﴿حقائق: 

تزكية النفس وتطهريها وإزالة عوائق النمو السليم هلا  الث:املستوى الث  -

فالتزكية وإن كان أصلها النامء والربكة »)ويزكيهم(ـ يقول ابن تيمية رمحه اهلل: 

 .(1)«وزيادة اخلري، فإنام حتصل بإزالة الرش والطهارة. وقد جاء معنى التزكية التطهري

اية ذلك حتقيق العبودية هلل وحده التعليم والبناء املعريف، وغ املستوى الرابع: -

[129]البقرة: ژچ  چ  ڇ   ژ قوالً وعماًل: 
(2). 

املتأمل يف اآليات السابقات جيدها تدور حول معاٍن للرتبية وتركز عىل »وإن 

مهام تعليمية وتربوية وهتذيبية وحتويلية، أوهلا تالوة القرآن الكريم، تالوة تدبر 

                                       
 (.10/97، مرجع سابق )"فتاوىجمموع ال"ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم،  (1)

 ، رسالة"مبادئ الرتبية النفسية يف القرآن الكريم وتطبيقاهتا املعارصة"م(، 2015الشهري، عزه عابس ) (2)
 دكتوراه من قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية،

 (.31-29)ص:
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تنقيتها وتطهريها، ثم تعليمهم مامل يكونوا وفهم ووعي وعمل وتزكية األنفس و

 .(1) «يعلمون من قبل

بأنه: منظومة تربوية تتشكل من البناء الرتبوي  تعريفويف ضوء ما سبق يمكن 

مجلة املامرسات الرتبوية العملية التي تتخلل النظم التعليمية وحماضن الرعاية والتي 

ة واملعرفية والتي ترجع يف الرتبية ترتبط ارتباًطا وثيًقا بخلفيتها العلمية الفكري

 اإلسالمية إىل الكتاب والسنة وما تفرع عنها من تراث إسالمي. 

يف مستويات خمتلفة، وحسب املجال  ويفرق الرتبويون بني الفكر واملعرفة

والغرض البحثي، وسنعرض يف هذه الدراسة لتعريفهام بام يتضح الفرق بني 

 .املفهومني بام خيدم سياق الدراسة

 مفهوم الفكر:
والفكر: إعامل اخلاطر يف اليشء؛ قال »تعريف الفكر لغة: يقول ابن منظور: 

سيبويه: وال جيمع الفكر وال العلم وال النظر، قال: ومجعه أفكارا. والفكرة: 

كالفكر وقد فكر يف اليشء وأفكر فيه وتفكر بمعنى. ورجل فكري، مثال فسيق، 

راع. الليث: التفكر اسم التفكري. ومن العرب وفيكر: كثري الفكر؛ األخرية عن ك

من يقول: الفكر الفكرة، والفكرى عىل فعىل اسم، وهي قليلة. اجلوهري: التفكر 

 .(2) «التأمل، واالسم الفكر والفكرة

الفكرة قوة مطِرقة للعلم إىل املعلوم، والتفكر »ويقول الراغب األصفهاين:  

لإلنسان دون احليوان، وال يقال إال  جوالن تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك

 .(3) «فيام يمكن أن حيصل له صورة يف القلب

                                       
 (.19م( مرجع سابق )ص: 2008آخرون )عيل، سعيد إسامعيل و (1)

هـ(، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، 1414ابن منظور، حممد بن مكرم بن عيل أبو الفضل، )  (2)

 (.5/65بريوت، لبنان. )

، حتقيق: صفوان عدنان "املفردات يف غريب القرآن"ه(1412الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، ) (3)

 (.643ار القلم، الدار الشامية، دمشق، سوريا، بريوت، لبنان،ـ )ص:الداودي، نرش: د
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 تعريف الفكر اصطالًحا:
رضٌب من »، هو: (املعرفة)التي جتيل الفرق بينه وبني تعاريفه االصطالحية من 

البحث يف الصلة بني الواقع الثقايف واملنهج. والواقع الثقايف هو مظاهُر ممارساِت 

تعلقة بالدين والعادات واآلداب والفنون والسياسات. والفكر بالتحديد: الناس امل

حماولُة صياغِة رؤيٍة للواقع الثقايف، تصوًرا وحكاًم وتغيرًيا، من خالل منهج معني، 

فيستعمل املنهج لصياغة وحتليل املفاهيم، ثم لصناعة النامذج التي يتم التعامل مع 

 .(1) «الواقع عىل أساسها

يمكن أن يعرف الفكر »حيث  عريف الفكر من منظور إسالميتوهيمنا 

 :اإلسالمي يف ضوء اخلصائص اآلتية

 .اجلمع بني عمل الفكر كأداة وبني ما ينتجه الفكر من ثمرة للتفكري -

 .أن ينصب الفكر اإلسالمي عىل الناحية التنظريية دون العملية -

ولكن يف  ة أنسب: ملتزمأن يعرف الفكر اإلسالمي بأنه فكٌر موجه أو بعبار -

ضوء تعاليم اإلسالم فال يتوافر الفكر يف ظل اإلسالم عىل اخلوض فيام هنى عنه 

وال يدخل فيام ثبت عن اهلل  وال يتحرر من الضوابط الرشعية واألخالقية، الشارع

ويظهر حكمة الشارع  وإنام يدافع عن ذلك وما أمجعت عليه األمة ×وعن رسوله 

واملقاصد والرباهني واملسوغات لذلك يف احلدود املرشوعة فيه ويلتمس العلل 

بمنهج نقدي مؤصل ينفي ما علق بالفكر اإلسالمي من مغاالة املغالني وتفريط 

 .(2) «املفرطني

 تعريف أساس الرتبية الفكري إجرائًيا:
بأنه  بشكٍل أخص أساس الرتبية الفكري يف الدراسةويف ضوء ما سبق يعرف 

                                       
  (.92-91، مرجع سابق )ص:"فلسفة الرتبية يف القرآن الكريم"م(، 2014علوان، عيل حممد ) (1)

 (.92-91سابق )ص:الرجع امل (2)
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الرؤى واالجتهادات الرتبوية التي  كز الذي يقوم عليه جمموعةاملرتعبارٌة عن: 

الرشعية  توصل إليها العقل املسلم من خالل اشتغاله عىل النصوص واألحكام واألدبيات

 واإلسالمية، وذلك بغية استيعاب الواقع املوضوعي واالرتقاء به وحل مشكالته.

 مفهوم املعرفة:
 تعريف املعرفة لغة:
املعرفة والعرفان من العلم باليشء، يدلر عىل سكون إليه؛ »س: جاء عند ابن فار

ش منه ونبا عنه  .(1) «ألنَّ من أنكر شيًئا توحَّ

ذلك الرصيد الذي تم تكوينه من حصيلة البحث العلمي »وعرفها املغريب بأهنا: 

والتفكري والدراسات امليدانية وتطوير املرشوعات االبتكارية وغريها من أشكال 

 .(2) «الفكري لإلنسان عرب الزمان اإلنتاج

بأهنا: مجلة املعارف واملهارات والقيم  ويمكن متييز املعرفة من منظور إسالمي

التي احتوت عليها مصادر الرشيعة األصلية وما تفرع عنها من تراث فقهي 

وفكري، وما يمكن توظيفها فكرًيا للتعامل مع معارف جديدة تبرص بالسلوكيات 

 ريات احلياة. املناسبة يف جم

 تعريف األساس املعريف إجرائًيا:
املرتكز النظري الذي يقوم عليه متييز ما ينتمي من معارف ومهارات وقيم إىل 

البناء الرتبوي بشقيه النظري والتطبيقي وما ال ينتمي ويف ضوء مصادر الرشيعة 

تعامل األصلية وما تفرع عنها من تراث فقهي وفكري وما يمكن توظيفها فكرًيا لل

 مع معارف جديدة.

                                       
حممد هارون،  ، حتقيق: عبد السالم"معجم مقاييس اللغة"هـ(، 1399ابن فارس، أبو احلسني الرازي ) (1)

 (.4/281دار الفكر، مرص )

، جامعة املنصورة، املكتبة العرصية للطباعة "نظم املعلومات اإلدارية"م( 2002املغريب، عبد احلميد، ) (2)

 (.182والتوزيع، مرص، )ص:
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 العالقة بني الفكر واملعرفة:
الفكر هو الوسيلة واآللة التحويلية للمعرفة، واملعرفة تأيت حصيلة التفكري 

: املعرفة هي منحى النظموبعبارة وإعامل الفكر، فاملعرفة تنمو وترتاكم بالفكر، 

لذي يتسبب املدخالت مع ما يصاحبها من مشكالت، والتفكري هو نظام التشغيل ا

يف إدارة وتشغيل تلك املعرفة بام يولد معرفة جديدة متكن من حل املشكالت أو 

 تطوير املعرفة السابقة ملرورها بدورة من التداول املنتج.

ويف ضوء هذا يظهر بينهام خصوص وعموم باعتبار املتسمي هبا، فقد يكون  

سن إعامل فكره يف ذلك العامل من أصحاب املعرفة بعلمه يعرف مفرداته، لكنه ال حي

العلم بحيث ينتج حاًل ملشكلة أو يوظف تلك املعرفة ليولد معرفة جديدة، كأن 

 يستنبط قاعدة أو يقرر تعمياًم يرشح عالقة بني مفهومني وغري ذلك. 

وللتفكري دوٌر مهّم يف توثيق املعرفة وحتقيقها والتثبت منها، ومن هنا فإّن »

ا عن اآلخر، وكّل واحد منهام رشط أساس املعرفة والفكر ال غنى ألحدمه

الستمرار اآلخر ونشاطه وفاعلّيته، فالتفكري من غري معرفة يأيت بنتائج ضحلة، 

واملعرفة من غري تفكري معرفٌة جامدٌة قيمتها حمدودة وضئيلة، واألّمة التي ال تعبأ 

ورّبام تصبح باملعرفة وال بالفكر هي أّمٌة غري صاحلة لإلسهام يف احلضارة البرشية 

 .(1) «مهّددة

وجمال الرتبية هو املجال التطبيقي األوسع إلعامل الفكر وتوثيق وتوظيف 

املعرفة وإثرائها وحتويلها إىل صور متنوعة من املحتوى واخلربات واملهارات 

واملامرسات الرتبوية التي تظهر يف صور من الرقي والرشد اإلنساين الذي يسدده 

عنه آثار القطيعة املعرفية بني الغيب والشهادة، وما تراكمت  التنزيل فيهذبه ويدفع

                                       
، موقع من املؤسسة 2015-10-15، مقال، تاريخ النرش، اخلميس "املعرفة والفكر"جرار، صالح،  (1)

 http://www.alrai.com/article/743121.html :                            الرأي –األردنية الصحفية 
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 من معرفة يف هذا املضامر يف املضامني الرتبوية يف املحاضن التعليمية املنهجية ويف املجتمع.

 املطلب الثاين: خصائص أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف القرآن
مية تستمد خصائصها من إن األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية اإلسال

خصائص النص القرآين يف مستوياته املختلفة، لكن قبل أن نتطرق إىل تلك 

اخلصائص نمهد هلا بتعيني ما تظهره البحوث املتنوعة يف األسس الرتبوية وخاصة 

الفكرية واملعرفية من خصائص جتيل ومتيز تلك األسس، وذلك أن تلك املستويات 

عىل الوقوف عىل مظان احلقائق واملفاهيم وحمدداهتا تعني عىل تصور مقارب يعني 

العلمية التي تظهرها تلك البحوث، ذلك أن مسألة التأصيل الرتبوي حتتاج إىل 

إحاطة واستيعاب تلك املقررات كي تتنوع املدركات التي تعتربها األوساط 

العلمية، فُيعرف موضعها من التأصيل الرتبوي من منظوره اإلسالمي، ومن 

ات القرآن التي يتحرر هبا نصوص وقيود تلك األسس وعبارهتا التي تكون عموم

يف معنى الدليل العام عند الرتبوي ما مل يتعني معنى خاص جاء به دليل متعني يف 

تلك املامرسة الرتبوية اإلجرائية، وهذا مطلوب باعتبار املعارصة، فاألسس يف 

ة الكثرية والغالبة، أو ما يظهر من منحى معني قد ال يثورها إال املامرسات الرتبوي

مستجدات عامة يف منحى من مناحي الرتبية، وعليه فالدراسات املختلفة تظهر 

خصائص متنوعة من زوايا البحث فيها، ويمكن أن تظهر يف جماالت الدراسات 

 كالتايل: 

خصائص التكوين واإلنشاء ومدى صالبة األرض الدراسات التأصيلية فتظهر 

عليها البنية الرتبوية، والتي تقوم عىل أسس متينة مرتابطة تشكل التي ترتكز 

األسس الفكرية واملعرفية اللحمة واملادة الرابطة التي تتأثر هبا بقية األسس، وتظهر 

خصائص التميز التي يتميز هبا أسس الفكر واملعرفة اإلسالمية عىل غريها من 

 األسس يف الفلسفات الرتبوية.
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الدراسة يف تنمية امليوالت اإلجيابية واالجتاهات عند  وتظهر تطبيقات هذه

الرواد نحو حركة التأصيل والتأسيس، ويف تقرير األساس املعريف املتعني؛ فإن تولد 

الدافعية عند املريب نحو متثل األسس الرتبوية يرجع إىل ما تثمره هذه الدراسات من 

ة وأوهام هي السبب يف قناعات وما تقدمه من يقني وما تدفعه من تصورات بديل

التواين وضعف الدافعية لدى الرواد واملربني والباحثني، حيث يرجع بعض ذلك 

إىل عدم الوقوف عىل ما تثريه هذه الدراسات من معارف وحقائق، وما تقدمه من 

قاعدة انطالق، ومن ينظر إىل تقرير الفلسفات ودراسة أصوهلا وما تشكله من مزاج 

وع من الدراسات بل تظهر احلاجة العاملية إىل هاٍد رباين يف وعرف عام قّدر هذ الن

َسورة الرصاع املعارص الذي تتسارع خطواته نحو النهايات األليمة التي تتبدى كل 

يوم يف التحديات التي تعكس عمق التيه الفكري الرتبوي وضعف خمرجاته 

 عموًما، وهذا تكفله الدراسات التأصيلية.

تدرج دالئلها من قبل اإلسالم وبعده، فبعد اإلسالم ومقررات تلك العوائد ت

يظهر القرآن الكريم ومعه بيان النبي صىل اهلل عليه وسلم، ثم إمجاع األمة، ثم ما 

وافق فهم أصحابه له ومن تبعهم بإحسان من تراث تربوي، وهكذا تتدرج بينات 

 التأصيل يف تسلسل منظومي.    

التميز ونقاط االتفاق واالختالف مع  فتظهر خصائص الدراسات املقارنةأما 

األسس الرتبوية التي غاب فيها عنرص التوحيد الذي تتجىل فيه أهم الفروق 

–اجلوهرية التي هي أشبه بردم يأجوج ومأجوج الذي تتولد منه البدائل التصورية 

 يف املامرسات الرتبوية. -املفاهيم اخلاطئة

ة، وتظهر أمهية البحوث التي فهذه الدراسات تظهر اإلشكاالت من املقارن

حتلها يف منحى تنظريي تأسييس، والدراسات املقارنة ثرية جًدا يظهر ذلك يف نتائج 

الرساالت العلمية املقارنة، ويف توصياهتا التي تنبه عىل معامالت بناء األسس 
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املعرفية والفكرية، ويف بيان حماسن اآلراء الرتبوية التي ال نص رشعي فيها، وترجع 

 املوازنة واخلربة، فحقل الدراسات املقارنة يمكن من التامس مواطن القوة إىل

والعجز، فبدراسة املامرسات الرتبوية املختلفة يف سياق مقارن تظهر احلاجة إىل 

االنتقاء والتلقيح والرتجيح والتخري الذي يعني عىل هتذيب عبارات التأسيس 

 للبناء الرتبوي.

ث يف جمال البحث املقارن يبحث بفكره املوجه وهنا مالحظة وهي: أن الباح 

لبيان هدايات القرآن ال عىل جهة املساواة التي تنبثق من جماراة املزاج العام 

موقف املعتز بعقيدته، ألنه عندما »والشعور بالدونية، بل يبحث الباحث من 

ٺ  ﴿: يقارهنا بغريها من العقائد والفلسفات يزداد يقينًا بأهنا األسمى، قال تعاىل

 .(1) «[33]التوبة: ﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    

فالدراسات املقارنة هبذا االعتبار تقوي وتعزز الثقة بام يف القرآن الكريم من 

كفاية مرجعية يف تأسيس البناء الرتبوي معرفًيا وفكرًيا، وجتديد وإصالح الرتبية 

التأسيس بالتلفيق املخل بني النظم والتعليم من هذا الوجه هو املتعني، ال أن يكون 

الرتبوية أو اطراح بينات التنزيل وتراث األمة الرتبوي والفكري واملعريف جانبا 

فهذا خيالف املعنى الصحيح للتأسيس أو اإلصالح املنبت عن أصوله، كام حدث 

يف بعض التجارب اإلصالحية التي امتد أثرها إىل أيامنا هذه، مثل إصالحات حممد 

أي: يقيم نظاًما   Instituterوفعله يؤسس »فالتأسيس  إبان حكمه مرًصا،باشا 

تعليمًيا مل يكن له امتداد أو وجود سابق.. إن تأسيس حممد عيل لنظام تعليمي عىل 

النمط الغريب والذي اختلف هدًفا وشكاًل ومضموًنا وهنًجا عن التعليم األزهري، 

الديني املوروث، فلقد تركه عىل حاله مل يكن عماًل يقصد منه إصالح هذا التعليم 

                                       
، دار الكتب "اإلسالم واملذاهب الفلسفية نحو منهج لدراسة الفلسفة"م( 2005حلمي، مصطفى، )( 1)

 (.12العلمية، بريوت، لبنان، )ص
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 .(1) «وأسس نظامه اجلديد

الرتبوي السليم يقدم  التأسيسوإن الدراسات املقارنة يف ضوء الوعي بمعنى 

عوائد تربوية نوعية، واليوم العامل حيتاج إىل حالة من املراجعة بني رواد الرتبية من 

دوا النظر يف البنية الرتبوية فقهاء النفوس عىل املستوى العاملي والدويل كي يعي

وموضع األسس املعرفية القيمية من البناء ومدى هشاشتها التي تظهر يف جتلياهتا 

العاملية واإلقليمية، فالقيم وامليوالت واالجتاهات تسري تبًعا للفلسفة النفعية دون 

 مواربة، وجتري وراء رساب القوة والسيطرة دون وعي تباديل بام يقدمه الرصاع يف

هذا العرص من عواقب، يقول رائد الرتبية كريستوفر لوكاس يف هذا السياق ما ينبه 

كثرًيا ما يرتدد القول: إن ما حتتاجه املرحلة »عىل مؤرش العوز هلذه املراجعة: 

يف حرية ويأس  احلارضة من احلياة هو إحساس باالجتاه والغاية، فاإلنسان جيد نفسه

اته فقدان ذات اإلنسان، وغربته عن نفسه، بسبب االضطراب الذي صنعه يف حي

وبسبب نمو املعرفة العملية غري املطعمة باحلكمة األخالقية، وبسبب ما تبع ذلك 

 .(2) «من إحساس العبث وعم معنى احلياة

فالقرآن الكريم فيه من اهلداية ما جيم األفئدة من كدح الظنون والتخبط يف مفازة 

لرجوع إىل اخلالق الذي هو أدرى بام يصلح النفوس التجريب فيام ال جيدي فيه إال ا

ٺ  ٺ  ﴿ وما هيدهيا به من بينات اليقني الذي يدحض الشك والريب، قال تعاىل:

 ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

  . [9]اإلرساء:

                                       
، املؤمتر العلمي السنوي لكلية "لرتبوي يف مرصآفاق اإلصالح ا"م(، 2004أبو ريان، جمدي الراعي، ) (1)

الرتبية باملنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات املعرفية بالقاهرة، كلية الرتبية، جامعة املنصورة، مرص. 

 (.7)ص

(2) Christopher J. Lucas OP p.17.  ،مرجع سابق، "فلسفة الرتبية اإلسالمية"ُينظر: الكيالين ،

 (.40-39)ص: 
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فتظهر خصائص االستقالل النوعي والتي تظهر عادة  الدراسات املنهجيةأما 

املنهج املدريس وحتديد األسس الرتبوية التي حتدد املعامل املنهجية  عند احلديث عن

يف السياسات الرتبوية وبناء األهداف، أو يف جماالت تربوية أخرى، وإن كانت هذه 

الدراسات تراوح بني املد واجلزر املنهجي الغريب، وهي البؤر التطبيقية الساخنة 

ي، ومع هذا فنضج هذه الدراسات التي تثور شجون الرتبويني يف احلقل التعليم

كفيلة بأن تظهر اخلصائص املميزة التي تستقل هبا الرتبية وأسسها عموًما والفكرية 

واملعرفية خصوًصا، والتي ستتقدم البحوث التجريبية يف أشهر مدرستني تربويتني 

ر وهي املدرسة السلوكية واملدرسة املعرفية، ويف جمال اإلدارة واجلودة الشاملة وسائ

املامرسات الرتبوية؛ لتقدم برناجمها ونموذجها الفرد الذي يعتمد عىل القرآن 

 كموجه منهجي.

  ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿قال تعاىل: 

 . [163-162]األنعام: ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     

ومع ذكر معامل اخلصائص التي تعزز شخوص أسس الرتبية الفكرية واملعرفية؛  

سس الفكرية واملعرفية بينهام تالزم منهجي وتأصييل ومنطقي وترتيبي يف فإن األ

نسق اخلصائص التي تشتق من خصائص القرآن العامة، والتي يمكن تلخيصها يف 

 أهم اخلصائص كالتايل:

 أواًل: الرابنية:
إن ربانية املصدر تتصدر خصائص األسس الفكرية واملعرفية وسائر األسس 

اخلصيصة فاصاًل بني أسس الرتبية التي تبنى عىل اجتهادات  الرتبوية، وتعد هذه

برشية جتعل اخلرافة والوهم هي الرتبة الرخوة التي تنمو فيها، فتعود باحلرية رغم 

 الرفاه وحسن االرتفاق الذي ينعم به اجلسم؛ لكن الروح يف غربة داخل اجلسد. 

هتا الرشيفة التي تثمر فاألسس الفكرية واملعرفية ربانية باعتبار مصدرها وغايا
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صالًحا وخرًيا تستمده من مربيها وبارهيا، ومن هو أعلم بخوافيها وما يصلحها. 

  ﴾ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴿قال تعاىل: 

، وهذه الربانية تصبغ املعارف باملصداقية وبنيات الفكر بالتسديد [32]النجم:

ما هو برشي وما هو ساموي يف التصورات والرشد، ومن يعقد مقارنة رسيعة بني 

والتصديقات يف أسسها املعرفية العامة وسبل توظيفها ومناهجها الفكرية؛ جيد 

الفرق واضًحا، فالفلسفات القديمة واملعارصة وامللل املحرفة قد تصيب اتفاًقا، 

وخطؤها أكثر من صواهبا يف باب علوم الغيب، فالرمي بالغيب من مكان بعيد 

الظنون هو الغالب، وهذا الفرق هو ما برر للعلامنيني التنكر للكنيسة والتربم واتباع 

-من تتابع سلطتها اجلائرة وخرافتها يف تفسري الظواهر ملا جرى عىل كتاهبا

من حتريف حتى عييت الكنيسة بإقناع املنظمني هلا وذوو السلطان فيها ملا  -اإلنجيل

النقل مشفوًعا بالعقل واملقدمات  رأوا عجزهم احلقيقي، وأما اإلسالم فقدم

العادية والعرفية الشاهدة التي تفرس الظواهر الكونية وجتيب عن أسئلة متعلقة 

بالتصورات واملعرفة الالزمة هلا، واعتمدت رصاح الدالئل العقلية والنقلية التي 

تثمر اليقني، فمن رام غري ذلك من املعارف واملناهج فإنام بنى عىل شفا جرف هار، 

ې       ې   ﴿ ويقول تعاىل: ، [28]النجم: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ﴿قال تعاىل: 

ک  ک  گ  گ   ﴿ويقول تعاىل:  ، [116]األنعام: ﴾ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

 .[ 81]يوسف:  ﴾گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

إن متثل هذه اخلاصية تؤثر بقوة يف تنمية امليوالت واالجتاهات االجيابية وتعزيز 

ث إن تطبيقات هذه اخلاصية يف البناء الرتبوي منترشة ومطردة يف القيم، حي

احلضور والشهود الذهني والواقعي، فهي تولد الدافعية عند الرواد وعند املعلمني 

واملتعلمني يف مبادأهتم واستقباهلم للمعارف وتوظيفها وبلورهتا إىل ممارسات يمكن 

، فام أقره القرآن من حقائق تقويمها يف السلوك ومالحظة آثارها يف املخرجات
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معرفية وأساليب فكرية فمرجعيته ربانية ال شك فيها، فبناء القواعد والنظريات 

واألسس املعرفية يستمد قوته من الثقة بمرجعيته الربانية وجدوى أساليبه وطرق 

استدالله وترتيب النظر يف تلك املعارف فكرًيا يرجع إىل الوثوق بصدق قائله 

ل، وهذه الوثوقية ترسخ االتباع وتقرر أسبابه، قال تعاىل يف وحكمته عز وج

  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ ﴿ خطاب املرشكني يف خترصهم:

ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   ڎ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ

-35]يونس: ﴾گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژڎ  ڈ  ڈ     ژ

ٹ  ٹ     ﴿يا حممد هلؤالء املرشكني    ﴾ ٿ ﴿»قال ابن جرير يف تفسري هذه اآلية:  ، [36

 ﴾ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ ﴿الذين تدعون من دون اهلل، وذلك آهلتهم وأوثاهنم،   ﴾ ٹ

يقول: من يرشد ضاالً من ضاللته إىل قصد السبيل، ويسدد جائًرا عن اهلدى إىل 

 يقدرون أن يدعوا أن آهلتهم وأوثاهنم ترشد ضاالً واضح الطريق املستقيم؛ فإهنم ال

فنفى ربوبية تلك األشياء من حيث إهنا ال ». وقال الرازي: (1)«أو هتدي حائًرا

هتدي، وأوجب ربوبية نفسه من حيث إنه سبحانه وتعاىل هيدي، فلو كان سبحانه 

تباعهم، وتعاىل يضل عن احلق لكان قد ساواهم يف الضالل، وفيام ألجله هنى عن ا

بل كان قد أربى عليهم، ألن األوثان كام أهنا ال هتدي فهي ال تضل، وهو سبحانه 

 .(2)«وتعاىل مع أنه إله هيدي فهو يضل

 اثنًيا: يسر اشتقاق تلك األسس ومتثلها والتفريع عليها.
إن هذه اخلصيصة من أهم ما يتصدر اخلصائص يف اجلانب التأصييل؛ حيث إن 

ألسس ليس باألمر العرس الذي يقف دون متثل تلك األسس عملية استنباط تلك ا

                                       
، حتقيق: أمحد حممد "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"(، ـه1420ربي، أبو جعفر حممد بن جرير )الط (1)

 (.15/87شاكر، نرش: مؤسسة الرسالة، )

، 3، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، ط"مفاتيح الغيب"(، ـه1420الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر ) (2)

 (.2/367بريوت، لبنان، )



 (ه1439)ذو احلجة           السادس والعشرون جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

257 

والبناء عليها يف الرتبية، فالقرآن يف تناوله للقضايا الرتبوية الفكرية واملعرفية واضح 

 ليس فيه إلغاز أو تعجيز، فهو ميرس للفهم واحلفظ والعمل.

وقال تعاىل:  ، [17]القمر: ﴾ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ   ڻ  ۀ ﴿ قال تعاىل:

 ، [97]مريم: ﴾ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ڀ  ڀ﴿

فليست ألفاظ  ،[58]الدخان: ﴾ې  ى  ى      ائ  ائ   ﴿وقال تعاىل: 

القرآن الكريم متتامت أو حكاية أصوات، بل كلامت تامات، وليس فيام يدعو إليه 

القرآن من معرفة ما ال يفهم وإن وجد، فقد بني تعاىل وذلل السبل أمامه باملقدمات 

ية التي توصل إىل العلم الرضوري التي تشهد بربوبيته، وهذه اخلاصية غاية النظر

يف األمهية، وفرق بني ما تدعو إليه الفلسفات األرضية من حماالت فكرية، وما 

يدعو إليه القرآن الكريم يف مستوياته العليا من حمارات يمكن قدح زند العقل 

من برد اليقني، وقد نبه شيخ  للتبرص هبا والوصول إىل ما يدفع احلرية ويمكن

سالم ابن تيمية يف سياق احلديث عن القول باالحتاد يف مسألة صلب املسيح عىل اإل

إنه جيب الفرق بني ما يعلم العقل بطالنه وامتناعه وبني ما » هذا املعنى، حيث قال:

يعجز العقل عن تصوره ومعرفته، فاألول من حماالت العقول، والثاين من حمارات 

 .(1)«قول، والرسل خيربون بالثاينالع

وهذه اخلاصية تنبه عىل يرس اكتشاف األسس املعرفية والفكرية الرتبوية للبناء 

الرتبوي يف القرآن، وعىل البناء عليها واكتشاف تطبيقاهتا، سواء يف اجلانب السنني 

 الكوين التصوري أو يف جانب األمر والنهي والطلب يف اجلانب املعريف أو الفكري

وكيفية ترتيب احلجج والفروض واالستدالل واملربهنات املنطقية وغريها، ويف 

                                       
، "اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح"هـ(، 1419، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )ابن تيمية (1)

، اململكة 2محدان بن حممد، نرش: دار العاصمة، ط -عبد العزيز بن إبراهيم  -حتقيق: عيل بن حسن 

 (.4/391العربية السعودية، )
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ضوء ما ورد يف القرآن من تراكيب ونصوص معربة عن ذلك، وهذه اخلاصية هلا 

تطبيقاهتا املنترشة يف اجلانب املعريف والفكري من املامرسات الرتبوية، فتقريب 

بوية أمر مقرر بالقرآن وهبدي املعارف وتيسريها بأساليب وطرق التدريس الرت

يف تأوله لذلك، وما جاء يف القرآن من قصص وحوارات وحجج مليئة  ×النبي 

بمقررات األسس الفكرية ومساراهتا السهلة التي تظهر بأدنى مقارنة بالفلسفات 

الوضعية، وما تقدمه من حماالت فلسفية ذهنية فكرية ال يشهد هلا عقل وال يمكن 

التي تعكس تصورها عن  -مثالً -ن، ويظهر عوارها يف املامرسات متثلها يف األعيا

-، أو ال خرية وال رشيرة (1)-كاملثالية-اإلنسان وطبيعته، هل هي رشيرة 

، أو جيتمع فيها األمرين ويتوقف عىل ما يربى عليه من خري أو رش، (2)-كالربمجاتية

لرتبوي والفروق وهذا املنطلق الفكري يرتتب عليه تطبيقات يف جانب العقاب ا

الفردية ورعايتها وغري ذلك، ولذلك قست الفلسفة املثالية وعرست يف أساليب 

العقاب والتفريق الطبقي بني الناس بناًء عىل تقسيمهم إىل صفوة وقطيع، وغري 

ذلك من املامرسات، وتركت الربمجاتية احلبل عىل الغارب، وحسب بوصلة املنفعة 

ملعرفية والفكرية، والتي ال يراها املربون من التي هي انعكاس لزغل األسس ا

                                       
زة من )أنا( وال يقبل منها إالّ الفكر، وهو مذهب : مذهب فلسفّي ينكر حقيقة ذاتّية األشياء املتميِّ املثالية (1)

 (.3/2068يقابل الواقعّية بوجٍه عام. معجم اللغة العربية املعارصة، مرجع سابق )

إذ أن العقل عندهم ال  ومن هنا كان للنظرية املثالية قسوة شديدة يف األخذ بالعقاب كأسلوب تربوي

إال بالعقاب البدين إلشعار الطفل بالعجز جتاه اخلطأ أو يستقيم إال مع قمع نشاط اجلسم وهذا ال يتم 

الرؤية "م(، 2012بالعقاب النفيس إلشعار الطفل باإلثم والذنب جتاه املخالفة. ينظر: روشة، خالد )

 ، منشور عىل الشبكة عىل الرابط:"اإلسالمية للعقاب الرتبوي مقارنة بالرؤية الغربية

http://www.almoslim.net/node/163453 

عند الربمجاتية: الطبيعة فهي يف حد ذاهتا ليست خرية وال رشيرة. ُينظر: العسكري، كفاح، البيايت، فاطمة  (2)

، جملة كلية الرتبية، "اخلري والرش يف الطبيعة اإلنسانية من منظور الفلسفات الرتبوية"م(، 2005)

 (.256االصدار السادس، اجلامعة املستنرصية، العراق، )ص



 (ه1439)ذو احلجة           السادس والعشرون جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

259 

املسلمني ممن تكلموا عن ذلك تفقًها عىل أصول الرشيعة، كابن مجاعة واخلازرجي 

وابن عبد الرب وغريهم، فهم يعلمون أن بارئ اخللق أعلم بام يصلحهم ويربيهم، 

ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ وقال تعاىل:،[ 14]امللك: ﴾ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ      ﴿ قال تعاىل: 

فاإلسالم يف تربية اإلنسان أمر  ، [28]النساء: ﴾ٿ  ٹ  ٹ    ٿٿ    ٿ

دعم اخلري الذي هو أصيل فيه، ونزع الرش الذي هو طارىء عليه، كام يدعو إىل »بــ: 

بناء املجتمع القوي عىل أسس احلق والتقوى والفضيلة واخلري، ولكن األفراد ليسوا 

     .(1) «بمعزل دائاًم عن الغواية

 اثلثًا: الشمول والتكامل: 
تستوعب األسس الفكرية واملعرفية االحتياجات الرتبوية التقريرية واإلجرائية 

يف املجال الفكري واملعريف، حيث جتيب تلك األسس عىل األسئلة املحرية التي 

شغلت عقول الفالسفة، والتي امتدت إىل عقول اجليل املسلم لتسبق إليه بتفريخ 

حتت تأثري مزاعمه الطنانة باملوضوعية »ت غطاء املسميات الرقراقة، واألوهام حت

مقررات اإلسالم التي  -بل يناهض-العلمية أن يقنعهم بأن فيه احلق الذي يعلو 

 .(2) «وسمها أنصار التقدم املتحمسون باملحافظة والتأخر

من  فال يذهب الوهل إىل أن القرآن تكلم عن وسائل العلم بالغيبيات وما فيها

خرب فقط، بل استوعب وسائل العلم باملعارف مجيعها وبأهم الوسائل املؤدية إليه 

من أساليب تفكري وأدواته وصوره وترتيب مراحله النظرية، فمام أقره القرآن من 

                                       
جاوي، زياد بن عيل، جدلية اخلري والرش يف النفس اإلنسانية والفكر الرتبوي الغريب واإلسالمي، اجلر (1)

 .( 15دراسة مقارنة )ص:

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziyad_Al_Jerjawi

/goodAndEvil.pdf 

، ترمجة عبد الوارث "ملبادئ العامة وخطة العملأسلمة املعرفة ا"م(، 1983الفاروقي، إسامعيل راجي، ) (2)

 (.4سعيد، ، دار البحوث العلمية بالكويت، جامعة الكويت، الكويت )ص:
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وسائل العلم النقل من وحي وخرب صادق، وكذا احلواس وتوظيفها يف النظر 

ستقبحه أو حيسنه مشفوًعا بالنقل والتفكر والتدبر واالستنتاج والعقل وما ي

وزمامه، وكذا أقر خربة اخلرباء وأمر بسؤال اخلبري وما يقيض به من معرفة خاصة، 

وهذه ُتعد مقدمات ختدم الفكر وبلورة تلك املعارف إىل قواعد وتراكيب وتوظيفها 

 واستدعاءها يف مظاهنا.

ن التطبيقات والفكر التجزيئي ذمه القرآن وكذلك التفكري اخلطي، وهذا م

النظرية هلذه اخلاصية، حيث إن هذا ينعكس عىل التصور والعمل واملامرسة، قال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿تعاىل يف النهي عن تعضية القرآن: 

ڃ   ﴿ وقال تعاىل: ، [93-91]احلجر:  ﴾پ   پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ    چڃ  چ  چ   چ

 ﴾ک  گ  گ    گ  گ     کڑ   ک  کژ  ژ  ڑ    ڈڎ  ڈ

وقال يف النهي عن اتباع مسار واحد دون النظر يف شواهد القرائن  ، [85]البقرة:

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ   ﴿ وربط الدالئل ببعضها وما تقيض به من برهان:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   

 . [23-22]الزخرف:  ﴾ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

وكتاب اهلل تعاىل يف هذا السياق يصدق بعضه بعًضا ويشهد بعضه لبعض وال 

تناقض فيه، وهذا يرتتب عىل القول بتكامله وشموله يف معاجلة القضايا، فمتشاهبه 

يرد إىل حمكمه، وهذا مما يقرر أسس البناء الرتبوي، ويأخذ بعضه برقاب بعض، قال 

ۀ    ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳ   ڳ    ڳ ﴿ تعاىل:

   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 ،[7]آل عمران: ﴾ې  ې     ې   ى  ى    ېۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

، قال: فردوا   ﴾ ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿ثنا حممد بن إسحاق »جاء يف تفسري هذه اآلية: 
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كم، وقالوا: كل من عند ربنا، فكيف يكون فيه اختالف، وإنام جاء املتشابه عىل املح

 .(1)«يصدق بعضه بعًضا

 هذه اخلصيصة يف األسس الرتبوية أن ينصبغ استخالصها من مضامنيومن   

القرآن الكريم بالنظرة التكاملية املنظومية الشاملة، بحيث تكتشف العالقات 

اجلات فكرية حتى تنتهي باملخرج الرتبوي التبادلية بني احلقائق، وما متر به من مع

املعريف أو املهاري أو القيمي، فالقيم واملهارات تدخل فيها املعارف وأسسها، ومثل 

ذلك يف األسس الفكرية، فينظر يف احلجج والرباهني وترتيبها يف القرآن 

وخصائصها ووسائل العلم هبا، وبصورة تراعي العالقات التبادلية بني العقل 

ل ومستويات املناقشة والرتجيح، ثم حتويلها إىل معرفة إجرائية تطبيقية، والنق

ويضاف إىل ذلك حماولة اكتشاف العالقات التبادلية بني أنواع األسس، وما تثمره، 

فأسس علم النفس الرتبوي هلا عالقة وطيدة ببقية األسس، وكذلك أسس علم 

صلبة من اجلسور املعرفية  االجتامع الرتبوي وغريها من األسس التي تشكل شبكة

التي تعكس الفهم املنظومي التكاميل ملكونات البناء الرتبوي الذي يظهر فهم 

 القرآن الكريم وبيانه.

 رابًعا: املرونة:
إن من طبيعة األصول واألسس الترشيعية الرتبوية والفكرية أن تكون صلبة 

اعد، لكن املرونة يف ما وثابتة ملا يتظافر من أدلة رشعية مقررة لتلك األسس والقو

ترتكه من مساحة لالجتهاد والدراسات التارخيية للفكر واملعرفة عموًما يف املجتمع 

اإلسالمي؛ تقرر هذه املرونة بام يظهر يف خالصات البحوث من بيان ملعامل تلك 

أن  -وبوضوح–املرونة، ومع هذا فإن هذه املرونة هلا معايري وضوابط ال تسمح 

                                       
هـ(، تفسري ابن أيب حاتم، 1419الرازي، ابن أيب حاتم أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس، ) (1)

 (.2/601، اململكة العربية السعودية، )3حتقيق: أسعد حممد الطيب، نرش: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
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فيام فيه مسخ املثال الترشيعي اإلسالمي يف اجلانب الرتبوي، حتى تداري وجتاري 

وإن سامه بعض األتباع تكتيًكا أو جماراة، فقضية إحالل األسس الرتبوية الفكرية 

واملعرفية الغربية والغريبة عن الرؤية اإلسالمية حمل األسس املشتقة من الرشيعة 

تقيض به األصول الرشعية وما  ومتكينها من عقول النشء كلية مرفوضة يف ضوء ما

 يقرره أهل االختصاص.

ولذلك حذر املوىل تعاىل عن الركون إىل األفكار وما يتبدى من بدائع العقول 

التي تصدر عمن بنى ذلك عىل أصله املخالف ملا عليه الرشيعة اخلامتة، فقال تعاىل 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ   ﴿ حمذًرا نبيه صىل اهلل عليه وسلم:

 ﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴿ وقال تعاىل: ، [75-74]اإلرساء:

إال أن هذا ال يعني أن هناك فسحة يف التخري  ، [10-8]القمر: ﴾ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  

د يستأنس هبا املستقيم الذي يقوم عىل فهم الرشيعة وفقه تطبيقها، فاألسس والقواع

لكن يبقى هلا شواذ وأفراد ال تستوعبها مطلًقا، وهذه طبيعة التقعيد والتأصيل، 

حيث إن تلك األصول تقدم موجهات عامة ومؤرشات تعني عىل ضبط الفكر 

وتسيري وتيسري املامرسات يف القنوات املختلفة للعمل الرتبوي ابتداًء من أعىل هرم 

العامة، إىل قاعة الفصل واملامرسات يف املوقف  العمومات يف السياسات الرتبوية

التعليمي، فمن خصائص املعرفة االجتامعية الرتبوية عموًما املرونة وكثرة املتغريات 

التي تتخلل املواقف الرتبوية واإلجراءات التطبيقية، وهذا ينبغي أن يراعى يف 

 عملية التأصيل نفًيا وإثباًتا إقداًما وإحجاًما.

دية بني املتعلمني وتنوع الفئات العمرية والبيئات املختلفة فالفروق الفر

والتحديات املتزامنة وغريها من األوصاف هي من القضايا التي حتتاج إىل الوعي 

التام هبذه اخلاصية ورعايتها دون ترخص وختلص أو تشدد وتعنت، فاحلق وسط 

 الفكري. بني طرفني يف املامرسات الرتبوية واعتبار منطلقها املعريف أو
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  خامًسا: الوسطية:
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿إن من سامت هذه األمة أهنا كام أخرب اهلل تعاىل: 

وهذه ، [ 143]البقرة: ﴾ ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

وتشري بعض »الوسطية انسحبت عىل سائر املامرسات الرتبوية الفكرية واملعرفية، 

ة الرتبوية تتصف باالعتدال، الدراسات الرتبوية أنه كّلام كانت ُمْدخالت العملي

وبالتايل عملياهتا الرتبوية متزنة، كانت خمرجاهتا التعليمية متيل إىل االعتدال 

 ، والوسطية يف األسس الرتبوية تستمد استمرارها من فهم وفقه(1) «واخلريية

الرشيعة وكفاءته يف التعامل مع املستجدات، فليس الفكر معزوالً عن الفقه، وليس 

 نه، بل يسري يف ظالله ويستمد منه قوته وبصريته.بدياًل ع

وإن املعرفة حتددها مجلة من األطراف االعتبارية التي ينبغي أن يراعيها من 

يستخلص األسس املعرفية والفكرية للبناء الرتبوي وبني كل طرفني ففي جانب 

غيب التجويز حتد املعرفة باملمكن واملستحيل وهذا منضبط يف القرآن الكريم بني 

وجل لعباده وغيب نسبي يتناول باألسباب، وبني علم  مطلق مما مل يظهره عز

رضوري يقع باحلواس، وبني تلك الرتب تقع التحديات الفكرية واملعرفية التي 

حتري فيها العقول جيعل اهلل تعاىل فيها فرقاًنا ملن بحث وسدد نظره بالبينات من 

شارحة، فالوسط واحلق يف هذا الباب ال القرآن والسنة وغريها من وسائل العلم ال

يتجاوز األطراف املذكورة، ويف جانب الفكر وتوظيف املعارف نجد أيًضا أن له 

حمددات تتعلق بالوسائل وبالغايات وبالرتتيب املرحيل لرتتيب املعرفة، بحيث 

يسهل االستنتاج وتوليد املعرفة التطبيقية التي هي مطلب الرتبية عموًما، فوسائل 

                                       
، أطروحة دكتوراه، كلية "إنسانية الرتبية اإلسالمية ودالالهتا الرتبوية"م(، 2012قاسم، أمحد، ) (1)

 الرشيعة، جامعة الريموك. األردن.

، رسالة "دور مؤسسات الرتبية اإلسالمية يف عالج الفراغ الفكري"م(، 2012القييس، دعاء ) -

 كلية الرشيعة، جامعة الريموك. األردن.ماجستري، 
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علم من تكهن أو ختييل أو توهم أو سحر أو دعوى التحديث أو اإلهلام أو غريه ال

من وسائل العلم املنهي عنها يف الرشع تسوق الفكر إىل الشطح واخلروج عن 

 األعراف األكاديمية والرتبوية عموًما. 

ومن مضامني وتطبيقات هذه اخلصيصة الرتبوية: عدم اجلنوح والعدائية جتاه 

بل توظيف الفكر يف معرفة األسباب التي وراء الظواهر، حتى تقلل املجهوالت؛ 

من فرص اجلزاف املعريف والعلمي يف األحكام، وهذا ما ينبغي أن يصاغ كأهداف 

جمالية يف العلوم االجتامعية يف مراحل التعليم املختلفة، حتى يقل العنف وأسبابه 

 وحسب قدرة الطالب وفئته العمرية. 

واألخالق يظهر الفرق بني الرجوع إىل الكتاب العزيز يف بيان ويف جانب القيم 

الوسطية وأسسها املعرفية والفكرية وبني الظنون الفلسفية وما تصيب فيه وما 

ختطئ، حيث يؤسس أرسطو أصاًل فكرًيا نظرًيا يف ضبط الوسط يف األخالق، 

ن الوسط بالنسبة إ»فيستعري امليزان اهلنديس واحلسايب لضبط القيم اخللقية، فيقول: 

إىل يشء ما، هو النقطة التي عىل بعدين متساويني من كال الطرفني، والتي هي 

واحدة بعينها يف كل األحوال، أما باإلضافة إىل اإلنسان فالوسط هو الذي ال 

 .(1) «يعاب، ال باإلفراط وال بالتفريط

وهو من  × وهذا األساس عىل مقاربته الفلسفية إال أن القرآن وما بينه النبي

متّم مكارم األخالق، ال يرى هذا امليزان بل يرى سباًقا نحو الفضيلة، يضبطه حب 

الرتب العلية، وإن ظهر يف فلسفة اليونان أنه ضعف أو قصور أو إرساف أو غريه، 

واعتبار اخللق أو الفضيلة وسطًا بني طريف اإلفراط »قال عالل الفايس يف نقد ذلك: 

سالمية مسلمة، وإنام هي نوع من التحليل اليوناين لفلسفة والتفريط، ليس قاعدة إ

                                       
، ترمجة أمحد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب املرصية، القاهرة مرص "علم األخالق"م( 1934أرسطو، ) (1)

(1/250-275.) 
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األخالق اقتبسه بعض األخالقيني اإلسالميني؛ ألنه أقرب إىل ما يوضح فكرة 

اآلداب العامة عند املسلمني، وليس يف اإلسالم ما جيعل التجاوز والسمو يف اخللق 

لسالكني إىل أن مذمومًا؛ فاملؤمنون درجات، كل يعمل عىل أن يرتقي يف معارج ا

يصل إىل أعىل درجات اليقني املحبة، وهم يقولون: إن الوالية هلل ال حتد مراتبها، 

  .(1) «وكل يعمل للوصول إىل أسمى منازهلا دون أن ينال ذلك، والكامل ال هناية له

ومذهب الفلسفة اليونانية ينتهي بنا إىل مقياس لألخالق شبيه »ويقول العقاد: 

واحلساب؛ بعيًدا عن تقدير العوامل النفسية والقيم الروحية؛ يف  بمقاييس اهلندسة

األخالق العليا عىل التخصيص، وقد تصدق هذه الفلسفة إذا كان املطلوب من 

اإلنسان أن خيتار بني رذيلتني حمققتني، فإنه يف هذه احلالة حيسن االختيار بني طرفني 

مع ذلك عن الكرم: نقص يف  متقابلني كالمها مذموم ومرتوك، إال أننا ال نقول

رذيلة البخل أو نقص يف رذيلة الرسف، وال نقول مع ذلك: إن الكرم إذا زاد أصبح 

مرسًفا، وإن الرسف إذا نقص أصبح كرًما، بل تكون الزيادة يف الكرم كرًما كبرًيا، 

والنقص يف الرسف رسًفا قلياًل وال يكون الكرم أبًدا درجة من درجات الرسف، 

درجة من درجات الكرم، بل هي أخالق متباينة يف القيمة، يتقارب  وال البخل

الطرفان فيها أحدمها من اآلخر؛ وال يتقارب الطرف من الوسط كام يظهر من 

 .(2) «قياس اهلندسة أو قياس احلساب

وهذا التأسيس يقرره القرآن أحسن تقرير، فكثرًيا ما يندب إىل معايل األمور من 

ضع وشجاعة وعفة وغريها من املكارم التي تنطلق من كرم وعفو وإحسان وتوا

االعتبار السابق، ويف فهم الصحابة له وتطبيقاته يف حياهتم وما رضبوه من أمثلة 

                                       
، نرش مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، "مقاصد الرشيعة ومكارمها"م( 1963الفايس، عالل، ) (1)

 (.46-45املغرب، )ص:

، هنضة مرص للطباعة والنرش 4ط "حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه"م( 2005العقاد، عباس حممود،) (2)

 (.205والتوزيع، القاهرة ، مرص ، )ص 
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 ينبه عىل األساس الفكري املحكم يف مثل هذه الظواهر واملامرسات الرتبوية. 

 سادًسا: الواقعية والعاملية: 
فكرية واملعرفية للتداول العاملي والتطبيق وهذا يعني قابلية األسس الرتبوية ال

وتعميم كلياهتا، فاخلصائص واألسس السابقة من شمول وكامل ويرس ومرونة 

وغريها من اخلصائص تتظافر لتقرر عاملية األسس الفكرية واملعرفية يف البناء 

الرتبوي، فأساليب اخلطاب التي جاءت يف القرآن وما جاء يف هدي النبي صىل اهلل 

من مراعاة لتنوع البيئات واألحوال وما  -كرتمجان للقرآن-ه وسلم وفتاواه علي

تغطيه من تربية ذات بعد فكري ومعريف يعكس تلك اخلصائص، وكذا شمول 

املجاالت الفقهية وما وَّفَّ به الفقه من حاجات ترشيعية تربوية فكرية ومعرفية يف 

ا يثبت هذه اخلصيصة الفريدة بلدان متباينة الطباع وخمتلفة األعراق واأللسن؛ م

التي متيزت هبا الرتبية اإلسالمية عن غريه من أنواع الرتبيات اإلقليمية التي كانت 

 ال جتاوز املدينة أو اإلقليم أو الطائفة.

ثم إن تلك املامرسات الرتبوية كانت تنطلق من أسس معرفية وفكرية تسد 

ية تعزل صاحبها عن حاجات واقعية ال جمرد تنظري ورياضات وخطرات نفس

الواقع يف طقوس ال تلتقي مع الواقع، ويف علم أسباب النزول واآليات التي نزلت 

لتسد حاجات ترشيعية معينة تدلل عىل خصيصة ما تقرره من عمومات معرفية أو 

فكرية، فالقرآن الكريم جاء للدنيا واآلخرة وما فيهام من رضورات وحاجات 

ب الدنيا إىل خري مطالب اآلخرة، وهذا ينسحب وتكميالت، وعىل أن تسوق مطال

أن الرتبية اإلسالمية تؤيت أثرها إذا »عىل من يتمثل تلك املامرسات وتطبيقها، و

أحس املتعلم أنه يتصل بمطلب من مطالب نموه: اجلسمي أو العقيل أو االجتامعي 

طرم يف أو العاطفي، فإذا مل يتناول حاجة من حاجاته كأن يعالج ناحية غريزية تض

أعامقه أو جييب عن سؤال حول فكرة حتريه، أو يتناول جانًبا هيمه، أو يعالج مشكلة 



 (ه1439)ذو احلجة           السادس والعشرون جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

267 

 .(1) «اجتامعية تؤرقه؛ مل يتلقه تلقي من يشعر أن له وظيفة أساسية، وماسه يف حياته

واليوم متس احلاجة إىل الوقوف عىل هذه اخلصيصة املركبة وغريها من 

يثة تتجدد دائاًم بتجدد املعرفة وإشكاالهتا اخلصائص ملا تبدى من تطبيقات حد

الرتبوية التي حتتاج كذلك إىل فكر تربوي ينطلق من أسس متينة فقضايا تعدد 

الثقافات والثقافات العربة للقارات ويقابلها مشاكل اجلريمة التي تتسلل معها 

عىل طاولة  مطروحةوالرصاع الفكري ومستجدات األوضاع كلها تعد قضايا 

لرتبوي لتقديم االسرتاتيجيات املعرفية والفكرية طويلة األمد والتي تقوم الفكر ا

عىل الوعي هبذه اخلصيصة التي يقررها القرآن بصور كثرية من التعزيزات البيانية 

الطلبية واخلربية ويضع أسسها ومعاملها والتي يف دورها الوظيفي ال خترج وال 

ک  ک  گ  گ   ﴿ وله تعاىل:تتنازل عن القضية العاملية للرسالة، وهي ق

فقضايا التعايش والرتبية عىل قيمها وقضايا تنافس  ، [107]األنبياء: ﴾گ

التعاون وما يستجد من املعارف املتنوعة يف احلقول املختلفة والتي تصنف ضمن 

املعارف اخلطرية التي ينبغي أن يكون للفكر الرتبوي رأيه اخلاص الذي ينطلق من 

لعاملية والتي تتشارك املعارف رشاكة عاملية كذلك ووفق األسس ذات الصبغة ا

أسس راسخة ال تغريها الظروف إذا تعلقت بالرضورات وبالقطعي واملتني من 

 بينات التنزيل..

 

 

 

                                       
، جملة "انتقادات موجهة ملناهج الرتبية اإلسالمية يف الدول العربية"م( 1990أمحد، حممد عبد القادر، ) (1)

 (.174طر، )ص(، السنة العرشون، ق93الرتبية، )ع
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 املبحث الثاني

 استخراج األسس الرتبوية من القرآن
لرتاث العلمي والفكري إن عملية تلمس األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية يف ا

اإلسالمي مهارة استنباطية؛ تربز معامل تلك األسس ويف طبقاهتا ومستوياهتا 

املختلفة التي تستوعب كامل أسس البناء الرتبوي، حتى يقع الباحث عىل الروابط 

 والعالقات التبادلية التي كونت تلك األسس.

الرتبوي يف القرآن؛ حيتاج  للبناء (1)وإن حماولة التتبع لألسس الفكرية واملعرفية

إىل قدح زناد الفكر وإعامل مناقيش االستنباط يف هذا التتبع، وهذا يعني أن نختزل 

مفردات األسس الفكرية واملعرفية وإن كانت مستقلة يف عنارصها وغاياهتا، وذلك 

ببناء نموذج يستوعب تلك املفردات وعالقاهتا البينية، ونركز عىل أهم العالقات 

لية ويف مستوياهتا املختلفة يتصدرها أهم العالقات، وهذه اآللية هي ألصق التداو

الذي يدعم  (2)ما يكون باملنهج اإلسالمي، حيث ترتكز عىل املنحى املنظومي

 التفكري املنظومي. 

فالتفكري املنظومي الشامل يف املتغريات ظهر يف تآليف العلامء التي اعتنت 

وبني اجلزئيات ببعضها البعض، فأحد مظاهره  بالصالت بني الكليات واجلزئيات

علم املقاصد يف أصول الفقه وعلم املناسبات يف التفسري، وكذلك ظهر يف ربط 

                                       
 ."أمثلة ألنواع األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية.."ُينظر: املطلب األخري:  (1)

م نحو األهداف التي "يمكن تعريفه يف هذا السياق بأنه:  (2) طريقة حتليلية ونظامية للتخطيط متكننا من التقدر

ا املنظومة كلها وتتكامل سبق حتديدها، وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب األجزاء، بحيث تتألف منه

. ُينظر: شهاب، منى عبد "وتتشابك وتتفاعل تلك األجزاء وفقًا لوظائفها التي تقوم هبا يف املنظومة..

، دراسة مقدمة للملتقى الفكري حول "املدخل املنظومى والبناء املعريف "م(2003الصبور حممد )

من  17-16العلوم، جامعة عني شمس،  املدخل املنظومي يف التدريس والتعلم، مركز تطوير تدريس

 (. 1ديسمرب ، )ص:
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علوم اآللة كاملصطلح وأصول الفقه بعلوم الغاية، وهي األصول من كتاب وسنة 

وما يتفرع عنهام، وهو ما يظهر النظر الشمويل التكاميل الذي سبق تقريره يف 

ص األسس كنهيه تعاىل عن جتزئة األخذ بالقرآن، قال تعاىل يف ذم من فعل خصائ

 .[ 91]احلجر: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ﴿ذلك: 

فمراعاة النظر املنظومي يف تلمس أهم األسس ليس غريبًا عىل املنهج الفكري 

والفقهي اإلسالمي، وهو منحى واضح يف تدريس الرتبية اإلسالمية، حيث يذكر 

اإلسالمية  والرتبية عام بشكل الرتبية جمال يف الباحثني من كثريال أن»)الرميل( 

 مدخل اإلسالمية الرتبية يف تدريس املنظومي املدخل أن عىل أكدوا خاص بشكل

 .   (1) «وحمتواه معناه حيث من قديم أنه إال ومصطلحاته، حيث مبناه من حديث

ملة من منظور كيل، فهي وآلية التفكري املنظومي كام أهنا تعني عىل اإلحاطة الشا

تبنى يف اجلزئيات عىل الرتكيز عىل أهم الروابط التي تشكل أمهية يف التأسيس 

، وهو ما (2)واإلنشاء عليها، حيث يعد ذلك أصاًل من األصول املعرفية هلذا املدخل

يف نمذجة البناء الرتبوي وأسسه، وما هو مهم منها  الدراسة احلالية عليه تركز

 الرتبوي عموًما.لقيام البناء 

وإن احلاجة إىل مبادأة رسيعة تتجاوز مربع اخلالف اللفظي يف بعض صوره؛ 

                                       
أثر توظيف املدخل املنظومي يف تنمية املفاهيم الفقهية "م( 2011) الرميل، إسالم طارق عبد الرمحن، (1)

رسالة ماجستري، كلية الرتبية يف "واالجتاه نحوها لدى طالبات الصف احلادي عرش يف حمافظة غزة، 

 (.13ة ، فلسطني، )صاجلامعة اإلسالمية، غز

وتزايد االهتامم باالجتاه املنظومي يف الوطن العريب إذ عقدت ستة مؤمترات عربية حول "يقول الكبييس:  (2)

م(، 2008-م 2000املدخل املنظومي يف مدينة القاهرة وبعض منها بالتعاون مع األردن للفرتة ما بني )

. ُينظر: "ملدخل املنظومي وتطبيقاته الرتبويةوبعد هذا التاريخ عقدت عدة مؤمترات عززت أمهية ا

أثر استخدام املدخل املنظومي يف اكتساب املفاهيم الرياضية "م( 2008الكبييس، عبد الواحد محيد،)

، كلية الرتبية، جامعة األنبار، العراق، "والتفكري املنظومي لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف مادة الرياضيات

 (.4لدويل األول يف املدخل املنظومي، جامعة الزرقاء، األردن، )صبحث مقدم إىل املؤمتر ا
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لتحمل شجونه إىل ما بعد عقبة تشييد البناء الرتبوي، وتوضيح معامله، واحلديث 

يستطيع أساتذة الرتبية ورواد  -وال مشاحة يف االصطالح-عن أسس ونظريات 

اضحة، ويستطيعوا أن يرتمجوا شعورهم الفكر أن يبلوروا آراءهم وفق أسس و

بالرضا عن تلك املخرجات النظرية بالسالسة يف توظيف تلك األسس، والتعبري 

عن أي خطوة إجرائية بعبارة مطابقة للواقع، وترصف يف العبارة يعكس وعًيا 

 تربوًيا أصياًل، فالتوظيف الصحيح للمعرفة واحلكمة أصل يف الرشيعة اإلسالمية.   

 الفكرية واملعرفيةاألول: املعايري العامة يف استنباط أسس الرتبية املطلب 
بعد أن ترشحت اآللية النظرية يف حتديد معامل األسس الرتبوية الفكرية 

واملعرفية؛ فتمس احلاجة إىل ترشيح التوجه يف إعامل الفكر يف استخراج تلك 

ا دخله من علوم األسس من القرآن الكريم؛ فإن البحث يف الرتاث اإلسالمي وم

تبنتها بعض التصورات وإن كانت ال تنتسب إليه، وذلك مثل التوجه الفلسفي 

والكالمي والصويف الفلسفي وغريها من التوجهات التي ال تنسجم مع خصائص 

 الرشيعة ويرسها ويرس مدركاهتا وأهم مميزاهتا املنهجية العامة.

بعضها بالفلسفة، ثم ما فالتجارب التي متثل الرتاث الرتبوي والتي اختلط 

يغلب عىل من ساهم وقدم من وجهة نظر عامة أو خاصة، فهي عند التحقيق متثل 

أصحاهبا، مع أهنا نشأت يف احلارضة واحلاضنة الرتبوية اإلسالمية، إال أن هذه 

التجارب ال متنع وال ينبغي أن حتول دون املصدر الرئيس للتوجه الرتبوي، وعليه 

ينبغي أن نلتمس العون األسايس يف بناء الرتبية »ا السياق: كام يذكر عيل يف هذ

 .(1) «اإلسالمية من دستور اإلسالم ومعينه الرئيس وهو القرآن الكريم

وأن »وهذا مطرد يف أي استنتاج علمي خاصة يف العلوم االجتامعية والرتبوية: 

                                       
، جامعة عني شمس، دار الفكر العريب، "القرآن الكريم رؤية تربوية"م(، 2000عيل، سعيد إسامعيل ) (1)

 (.12القاهرة، مرص )ص:
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أي معرفة نتجت من البحث العلمي متأثرة بالفكر والتصورات واالنتامء 

 . (1) «األيدلوجي منذ ابتداء حل املشكلة إىل النتائج

وهذا هو ما ينبه عىل أمهية الرجوع إىل القرآن والرتكيز والتأكيد عىل أمهية 

استخراج أهم املكونات ألسس الرتبية، ومنها: املعرفية والفكرية، ثم مترير تلك 

 ذلك االجتهادات الفكرية للرواد الذين تأثروا ببعض تلك التوجهات عىل

النموذج ملعرفة مدى قرهبا من األسس املستنبطة من القرآن، ومدى اعتامده عىل 

  تلك األسس يف ممارساهتا الرتبوية وآرائها النظرية.

ومما حيسن التنبيه عليه هو: أن الفقيه كان لديه احلس الرتبوي والقدرة عىل 

بعملية التقعيد كان وضع القواعد واألسس الرتبوية واألخالقية يف مظاهنا والقيام 

شعوًرا منهم بأمهيته يف وقتهم، وحسب ما يتبدى من أطوار الرتبية والتعليم، 

ويظهر هذا يف عبارات املتقدمني ويتبلور يف عبارات موجهة ومقتضبة يف كتابات 

املتأخرين يف منحى تقريري تأصييل، فابن عبد الرب واملاوردي وابن مجاعة والقابيس 

كر الرتبوي سبق مغروف، وهذا ترمجة عن فهمهم للكتاب وغريهم هلم يف الف

 العزيز والسنة الرشيفة املبينة. 

وقد تناول الفقهاء املسائل الرتبوية ضمن مسائل املعامالت وغريها من أبواب »

العلم، وتناول فقهاء املحدثني آداب الرتبية والتعليم يف كتب الرشوح احلديثية، 

تربوية مبارشة متخصصة تشكل جوهر الرتاث وكان لعدد من الفقهاء كتابات 

 .(2) «الرتبوي

                                       
العلوم م(، العلوم االجتامعية )األيدلوجية والواقع( ضمن كتاب: إشكالية 1998فهمي، عيل، ) (1)

 املركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية، القاهرة، مرص )ص: ،2ط االجتامعية يف الوطن العريب،

207-208.) 

، دار الفكر العريب، القاهرة، "اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي"م(، 1991عيل، سعيد إسامعيل، ) (2)

 (. 72مرص )ص:
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إن تقمص رواد الرتبية ملسلك الفقهاء يف التلقي واالستدالل واملامرسات 

الفقهية من أجل تقرير األحكام والنظر التكاميل الشامل يف معاجلة املسائل التي ال 

معاجلة التعارض  نص فيها، والرجوع إىل املوازنة بني املصالح واملفاسد وإىل صور

بني األدلة أو النقض يف العلل، وكيف حيسنون التخلص من املعارضة بصور 

الرتجيح واملقاربة الفقهية؛ كل ذلك يعزز ملكة الرتبوي يف إعامل فكره يف ما يعن له 

من املشاكل الرتبوية التي تعرض له يف التأسيس والتنظري، وتفتح أمامه باًبا من 

طيف املعارف التي تعينه عىل انتظام األسس املعرفية الفرص والبدائل، ومن 

والفكرية للبناء الرتبوي من عمومات القرآن الكريم ومن خصوصه، وبصورة 

زل، ــا أنــن مـسـاع أحـبـه، واتـعاىل بـر اهلل تـر الذي أمـزز التخيـة وتعـقـعث الثـبـت

ڭ  ڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴿ قال تعاىل:

 .[ 18]الزمر: ﴾ۇ  ۇ  

والقرآن يف بيانه وتقريبه للمفاهيم واملثل والقيم واملعارف عموًما يأيت بام هو 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ   ﴿ أهدى وأحسن بياًنا وتفسرًيا، قال تعاىل:

ڦ  ڦ   ﴿ وفيه تبيان كل يشء وتفصيله، قال تعاىل: ، [33]الفرقان: ﴾پ  

 وقال تعاىل:،   [89:]النحل ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

فهذا الوضوح إنام يدرك بإعامل الفكر يف ، [12]اإلرساء: ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿

آياته طلًبا للمفاهيم واحلقائق املؤسسة للمعارف ومسالك الفكر والفقه وما تركه 

العلامء من تراث علمي فقهي تنقطع عنده األعذار، فال يبقى لذي كسل يف قوسه 

بمعرفة عوج ما يقدم من مناهج ومسالك نظرية يف  منزع، وهذه احلفاوة تزيد

 االستدالل، ويف استخالص املعارف الالزمة للخروج من ربقة التبعية الرتبوية.

 من معوقات التأسيس: التبعية الفكرية:
إن ترشح التوجه الفقهي يف استنباط األسس الرتبوية من القرآن الكريم إنام هو 
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رواد التبعية الرتبوية والفكرية من ممانعة جيب الوعي ملا حيمله من كفاءة وملا حيمله 

هبا يف مضامر إعادة اإلحياء الرتبوي، وإعادة التأسيس يف مستواه العام الذي 

يستلهم اخلطوط العريضة من القرآن الكريم، والتي تتجىل يف مستويات التأويل 

فهم القرآن  التي تنتهي بالتعطيل، والتي ختالف فيها ما تواطأ عليه العلامء يف

ومعهود أهل اللغة، فاالستدالل باأللفاظ عىل مقاصد قائليها ومعانيها يف حالة 

 –اإلفراد أو الرتكيب يعتمد عىل معهود أهل اللغة يف االستدالل عىل مقاصدهم 

، وهذا مطرد عند الشعوب والديانات، ويف أي جمال سواء كان -كام هو معلوم

أو فكرية، حيث يتواضع أهل العلوم  احلديث عن نصوص قانونية أو علمية

والفنون عىل اصطالحات حيرروهنا ويقرروهنا، كي ال تقع املشاحة يف لغة الفن أو 

 املجال العلمي.

وإن ما بذله الفقهاء واألصوليون وما تّتبعه أهل اللسان من غريب وما دونوه 

ا أصوالً من قواميس ومعجامت توضع جانًبا عندما يتملك رواد الرتبية ممن تلقو

غري األصول اإلسالمية مذهًبا فكرًيا أجنبًيا، فيستخدم منهجه يف التأسيس 

والتأويل واإلثبات والنفي، وهذا يظهر يف مستويات التعسف يف تأويل النصوص 

الرشعية التي متليها التبعية وما يدفع نحو تكريسها من حمركات ذاتية وخارجية 

 تتدرج، كالتايل: 

يل بعض النصوص ملا تثريه من حساسية وملا يقيض به تأو الصورة األوىل:

التبادر من أوصاف قد تلصق بمن يلتزمها باملحافظة والرجعية أو التشدد، وإن 

كانت نصوًصا رصحية قطعية ال يوجد وجه احتامل يشفع ملن تأوهلا، وهذا املستوى 

حول ـي تـة التـطـغوة الضاـض للقـعـه البــيـر إلـطـضـد يـر، وقـيـثـه الكـيـرك فـشتـي

 دون استقالله.

فوجود أعراف أكاديمية ومهنية تشكل املزاج العام يف األوساط الرتبوية هو ما 
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يدفع وبقوة نحو فرض خمطط التأسيس والبناء الرتبوي التلفيقي أو املؤقت الذي 

يكرس القطيعة بالوحي وبالساموي ويعزز التجريبي واملحسوس املشاهد، ويظهر 

الرتبية املقارنة ومن حالة االستخذاء التي حتمل عىل رعاية اجلاهز  هذا من بحوث

دون قدح زناد الفكر والتنقيب ورعاية األصالة واإلبداع، يقول الزهراين يف هذا 

لعل ما يغري مطوري أنظمة التعليم والباحثني يف جمال الرتبية املقارنة، »والسياق: 

األخذ بالتجارب واألفكار اجلاهزة، أهنا واملهتمني بدراسة نظم التعليم األجنبي يف 

توفري للوقت وترشيد للجهد، وكذلك كوهنا أسهل يف إنجاز البحوث واحلصول 

عىل الشهادات أو الرتقيات، فاألخذ بفكرة أو جتربة تعليمية جاهزة من جمتمع آخر، 

 .(1) «أسهل من ابتكارها وبنائها من جديد

ن جنس العلوم البحتة التي ختضع مع أن العلوم اإلنسانية عموًما ليست م

ملعايري قياسية صارمة، بل يظهر فيها املؤرشات العامة يف التقويم والتقييم يف 

التأسيس والبناء، فهذا التوجه حيول دون االنتفاع بام يثمره االستدالل واالستنباط 

املستقيم من حقائق ومفاهيم وأسس ونظريات يف احلقل الرتبوي، وبسببه نشأ تيار 

حلداثة الذي يرى القيام بعملية استبطان للنصوص بحيث تنسجم مع املزاج ا

الرتبوي العام وبنكهة إسالمية، فتلغي قداسة النص وما جاء من جادة الفهم 

والفقه ولسان العرب الذي جرت به عادة القوم يف فهم خطاب رهبم، قال تعاىل: 

اع األهواء وجاء النهي عن اتب ،[ 2]يوسف: ﴾ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ﴿

ڑ  ڑ  ک    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿ يف فهمه والوفاء بأمره، قال تعاىل:

وذكر تعاىل أن  ، [37]الرعد: ﴾ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 

                                       
، رسالة دكتوراه "جيه اإلسالمي ملنهجية البحث الرتبوي املعارصالتو"(، ـه1427اهلل زايد ) البييش، عبد (1)

(. وُينظر: 148غري منشورة، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، )ص

منطلقات دراسة الرتبية املقارنة وضوابطها يف ضوء الرتبية "م(2012الزهراين، صالح حييى، )

 لرتبية، كلية الرتبية، جامعة امللك عبد العزيزة، جدة، اململكة العربية السعودية.، قسم أصول ا"اإلسالمية
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ۇ  ۇ  ۆ   ۆ    ﴿ القرآن فيه اخلري كله، وجاء بلسان عريب مبني، قال تعاىل:

  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى 

 . [28-27]الزمر:

فاالنفتاح املعريف غري املنظم قلل من أمهية مراعاة األصول واخلصوصيات، 

، فلم يعد هناك طبقة قليلة من الناس تفكر، بينام "الفكر للجميع"فنحن يف عرص »

األخرى واألكثر عدًدا حظها أن تنقاد ملا يقوله األكثر علاًم، واألنفذ بصرية، 

ه قوَل ما يريد، ومناقشَة ما يشاء، وَمن واألرجح رأًيا، الكلر أص بح يعتقد أن من حقِّ

 .(1) «يشاء

فرعاية النصوص ودالالهتا وعدم يل أعناق األدلة بأي صورة من صور  

االستبطان أو االستظهار العشوائي، هو ما عليه العلامء يف االستهداء بالقرآن 

فكان من األصول املتفق » الكريم وبيناته، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:

عليها بني الصحابة والتابعني هلم بإحسان أنه ال يقبل من أحد قط أن يعارض 

 . (2) «القرآن ال برأيه وال ذوقه وال معقوله وال قياسه وال وجده

اطراد منهج التأويل املذموم وقصد التساهل ال التسهيل  الصورة الثانية:

يغلب عليه يل أعناق األدلة لتجري يف مسار  واحلداثة ال التحديث، وهذا املستوى

التبعية الفكرية الذي ترّشبه املستدل أو غلب عليه فلم يستطع التخلص منه، أو 

سبق إىل فطرته وعقله فقيده باألوهام، وهذا املسلك يطرد يف التأسيس واالستدالل 

النص وال يف املسائل اجلزئية، سواء وصفت بالفقهية أو الفكرية، وال حرمة لقداسة 

إشفاق من الزم مثل هذا السلوك، وهذا التحليل غاية يف األمهية، حيث إن تفسري 

صور املامنعة يف مستوياهتا املختلفة فيها تنبيه عىل مستوياهتا، فاملامنعة مطردة، وتتعزز 

                                       
، نرش دار 2، مركز الفكر املعارص، ط"منهج للبناء الفكري"م(، 2014السعيدي، حممد إبراهيم، ) (1)

 (.7الوعي، اململكة العربية السعودية، )ص:

 (.13/28، مرجع سابق )"ىجمموع الفتاو"ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  (2)
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بام ترتكه من أعراف أكاديمية ومهنية حتول بني األكاديميني والرتبويني يف التعليم، 

الرتبوي جتد الفلسفات الرتبوية تبلور املعارف واحلقائق ومستوياهتا من ففي الفكر 

تعميامت ونظريات حسب خلفياهتا الفكرية، ثم جتعل ذلك معياًرا، ويف حقل علم 

النفس الرتبوي تفرس نتائج البحوث الرتبوية التجريبية يف ضوء نظريات املدرسة 

القيمي والرتبوي اإلسالمي حقه،  السلوكية واملعرفية املعارصة، فال يعطى التفسري

وهذا محل أشخاص الظل من جنود التبعية عىل اجلزاف العلمي والقيمي والدعوة 

إىل االستمرار يف تبني التأويل كمنهج، فّكون شعاًرا مطرًدا، وهذا يظهر بوضوح يف 

املؤلفات يف هذا اجلانب التي جاءت حتت عنوان القراءة املفتوحة للنص، وما شابه 

 من مرادفات.  ذلك

رشعنة ومنهجة التعسف يف التأويل حتت معنى التبديد ال  الصورة الثالثة:

التجديد، والسعي يف إهدار الرتاث القيِّم الذي تركه الفقهاء بحجج واهية 

وممجوجة ال تعالج أو تسد فجوة حقيقية، بل ترتك جرًحا غائًرا يشغل العلامء 

ه. ولعل من جتارب التبعية الفكرية التي تثري والفقهاء واملربون واملفكرون بمعاجلت

الشفقة أكثر مما توهم التحدي بل حتمل عىل نعي أهل املذاهب الفكرية التي تطفئ 

أنوار اهلداية؛ ما يورده البعض من جتوز ال يفي به واقع وال عادة وال عرف 

أكاديمي، فمن ذلك الزج بمنهج غريب عىل معهود خطاب العرب وأهل التنزيل 

اجلدلية عند جادامر  وتعد اهلرمنيوطيقا»، يقول نرص أبو زيد: (1)و اهلرمنيوطيقاوه

                                       
اهلرمنيوطيقا: هي املدرسة الفلسفية التي تشري لتطور دراسة نظريات تفسري وفن دراسة وفهم النصوص  (1)

يف فقه اللغة والالهوت والنقد األديب. ويستخدم مصطلح هرمنيوطيقا يف الدراسات الدينية للداللة عىل 

املبدأ املثايل الذي من خالله تكون فيه احلقائق دراسة وتفسري النصوص الدينية. ويف الفلسفة هي 

االجتامعية )وربام أيًضا احلقائق الطبيعية( رموًزا أو نصوًصا، والتي بدورها جيب أن يتم تفسريها بدالً من 

 وصفها أو إيضاحها بموضوعية. ُينظر: موسوعة ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3

%D9%88%D9%8A%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9) 
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بعد تعديلها من خالل منظور جديل مادي، نقطة بدء أصيلة للنظر إىل عالقة املفرس 

بالنص ال يف النصوص األدبية ونظرية األدب فحسب، بل يف إعادة النظر يف تراثنا 

 .(1) « عصوره وحتى اآلن الديني حول تفسري القرآن منذ أقدم

وقد بني اهلل تعاىل أن أعظم أسباب التعسف والتأويل واختاذه منهًجا ومذهًبا يف 

ڌ  ڌ    ﴿الصد عن ما يف التنزيل هو حب الدنيا واتباع اهلوى، قال تعاىل: 

ک  گ  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

 . [3]إبراهيم: ﴾گ  

ُيعد مسدًدا يف الوقوف عىل احلق وترك دواعي  وقال تعاىل آمًرا بالعدل الذي

ڤ  ڤ   ﴿إىل قوله:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ﴿ اهلوى:

 . [135]النساء:  ﴾ ڤ  ڤ  ڦ

وهذه االعتبارات السابقة هي ما تنبه عىل أمهية التزام العرف الفقهي والرتسل 

سيس والبناء يف مقاماته، وذلك حتى يسدد رواد الرتبية وأساتذة الفكر يف التأ

الرتبوي، ويلتئم هلام ما انفتق عند غريهم، فيصلوا ما وصل اهلل وعيوهنم عىل كل 

جديد، دون التمرتس باملدرسية واالنتامء ملذهب فكري حيمل يف طياته شفرة جينية 

 .×قد تسبب مولوداً هجينًا، أو السقوط يف هوى جحر الضب الذي هنى عنه النبي 
 مؤشرات يف مسعى االستنباطاملطلب الثاين: معايري و 

يف ضوء ما سبق يمكن استظهار معايري عامة يف استنباط أسس البناء الرتبوي 

 الفكرية واملعرفية، وحسب الظهور ترتشح املؤرشات العامة لتلك املعايري التالية:

أن يكون األساس مشتهًرا أدلته منترشة يف القرآن بحيث يرتشح األساس  •

؛ فإن من مميزات األسس أن تكون من الوضوح عيةبصورة قطعية أو شبه قط

                                       
،  7، نرش: املركز الثقايف العريب، ط"إشكاليات القراءة وآليات التأويل"م( 2005أبو زيد، نرص حامد، ) (1)

 (.49الدار البيضاء، املغرب، )ص:
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والشهرة ما يدعم مقصود التأصيل، وهذا يعني أن تكون رصحية يف تناوله معززة 

 بفعل النبي صىل اهلل عليه وسلم والتجربة الرتبوية ملساندة القرون الفاضلة وبعدها.

ء األصول وهذا االعتبار يلتمس من جهود العلامء يف تأصيلهم للفقه وكيفية بنا

الفقهية، ومثله ما يلتمس من علم القواعد الفقهية يف بناء القواعد اجلامعة، وهو 

أيًضا وارد يف اخلطاب القرآين من حيث التأكيد؛ فإن القضايا الكربى التي تتعلق 

بالرضورات يلتمسها العلامء من التأكيدات املتنوعة ومن العمومات املنترشة، 

ق ورعاية القرآن هلا يف صور متنوعة من النهي عن أخذها فمثاًل: من ينظر إىل احلقو

أو إهدارها بأي صورة يتقرر عنده أصل وأساس يبني عليه نظره يف باب احلقوق، 

. وهكذا كلام انترش األمر باليشء "أن األصل يف احلقوق املشاحة والضيق"وهو: 

– باب العموم والتنويه به، فإنه يقرر أصاًل ويقوي العمل به، وجتد األصوليني يف

وعىل اجلملة؛ فكل أصل »يراعون ذلك يف ما يتكرر تقريره من العمومات،  -مثالً 

تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من جماري الكالم فهو مأخوذ عىل حسب 

عمومه وأكثر األصول تكراًرا األصول املكية؛ كاألمر بالعدل واإلحسان، وإيتاء 

 .(1) «ملنكر، والبغي، وأشباه ذلكذي القربى، والنهي عن الفحشاء وا

ينطلق التأصيل من احلاجة والرضورة النظرية أكثر مما ينطلق من التخيل  •

، وأن ال ينشب والوهم والفلسفة التي تنبني عىل التخمينات والفروض النظرية

التأسيس يف مضاهاة أو حماولة نقل النموذج، فنوظف معرفة مفاهيمها غري مميزة 

وق هبا، واملهارات واملامرسات التي تتفرع عليها ليست ذات وحقائقها غري موث

جدوى والقيم مشوشة، فهذه املعرفة وأسسها ستولد حرية أكثر مما يتوقع منها من 

 وضوح رؤية ومبادأة يف ممارسات واعية ومثمرة.

                                       
 ، حتقيق: أيب عبيدة مشهور بن"افقاتاملو"(، ـه1417الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي ) (1)

 (.4/70حسن آل سلامن، نرش: دار ابن عفان، القاهرة، مرص، )



 (ه1439)ذو احلجة           السادس والعشرون جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

279 

إن هذا االحرتاز ينسجم مع املنهج العلمي، حيث إن الفروض العلمية البعيدة 

يف حل املشكالت وال يبنى عليها قاعدة أو نظرية أو أي أساس، عادة ما تستبعد 

وجمال الفلسفات الوضعية خري دليل عىل اإلغراق يف التخييل يف تفسري الظواهر 

الطبيعية والكونية، وتأسيس الفروض تبًعا للتخييالت الفلسفية التي ال تثمر عماًل 

نب العلمي والعميل ألنه وال تقاس بمشهود، والقرآن الكريم يرشد النظر يف اجلا

رسالة ساموية ال ترتك للتخيل مدخاًل للتوهيم أو اإلنشغال بام ليس منه نفع أو 

فضول التأسيس النظري ملا ال يثمر حقائق علمية أو عملية، ولذلك هنى عن 

اخلرافات العلمية والعملية والتخرصات والظنون، وهنى عن اتباع ما يسوق إليها 

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ ول تعاىل:من تتبع، ويف هذا يق

 .  [36]اإلرساء:  ﴾ىئ    ی  ی          ی  ی  

أن يكون األصل فيه قدر من املرونة التي ال تفرغه من حمتواه، وذلك كي ال  •

حيمل املستنبط عىل تتبع  يكون أساًسا آنيًا ومرحليًا أنشأته الظروف أو ينشأ كردة فعل

لة والظاهر الضعيف، ويدع الرصيح أو النص، فاملرونة املرحلية يف اخلفي من الدال

 تبني أسس استثنائية داعمة، لكن ال جتعل عادة مطردة. 

وتعدد الفلسفات الرتبوية قبل احلرب العاملية وبعدها تعكس أثر التخبط 

الفكري املعريف الذي كان يعتمد يف أسسه النظرية عىل الواقع والسري معه مدًا 

، فاحلاجات املرحلية هي املنحدرات التي كونت معسكرات فكرية هلا وجزراً 

أسسها ومعارفها التي انقسمت بني مؤالف وخمالف مل ينته الرصاع بينها إىل الساعة 

بسبب التصلب من ناحية فكرية، والعوز من الناحية املعرفية والوجدانية، وهذا 

دعمها من معرفة عىل ما حتتاجه ناتج من األسس املعرفية التي قدمت املنفعة وما ي

النفس من قيم موجهة، فاألصول مطاطية باعتبار ما متنحه من نفع وكسب، 

ومتصلبة باعتبار القيم، فال تسمح للقيم اإلنسانية بدور ترشيد أو تأسيس، بل دور 

 تابع حسب ما يتبدى من نفع برمجايت.
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لتأصييل فإن الكليات أما املنظور اإلسالمي املعريف حسب ما جتىل يف اجلانب ا

العامة التي تشكل أصوالً عامة مطردة ال تتغري إال بام يتبدى من رضورات تقدر 

بقدرها، فتعود عىل األساس بالتخصيص أو التقييد يف أعيان أو حاالت أو ظروف 

قياسية يقوم ختصيصها بناًء عىل احلكمة واملصلحة العامة أو اخلاصة الدنيوية أو 

األصل الرتبوي يف باب اإلحسان أن املحسن جيازى بإحسان  روية، فمثاًل:خاأل

 ،[ 60]الرمحن: ﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ﴿وامليسء بام يقابله؛ لقوله تعاىل: 

إال أن هذه  ، [27]يونس: ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿ وقوله تعاىل:

 لتخلف رشوطها كتنوع األعيان واألسباب وغريها من القرائن. القواعد قد تتخلف 

اءة املعارف التي يبنى عليه نجاحها يف املجال التجريبي ال ينعكس أن كف •

فكل أساس معريف أو فكري عىل أساسها املعريف والفكري، فيعود عليه باإلبطال، 

يتأثر بطبيعة جماله وانتامئه، فمجال التجريب غري جمال التنظري، فال حيتج بالتجريب 

ن الكريم، وهذا وقع يف املجال عىل ما ثبت كفاءته النظرية بنص قطعي من القرآ

التجريبي، وانسحب إىل املجال النظري يف الدراسات االجتامعية وتأثر به من كتب 

يف التأصيل الرتبوي، فاملذاهب الفكرية العلامنية والليربالية االشرتاكية أثرت عىل 

رواد التبعية فانعكست خصائص تلك املناهج عىل تصورات الرواد، فال يشء 

 ل يشء قابل للتجريب بل يف أي جانب. ثابت، وك

وهذا واضح يف الرشيعة ويف الفقه، وهو ظاهر القرآن، فام كان كلًيا من األحكام 

والقضايا والقواعد ال يمكن أن تلغيه واقعة عني أو ختصيص بحالة أو غريه، وهذا 

أصل مطرد، ولذلك نجد عند الفقهاء مثاًل: ال جيوز أن يستنبط من النص معنى 

، فام جاء رصاحة ومقطوع به من النص ال يستنبط منه (1)د عليه باإلبطاليعو

                                       
، نرش: دار الكتب "األشباه والنظائر"هـ(، 1411السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ) (1)

 (.456 /1العلمية، بريوت، لبنان، )
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اجتهاًدا ما يبطل داللة النص الرصحية. وهذا جيري يف القطعيات العامة، فاألصول 

العامة ال تعارضها ما يتخلف عنها من جزئيات، فتلغي األصل بل جيري ما سبق 

وال تنقض األصول العامة  ذكره من ختصيص أو تقييد، هذا حتى ال يقع تناقض،

واألسس املعرفية باملفردات الشاذة أو املخصصة، قال الشاطبي يف هذا املعنى 

ألن األمر الكيل إذا ثبت كلًيا، فتخلف بعض اجلزئيات عن مقتىض الكيل »النظري: 

ال خيرجه عن كونه كلًيا، وأيًضا إن الغالب األكثري معترب يف الرشيعة اعتبار العام 

 . (1) «ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها كيل يعارض هذا الكيل الثابتالقطعي؛ 

وهذا هيمنا يف املجال الرتبوي من منظوره اإلسالمي، فال يعني النجاح النسبي   

أو املرحيل العلمي التجريبي يف أن يعود عىل األسس واحلقائق الغيبية يف القرآن 

التجريبي يف أوروبا أثر عىل أسس العلوم الكريم باإلبطال، وذلك أن نجاح املنهج 

اإلنسانية وعلم الغيب، فعاد عىل اجلانب الغيبي باإلبطال، وحرص وسائل العلم يف 

الرضوري منه، وما يمكن التحقق منه باحلواس واملشاهدات، وهذا سببه عجز 

الفلسفة الوضعية عن تفسري ظواهر الكون تفسرًيا علمًيا، فساق هذا القصور إىل 

 كون عىل الفلسفة الطبيعية والتجريب.الر

إن إغراءات التجارب املتميزة يف أنظمة التعليم األجنبي تقوم عىل احلواس »و

اخلمس إىل الدرجة التي يتالشى معها بقية املصادر األخرى كالوحي، فال يمكن أن 

 .(2) «تكون املصدر الوحيد للعلم واملعرفة

د ندب إليه وبني مدركاته وقرر بالعقل وهذا العجز غري موجود يف الرشيعة، وق 

والنقل آيات الغيب، كاملعاد والبعث واملوت وغريها، وهذا ما قدمت فيه الفلسفة 

 الوضعية تفسرًيا خرافًيا يدحض بتصوره فضاًل عن تتبع دالئله.

                                       
 (.2/84؛ مرجع سابق )"املوافقات"الشاطبي،  (1)

، مرجع "منطلقات دراسة الرتبية املقارنة وضوابطها يف ضوء الرتبية اإلسالمية"الزهراين، صالح حييى،  (2)

 (.15سابق )ص:
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ما كان دعاًم وتشييًدا ألساس معريف أو فكري أقوى مما كان تأسيًسا  •

املسلمة يف تراثه الفقهي الرتبوي والفكري قد استوعبت وذلك أن األمة  واكتشاًفا،

املشاكل الرتبوية واحلياتية وعارصهتا وعرصهتا بحًثا، وقدمت أصوالً عامة، سواء 

يف بلد العرب أو العجم، فقد أثرت يف مالمح الثقافات واللغات وصبغت حياة 

تتبعها البالد التي رحلت إليها، وهذه التجربة رصدت األسس ووضحتها، ومن 

عرف تطوراهتا ومالمح نضجها وسار عىل امتدادها، فهو أقرب وأوثق يف 

االستنباط، ومن أنشأ واكتشف دون امتداد حيتاج إىل مقررات وأرض صلبة من 

 البحث وبيان منطلقاهتا املعرفية والفكرية الرتبوية.

 والتخبط الفكري واملعريف الرتبوي الذي تناوب عىل رواد الفكر والرتبية يف

اجتاه العامل ينبه عىل هذا االعتبار، ويف التجربة االشرتاكية يف مراحلها واملثالية 

واالجتامعية والربمجاتية وما نشأ عنها من صيغة عامة انسحبت عىل احلياة، وما 

حدث من حروب عاملية وإقليمية طاحنة تنبه عىل أمهية رعاية األصيل وتطويره 

اإلسالمي واإلنشاء والتأسيس والتبديل ورعايته والذي يعد سمة يف الفكر 

 املتعاقب يف املناهج الشمولية سمة بارزة.

ولذلك كانت العالقة بني األجيال من منظور إسالمي هي عالقة بناء عىل ما 

تقدم وتطوير ينبثق من أصول واضحة مطردة ال هدم وتنكر لألصالة وقطع 

لفلسفات الوضعية، امتدادها، فمن يرى هذا العيار جيده غري متحقق يف ا

فالفلسفات الوضعية تتنابز فيام بينها وتقع بينها قطيعة معرفية موغلة، بل الفلسفة 

الواحدة كالربمجاتية تتصارع بني أهواء مؤسسيها بحيث تتناوب عىل القضية 

 الرتبوية تناقضات تأخذ باألطراف نفًيا وإثباًتا.

وهذا ليس عليه التنزيل يف إعامل الفكر وتأصيل األصول، فقد جاء ما يقرر 

رعاية الصلة ورعاية اخللف ملا عهده من السلف من خري، يقول تعاىل بعد مدح 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿ األنصار وما هم عليه من صلة ومعروف:

پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

وهذا يثمر رعاية االمتدادات الرتبوية الصاحلة والبناء  . [10]احلرش: ﴾ٹ  ٹ  

عليها ال جحودها والتنكر هلا بدعوى التأسيس واالكتشاف، وإن كانت املجاالت 

 هلا مميزاهتا، إال أن التأسيس املطلق مذموم وما يدعمه من نظر.

د عملية استنولكي يتم هذا املطلب أذكر  باط أسس الرتبية بعض املعامل التي ُترشِّ

املعرفية من القرآن الكريم يف ضوء خصائص األسس الرتبوية والفكرية الفكرية 

واملعرفية التي توجد يف القرآن التصاهلا بعملية التأصيل املنهجي لتلك األسس، 

 والتي تتمثل يف التايل:

 رعاية الثابت واملتغري: –أ 
يف معزل عن النبوات إن مما تضاربت فيه العقول والفلسفات التي كانت 

والرساالت الساموية وما أثمرته من خلط يف أهم القضايا التي يتصدرها هو 

التوحيد ولوازمه، فهو قطب الرحى الذي تدور حوله الفلسفة العامة التي تعد 

فلسفة الرتبية ومتعلقاهتا الفكرية واملعرفية فرًعا عنه، فإن أشهر الفلسفات الرتبوية 

الواقعية والربمجاتية متتد أصوهلا إىل ما قبل ميالد املسيح، ثم تنحدر العامة كاملثالية و

عرب الديانة املسيحية لتؤثر يف صفتها، لكنها ال تلبث أن تتأثر باملراحل التي مرت هبا 

لتحدث رصاًعا يفرخ أنواًعا من الفلسفات التي تركز عىل جانب يف فرتة ما دون 

 سفة النفعية الربمجاتية.آخر. وال أدل عىل ذلك من حتوالت الفل

فكام سبق يف املؤرشات فهناك أحكام هي من رضورات الدين ومن صلبه الذي 

ال يتغري احلكم فيها بتغري األهليات أو األزمنة واألوقات، وهناك أحكام وسعت 

فيها الرشيعة لرُياعى فيها أحوال الناس وما استجد من قضاياهم العلمية والعملية، 

سن برواد الرتبية رعايته يف ممارساهتم الرتبوية، فرياعوا الثوابت وهذا معلم مهم حي
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العامة التي تشكل مسار الفكر الرتبوي ومفردات احلقل املعريف وتقرر أسسهام، 

فيه إخالل بالفهم  -الثابت واملتغري من الرشيعة-فالتلفيق واخللط بني املفهومني 

حالة من التحوالت املفاهيمية  والعلم والعمل، فاملزاج الرتبوي العام اليوم يف

والطفرات املعرفية، والتي يصاحبها طفرات فكرية ال ينبغي أن تؤثر عىل املامرسات 

 الرتبوية ومنطلقاهتا الفكرية واملعرفية.

فقراءة املشهد الرتبوي والتعاطي مع إشكاالته ينبغي أن يستند عىل الثوابت يف  

بوية يف احلقل املعريف والفكري وفق تلك املجال الرتبوي، وأن تفرس املامرسات الرت

-الثوابت وما تقدمه من علل تربوية معرفية وقيمية ومهارية، فمن أعظم الثوابت 

أن الرتبية عبادة يف جمملها تقوم عىل كلية عامة تستمد من قوله تعاىل:  -كام سبق

 .  [56]الذاريات: ﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿

االستمرارية واملرونة النسبية التي تعني عىل والوعي هبذا املعلم يعني عىل 

التعاطي مع املتغريات الرتبوية املعرفية والفكرية يف مستواها، وهي اليوم كثرية جًدا 

تطالعنا احلُزم الربجمية بمؤرشات تنبه عىل نضج التعاطي معها ليتجاوز املستوى 

ف األكاديمي التقليدي إىل املستوى التقني اآليل، فالذكاء االصطناعي والعر

واملهني املعارص يف الدوائر الرتبوية واحلقول املعرفية والفكرية أخذ يف التبلور 

والتحول إىل معايري وقوائم تدقيق ال يتجاوزها املفكر، وظهر يف صورة معايري 

اجلودة الشاملة األمريكي واأليزو الربيطاين، فهذا التذكري ينبه عىل ما ينبغي بذله 

 عىل الثوابت املستمدة من الكتاب العزيز يف تأسيس البناء الرتبوي.   لإلبقاء من جهود 

 حب القرآن ومتلكه لناصية املفكر: -ب
إن علامء أصول الفقه واطأوا الصواب عندما اعتنوا باالجتهاد الفقهي وحتقيق 

ر االجتهاد من ليس أهاًل له، وإن كانت  مناطه، حيث كانت غايتهم أن ال يتسوَّ

ظر متباينة يف ذلك، إال أن أمًرا مهاًم يتعلق باالجتهاد الرتبوي أو هناك وجهات ن
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ُيستعار من هذا املوضوع، وهو اشرتاطهم أن يكون  -إن صح التعبري-الفكري 

لدى املفتي أو املجتهد رغبة ونية، وهذا الرشط غاية يف األمهية يف سياق التأصيل 

ن أن يكون الباحث يف تقرير للبناء الرتبوي والفكري، حيث إنه من الرضورة بمكا

األسس الرتبوية له مهة واحتساب، وأن حيوز إىل جانب معرفته املهنية واألكاديمية 

املعرفة بالقرآن مشفوعة بحبه له واإليامن بمحاسن ترشيعه وكامله وعظمته، 

ڇ  ڇ  ڍ   ﴿فتتملكه حقائقه وبيناته، ففيه فرقان وبيان وكفاية معرفية، قال تعاىل: 

 . [38]األنعام:   ﴾ ڍ  ڌ  ڌ

 . [9]اإلرساء:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿

 . [37]يونس: ﴾ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ     ﴿

 .[54]الكهف:  ﴾    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿

 ﴾ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ﴿

 .[ 82]اإلرساء:

ن يلتمس سبل السالم فيه، وما فيه فإنه ال يتوقع ممن وهنت حمبته لكتاب ربه أ

من بيان وموعظة وهدى، وهذا عيار ال مشاحة فيه، فإنك إذا نظرت يف املؤمترات 

العاملية والعربية التي تناولت إصالح النظم الرتبوية وما هي اجتاهات املنظرين هلا؛ 

ي ال وجدهتا قومية أو اشرتاكية أو ليربالية أو غري ذلك من االجتاهات الفكرية الت

 جتذب إليها معدن القرآن وال تلتقي معه يف ورد وال صدر.

إن البحث األصيل عن املعرفة ال وجود له دون روح تبعث »يقول الفاروقي: 

فيه احلياة، وهذه الروح هي بالذات ما ال يمكن اقتباسه، وذلك ألهنا تتولد من 

هو ما يفتقده نظام الرؤية الواضحة للنفس وللعامل وللحقيقة، أي: من الدين، وهذا 

 .(1) «التعليم يف العامل اإلسالمي اليوم

                                       
م(، أسلمة املعرفة املبادئ العامة وخطة العمل، ترمجة عبد الوارث 1983الفاروقي، إسامعيل راجي، ) (1)

 (.18:سعيد، دار البحوث العلمية بالكويت، جامعة الكويت )ص
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 التأسيس واقعي وخطوة يف إجراء: -جـ
إّن ترابط أسس البناء الرتبوي عموًما واألسس الفكرية واملعرفية خصوًصا 

ليس ترًفا فكرًيا يراوح يف مستويات التنظري واجلدل العقيم، فالقرآن كتاب هداية 

العمل، وجاء يف آيات كثرية احلض عىل اجلمع بني وإرشاد وتسديد للقول و

القرينني، وقد ذم اهلل أهل الكتاب عىل خمالفتهم ملا يتلونه من قول بام يتتبعونه من 

ڱ  ڱ  ڱ  ں      ﴿عمل، وذم دعوى القول بدون ما يصدقونه من عمل: 

ٿ   ٿ   ﴿وأثنى عىل من وافق قوله عمله:  ، [2]الصف: ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ويف جانب احلض واحلث ،  [33]الزمر: ﴾ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ  ٹ

ک  ک    ﴿ واملبادأة بأمر احلسنى والتي هي أحسن، وهذا تقرير للفاعلية وصورها:

 .   [34]فصلت:      ﴾گ  گ  

ومن تطبيقات هذا املعلم الرتبوية: أن جترس الفجوة بني األكاديمي واملهني يف 

س واستخالصها من القرآن الكريم ودعمها احلقل الرتبوي وأن ال يكون بناء األس

ببقية األصول ال يتجاوز قسم أصول الرتبية، بل ينبغي أن ينسحب من مستوياته 

التجريدية العامة إىل مستويات السياسات الرتبوية ثم مستويات األهداف التعليمية 

ثيل املجالية، ثم األهداف اإلجرائية السلوكية، وهذا حيتاج إىل نقاش وحوار بني مم

القسمني وبلورة عملية التشارك بقوائم معايري ضابطة لتلك املامرسات الرتبوية 

والتعليمية ويف مستوياهتا املتتابعة، فهذه خصيصة مهمة تتميز هبا الرتبية اإلسالمية 

والفكر اإلسالمي، فالعمل باجلانب النظري املستخلص من أصول الرشيعة فيه 

 ية اإلسالمية. رعاية للخصوصية الفكرية واملعرف

 بناء األسس الرتبوية جهد وعمل مقصود ال اتفاقي. -د
إن بذل اجلهود يف سبيل بناء منظومة بناء تربوي قوي له أبعاده وامتداداته 

العلمية والعملية النظرية والتطبيقية هو عمل مقصود ال أنه أدبيات عارضة أو 
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خرى، فليست املامرسات مفتعلة عىل جهة الرتف ومضاهاة املنظومات الرتبوية األ

الرتبوية مبتورة عن النيات واملقاصد واخللفيات الفكرية واملعرفية املوجهة، وإن 

كان من الصعب الوقوف عليها يف كل ترصف تربوي إال بنوع من قدح زناد الفكر 

وإثارة إشكال وتساؤل وتتبع معايري العمل حسب اخللفية الفكرية، إال أن رعاية 

والفكرية يعرب عنه ظهورها يف الترصفات واملامرسات الرتبوية عىل  األصول املعرفية

 يجهة العموم، فمن رأى تصلب املتأخرين من الربمجاتيني كرائد الرتبية جون ديو

يعرف مدى متكن األسس املعرفية والفكرية للربمجاتية يف عقول الرواد واملمنهجني 

ما وضعته الفلسفة املادية واملدرسني واإلداريني الرتبويني، ومن رأى وتابع 

الشيوعية من رشوط منهجية فكرية صارمة يف الدول التي سيطرت عليها بعد 

احلرب العاملية الثانية عرف تصلب الفكر الفلسفي األريض والذي يقابله وهن من 

رواد الرتبية يف الفكر الرتبوي الرباين، وممارسة املبادءات الرتبوية يف معزل عن 

 رفية والفكرية.أسسه وقيمه املع

ولعل أهم ما ينبه عىل هذا املعلم هو: أن القرآن الكريم وبقية أصول الرشيعة 

عىل أن العمل والفكر والنية يؤجر فاعلها إذا نوى اخلري، ويأثم إذا نوى الرش، وأن 

األجر عىل قدر االحتساب وابتغاء وجه اهلل تعاىل، وهبذا جاءت اآليات واآلثار 

عىل هذا املعلم، ولذلك يشرتط يف صحة العمل وقبوله أن يكون الكثرية التي تنبه 

خالًصا صواًبا، وهذا عني ما يرد هنا، فمامرسة التأسيس الفكري واملعريف الرتبوي 

 عمل مقصود ويؤجر عليه فاعله وليس كيفام اتفق.

فمامرسة التأصيل الرتبوي والعمل بتلك األصول عمل رشعي له من احلرمة ما 

ريه، وهذا يتفرع عن األساس املعريف األعظم وهو توحيد اهلل تعاىل يعظم ويرجى خ

وابتغاء الثواب منه يف اإلقدام واإلحجام، فاملامرسات الرتبوية ينبغي أن تنطلق من 

تثبيت من النفس ال كيفام اتفق يف الورد والصدر، قال تعاىل يف رضب املثال ملثل 
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ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ﴿ هذا املطلب:

ٹ     ٹڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ې   ﴿وقال تعاىل يف من ال يرجو بعمله اآلخرة:  ، [265]البقرة: ﴾ڤ  ڤ  ڤ  

مطلب مهم يف سائر املامرسات الرتبوية  ، وهذا[27]النبأ: ﴾ې   ې  ې  ى  

د املغلوطة، وهبذا حتى تنساب األعامل إىل غاياهتا الرشيفة فال تقعد دوهنا باملقاص

 يقوم نظام الرتبية وتثمر جهود القائمني عليه.

واعلم أن الدنيا كلها وأحواهلا عند الشارع مطية لآلخرة، »يقول ابن خلدون: 

ومن فقد املطية فقد الوصول، وليس مراده فيام ينهى عنه أو يذمه من أفعال البرش 

له، وتعطيل القوى التي ينشأ أو يندب إىل تركه إمهاله بالكلية أو اقتالعه من أص

عليها بالكلية، إنام قصده ترصيفها يف أغراض احلق جهد االستطاعة، حتى تصري 

 .(1) «املقاصد كلها حقاً 

 معارف القرآن مؤسسة ومنشئة ومبينة وغريها فرع عنها. -هـ
إن هذا معلم من املعامل الواضحة التي ُتعد فرقاًنا بني معارف القرآن الكريم 

ن املعارف، فمفاهيم القرآن وحقائقه وتعميامته مؤسسة ومنشئة للطلب وغريه م

وللخرب، لألمر والنهي، فهي نافية أو مثبتة، وإليها يرجع عند التأصيل والبناء، أما 

غريها فهو يتفرع عنها يف اإلنشاء واإلثبات ويف البيان، وهذا معلم مهم مميز للقرآن 

بني يديه من اإلنشاءات واألخبار  ونصوصه، وهو ما حيرر وحيكم فيام يقدم

والتكاليف والنظريات واألسس، وهو العيار يف وزن الرتاث اإلسالمي الرتبوي 

فضاًل عن الرتاث الغريب، وهذا يرجع إىل ما يقرر ذلك من النصوص الكثرية التي 

 تأمر باتباع التنزيل وعدم االبتداع أو االخرتاع أو مشاقة اهلل سبحانه وتعاىل يف أمره

                                       
، حتقيق: خليل شحادة، "تاريخ ابن خلدون"(، ـه1408ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، )( 1)

  (.1/253، نرش: دار الفكر، بريوت، لبنان. )2ط
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ڱ        ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿ ومعارضة خربه، قال تعاىل:

 ﴾ۇ  ۇ     ۆ   ڭڭ  ڭ  ڭے  ے  ۓ  ۓ ﴿، [ 1]احلجرات:  ﴾ڱ  ڱ  ں  
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ﴿ وقال تعاىل: ، [57]األنعام:

وقال  ، [36حزاب:]األ  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ى   ائ  ائ   ەئ    ىې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿  تعاىل:

 . [68]القصص: ﴾ەئ  

وإذا استعرنا ما يقرر ذلك من املجال الفقهي؛ فإننا نجد أن من يقول بالقياس 

كدليل يرى أن مهمته هي البيان واإلظهار ال التأسيس واإلنشاء، وهذا ينبغي أن 

م املعارف واالستدالل هبا وطرق التفكري وموضعها من يؤخذ يف احلسبان يف تقوي

تلك املعارف، وهذا يظهر )من يتأقلم مع من(، فنحن مطالبون أن نتأقلم مع ما 

يقيض به القرآن وبيناته، ال أن نجعل القرآن تابًعا ملا يغلب علينا من عوارض 

تي هي إضافية أو نزوات أو مذاهب فكرية تؤثر التصورات وخمرجات التأسيس ال

 غاية يف اخلطورة نظًرا ملا يبنى عليها من املفاهيم والقواعد. 

وهذا يقرر أن الفكر الرتبوي ينبغي أن يكون مبينًا ومنًشأ تبًعا لطبيعة معارف 

القرآن، ال أنه يستقل بإنشاء أصول أو قواعد ال تنبثق من معارف القرآن وما تقيض 

 به من نفي أو إثبات.

لم: الوقوف أمام ما يعمم من توصيات ملنظامت عاملية ومن تطبيقات هذا املع

تتعلق بالرتبية وباألسس املعرفية والفكرية وبالبناء الرتبوي عموًما، فتقديم تلك 

التوصيات املؤسسة واملنشئة ملامرسات تربوية ال تنطلق من األسس الرتبوية من 

اصة فيام يتعلق منظورها اإلسالمي فيه خرق للمنظومة الرتبوية وأسسها العامة خ

بالثوابت العامة التي تعد رسوًما تربوية معروفة عند عامة أفراد املجتمع فضاًل عن 

 النخب املثقفة.
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وإذا علمنا أن هناك مزاًجا علامنًيا عاملًيا يدعمه االسترشاق وتظهر جتلياته يف 

 تشويه معامل الرتبية يف القرآن الكريم، وأنه كتاب يريب عىل العنف، وأن فكره

إرهايب، وما إىل ذلك من الدعاوى التي تظهر وبوضوح يف ترمجات القرآن املحرفة، 

التعاطف الشديد لديانات رشقية أخرى »ومع هذا التذمر نجد يف اجلانب اآلخر 

رغم معرفة الغرب املتأخرة والقليلة بكتبها، مثل: الزندافستا الزرادشتية، والسالل 

 . (1) «البوذية، والفيدا اهلندوسية

واإلحلاد اليوم هو دين متشدد له أسسه املعرفية والفكرية التي يراهن عليها »

وينافح عنها، فالالئكية العلامنية مذهب متعصب ودوهنم مذهب العلامنية اجلزئية 

إنه ال جمتمع بل دين وليس ثمة أكثر تدينًا بل تعصًبا دينًيا من جمتمع »، و «وهلم جرا

 .(2) «د إال دين امللحدين يقوم فيهم بوظيفة أي دينامللحدين ذاته، إذ ليس اإلحلا

 ال ختلو ممارسة تربوية من امتداد معريف أو فكري. -و 
إن أي ممارسة تربوية اعتبارية ال ختلو من بعد معريف أو فلسفي فكري، وهو ما 

يشري إىل أمهية التامس األسس الرتبوية للمامرسات الرتبوية، فالفلسفات الرتبوية 

تنطلق ممارساهتا الرتبوية يف البناء والتنظري والتطبيق وتقويم املخرجات  املعروفة

الرتبوية من مسلامهتا املعرفية والفلسفية التي تواضع عليها روادها أو التقوا عند 

أصوهلا العامة والفلسفات املادية أو ما يقابلها من مثالية ترجع إىل فلسفات قديمة 

ن فرتات نموها وحتوالهتا، فجذور الفلسفات انحدر بعضها بالكنيسة يف فرتة م

املشهورة كالربمجاتية واملثالية ترجع إىل فلسفات يونانية مع حتوير طفيف ال يمنع 

من تفسري ممارسات الرواد املعارصين يف ضوء تلك الفلسفات، فالفلسفة الربمجاتية 

                                       
، كتاب البيان، جملة البيان، "ماذا يريد الغرب من القرآن"م( 2006) عبد املحسن، عبد الرايض حممد، (1)

 (.7ـ  6( مطابع أضواء البيان، )ص 2) العريب سلسلة دراسات العامل

 ، دار املستقبل العريب، بريوت، لبنان )ص:"العروبة واإلسالم" م(،1986سيف الدولة، عصمت، ) (2)

236.) 
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واملثالية ترجع  ترجع إىل االبيقورية التي تقوم عىل اللذة وتتبعها يف أقامع السمسم،

إىل األفالطونية، ووهم املثال الذي يقع يف الذهن وال يسعف به الواقع، وال أدل 

عىل تفسريها لطبيعة اإلنسان بأنه رشير، وينبغي أن يعاقب وتقمع نفسه عن مناها 

املرشوعة ومع ازدواجية طبقية موازية تنسف ما تسعى إليه من مثل، وهذه 

املعرفية، فكذلك معها أسسها الفكرية التي ظهرت يف الفلسفات مع أن هلا أسسها 

فلسفة الظواهر الرتبوية، ويف بيان وسائل الفكر يف أحكامه موضوعات الرتبية ويف 

مقدمتها األخالق والقيم والضمري ومعايريه، وغريها من القضايا التي عكست 

 جيهلون ال ووجدهتم»التناقض الشديد بني مدارسها املختلفة، يقول روسو عنهم: 

 ال طريقة، عىل منهم كل اقتصار أبرصتم شيًئا.. وإذا عددتم الطرق وال يثبتون شيًئا

 .(1) « اجلدل... إال عىل يتفقون

ومن وسائل الفكر التي تاهت هبا الفلسفات هو اعتامدهم احلدس يف الغيبيات، 

ابن  يعتقد»وهو ما خالفتهم فيها النبوات وما جاءت به من تنزيل، يقول الندوي: 

تيمية أن املتكلمني والفالسفة كلهم إنام ارتكبوا نوًعا واحًدا من اخلطأ، وأن خطة 

عملهم واحدة بالرغم من مجيع اخلالفات التي توحد بينهم، إن خطأ كل من هؤالء 

وضعفهم أهنم حاولوا أن يعتمدوا عىل احلدس يف احلصول عىل اليشء الذي ال 

طرة والنبوة كلتيهام، ولذلك فإن حتقيقاهتم حيصل باحلدس والتخمني، وصارعوا الف

 .(2) «إثمها أكرب من نفعها

وهذا املعلم له وجهان تطبيقيان يتعلق أحدمها باالنكفاء الذايت وما ينبغي أن 

ننطلق منه من أسس يف ممارساتنا الرتبوية، رائدنا يف ذلك القرآن يف التأسيس املعريف 

                                       
، ترمجة عادل زعيرت، دار املعارف، القاهرة، مرص "أميل أو الرتبية"م( 1956روسو، جان جاك، ) (1)

 (.480 -479)ص:

، اعتنى به: سيد عبد املساجد "رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم"م( 1425و احلسن، )الندوي، أب (2)

 (.2/212الغوري، الطبعة الثانية دار ابن كثري، دمشق، سوريا، )
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الفلسفات األخرى وهو ما يمكن أن  والفكري. والوجه اآلخر يف اقتباسنا من

نسميه بالتقاطعات االتفاقية التي يقرها القرآن الكريم، وله تفسريه الواضح فيه، 

وهذا من التقاطعات امللية والعقلية التي هيذهبا القرآن ويأمر هبا، كمحاسن 

 ڇ  ڇ     ﴿ األخالق، وما يشاهبها، فلنا رشعتنا ومنهاجنا، وهذا يبينه قوله تعاىل:

ڑ  ڑ  ک    ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک

ے  ۓ  ۓ    ےھ  ھ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ

 . [48:املائدة] ﴾ڭ   ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  

قد نقبل استيعاب دروس التقنية من النظام االشرتاكي دون مبادئه، وليس »فـ 

ا يمنع أيًضا من اإلشادة بالسلوك العميل والنشاط الدؤوب ألصحاب هناك م

إن احلق أو اخلري كالسلعة »املذهب العميل الربمجايت، رافضني رفًضا باًتا فكرة 

 «املطروحة يف األسواق، قيمتها ال تقوم يف ذاهتا بل يف الثمن الذي يدفع فيها فعالً 

إىل طلب اآلخرة ونحن  -وقت نفسهيف ال–، ومع االرتفاع بغاياتنا العملية (1)

 .(2) «نسعى يف هذه الدنيا

نصوص املعارف والفكر الرتبوي يف القرآن الكرمي حاكمة ومفسرة ونقدية  -ح
 بناءة.

إن نصوص القرآن الكريم حمكمة يف غريها من االجتهادات ومؤسسة لألصول 

يع جماالت احلياة، والقواعد والبنى الرتبوية يف جماالت الرتبية املختلفة، بل يف مج

ک   ﴿ وذاك أن القرآن حق ودونه من الظنون باطل يقيض عليه القرآن ببيناته:

 ﴾ڱ     ں  ں  ڻ    ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ
                                       

 (.278القاهرة، )ص: –، دار النهضة العربية "الفلسفة اخللقية"(، 1967الطويل، توفيق ) (1)

 (. 14-13، مرجع سابق، )ص"لفلسفيةاإلسالم واملذاهب ا"حلمي ، مصطفى،  (2)
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گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ   ﴿ [18]األنبياء:، وقال تعاىل:  [42-41]فصلت:

ىث  يث  حج  مج     جح  مح  مث  ژ وقال تعاىل:  ، ﴾ڱ  ڱ   ں  ں      ڱڳ  ڱ

              ڦ  ڦ  ڦ     ڦ ﴿،  [49-48]سبا: ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  جخ   

 ومما ، [3]حممد: ﴾چ          چ   ڇ  ڇ   ڇ   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ﴿ يرضب هلذا مثاًل قوله تعاىل:

ں  ں  ڻ   ڻ    ڱڱ  ڱ    ڱ   ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

املامرسات  وهذا املعلم تستدعيه ما يقوم عىل الظنون من ، [109]التوبة:﴾ڻ

الرتبوية واالجتامعية يف الرشعة الرتبوية الغربية التي ال ترجع إىل نبوات حاكمة 

صادقة، وال إىل يقني يذهب بالشكوك، فتفسريها يرجع إىل املسلك التربيري الذي 

طالق من أسس معرفية وفلسفية ال تتصل بتلك املامرسات والسلوك، يسوغ االن

فتفرس السطوة الليربالية باحلرية، ويفرس القرس االشرتاكي للفطرة ونوازعها 

 بالعدالة االجتامعية، وتفرس املثالية القسوة بتنمية قيم اخلري.

من  وهذا التفسري ال يقوم عىل ساق بل يفرس بام هو حق ويبنى عىل ما هو حق

األسس املعرفية احلقة، وهذا املعلم مهم يف عملية التأسيس والبناء والنقد، حيث 

إننا يف حالة من االجرتار غري املنظم ملخرجات األسس املعرفية والفكرية 

للفلسفات الرتبوية الغربية والرشقية، فنأخذ دون نقد هدمي بناء أو تعليل وتفسري 

هذا النقل والتقليد، وهذا مطرد يف التطبيقات معريف يظهر األسس التي يقوم عليها 

 الرتبوية املختلفة من املوقف التعليمي إىل اإلداري إىل غريه.

مل يرتدد املسلمون يف استعارة املامرسات »ويذكر عطاري يف هذا السياق أنه 

اإلدارية من احلضارات األخرى خاصة الفرس ومرص واهلند، لكنهم استوعبوا ما 

ه وأضافوا إليه، ولكنهم كانوا مسلحني بإطارهم املرجعي استعاروه وطورو

اإلسالمي. واملؤسف أن املسلمني اليوم يستعريون الفكر واملامرسات اإلدارية 
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ولكن بدون مرجعية إسالمية. إهنم يتعاملون مع الفكر اإلداري الغريب من منطلق 

نقدًيا، وكام وال يقفون منه موقًفا  (scientific correctness)الصواب العلمي 

ظهر نموذج اعترب وصفة سحرية إىل أن ينتقده الغربيون أنفسهم ويأتوا ببديل عنه، 

فيتبع املسلمون ذلك،... الذين ال يشاركون يف عملية البلورة من البداية وال يعون 

االفرتاضات واملسلامت الفكرية التي تنطلق منها االجتاهات اإلدارية ال يستطيعون 

 وال أن ينتقدوا آخر، إال إذا كان املقصود بالنقد توجيه أحكام أن يطرحوا بديالً 

جارفة ذات نربة عالية تنم عن العجز أكثر مما تنم عن الفهم. وقد أسميت هذا 

الشائع يف بناء املشاريع، حيث صاحب  "هنج تسليم املفتاح"النهج يف مكان آخر 

فهم ملخططاته أو مشاركة املرشع يتسلمه من املقاول بعد االنتهاء من تشييده دون 

 .(1) «يف تصميم بنيته التحتية، مما جيعله دائاًم حتت رمحة املقاول

ومن تطبيقات ذلك: توظيف الفكر الرتبوي املنبثق من القرآن الكريم ال ما 

ينطلق من املتناقضات الفلسفية كي حتكم يف النصوص وفق غوايتها الفكرية التي مل 

الغيب واملعاد مما حقق للعلامنية احلق كي تتنصل  متلك القدرة عىل تفسري أمور

فالديانات الساموية بعد أن قدمت » عنها، وهو ما أحسنت فيه الديانات الساموية،

 .(2) «والعبادةإجابة دقيقة عليهام، أسست عىل هذه اإلجابة نظاًما كاماًل يف العقيدة 

ُبعث فيهم النبي وال يليق باألميني الذين »ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 صعبة -عىل فرض أهنا جائزة الطلب-بملة سهلة سمحة، والفلسفة  ×األمي 

املأخذ، وعرة املسلك، بعيدة امللتمس، ال يليق اخلطاب بتعلمها كي ُتتعرف آيات 

 اهلل ودالئل توحيده للعرب الناشئني يف حمض األمية؛ فكيف وهي مذمومة عىل

 .(3) «ألسنة أهل الرشيعة

                                       
( 123، كتاب األمة، العدد )"اإلدارة الرتبوية مقدمات ملنظور إسالمي"ه(، 1429عطاري، عارف ) (1)

 (.80-79املحرم ـ)ص:

 (.28، مكتبة مرص، القاهرة، مرص، )ص:"مشكلة الفلسفة"م(، 1971إبراهيم، زكريا، ) (2)

 (.1/165سابق ) ، مرجع"جمموع الفتاوى"ابن تيمية،  (3)
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 الثالثاملبحث 

 أسس البناء الرتبوي الفكرية واملعرفية يف القرآن الكريم

 املطلب األول: منهجية القرآن الكرمي يف بيان أسس البناء الرتبوي
إن القرآن الكريم منهج هداية شامل، ال يستويف طالب اهلداية حظه من البصرية 

التي  واهلدى إال إذا أدرك خصائصه وأسلوبه يف تناول الكليات واجلزئيات

 تستوعب سائر شئون حياته.

وإن من الفروق الواضحة التي تبني منهجية القرآن التمييز بني القضايا من 

حيث أمهيتها وحاجة الناس إليها، وهذا اطراد يف تناول ما يتعلق بالبناء الرتبوي 

يف األبعاد وأسسه املتنوعة، ومنها األسس الفكرية واملعرفية، حيث يظهر ذلك 

 الثالثة:

قرر القرآن الكريم التوحيد أصالً علميًا شامالً أكيًدا تنبثق منه سائر ي -1

وترجع إليه  األسس الرتبوية وما يقررها من أساليب اخلطاب يف القرآن الكريم،

وتنساب خلفه الغايات والوسائل وسائر املامرسات والتفاصيل التي تتخلل أي 

علم إال للعمل، فالعلم فكر أو عمل، ففي قصد األعامل ونتائجها ال يطلب ال

كام يظهر ذلك يف بعض التوجهات -ملحض العلم ليس فرًعا عن هذا األصل

والعلم معزوالً عن القيم احلاكمة واهلادية إىل ذاك األصل  -الفكرية املعارصة

ليست من فروع أصل التوحيد، وهذا التفصيل يطرد يف سائر األمريات واملنهيات 

 يه اخلربيات.يف القرآن الكريم، وتنتهي إل

املبدأ الكيل الذي تنطلق منه الرؤية القرآنية للظاهرة االجتامعية »ويذكر بريمة: 

املعربة عن حقيقة احلياة البرشية عىل هذه األرض هو أن اهلل تعاىل إنام خلق اإلنسان 
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ه ـي أرضـه فــيـهـره ونـأمـام بــيـقـم الـه ثـلم بـي العـنـعـادة اهلل تـبـه: وعـادتـبـعـل

 .(1)«هـرعــىض شـتـقـمـب

فاملعارف املتنوعة بني حقائق ومفاهيم وأسس ومبادئ ونظريات ومسالك 

الفكر الرتبوي يف صوره املتنوعة بني استدالل واستنتاج وحل إشكال؛ كلها تلتقي 

عند حتقيق معنى العبودية يف التحوالت املرحلية للمعارف، ويف نتائج الفكر يف بنية 

ة، ويف ما يتولد عن املفاهيم من أسس، فإن توحيد اهلل تعاىل يربز يف املعرفة اهلرمي

 الغايات والنهايات والقصود، وهو ما حيرك الدافعية نحو التأسيس والبناء وإعامل املبادئ.

تناول األسس الفكرية واملعرفية يف صورة قضايا كلية وأحكامها ثابتة  -2

جلزئية وتنزيلها يرتك لالجتهاد ويف القضايا اومقطوع بداللتها عىل مدلوالهتا 

مدخاًل حسب األوضاع ومتغريات الزمان واملكان والبيئات والفروق الفردية، 

 وغري ذلك مما تقتضيه حكمة اخلالق وعلمه بخلقه. 

وخطاب القرآن العظيم يف معاجلاته للمحاور التي تناولتها إىل مستويات، ومن »

نية والقضايا االجتامعية واإلنسانية هذه املستويات مستوى معاجلة الظواهر الكو

عىل اختالفها وتنوعها، فمن أنواع اخلطاب القرآين ومستوياته نوع يتناول ما يتناوله 

من قضايا بتفاصيلها وفروعها ودقائقها، وذلك يمكن مالحظته يف دائرة اخلطاب 

وطالق العائيل واألرسي املتعلق بثوابت األحكام املتناولة لقضايا األرسة من نكاح 

ومرياث، ومنها أيًضا نوع يتعلق باملقاصد العامة والقيم احلاكمة دون التعرض 

جلزئيات وتفاصيل؛ ألن التفاصيل واجلزئيات ترتك لالجتهاد وفهم احلكامء عىل 

 .(2) «اختالف األزمنة واألماكن واألحوال، مثل: الشورى والعدل بني الناس

                                       
رؤية القرآن للعامل وداللتها عىل أولويات املرشوع اإلسالمي "( ـه1432) بريمة، حممد احلسن إبراهيم، (1)

 .، رشكة مطابع السودان للعملة املحدودة، سلسلة رسائل جممع الفقه اإلسالمي، السودان "يف السودان

، املعهد العاملي للفكر "السيايس يف القرآن املكيأصول الفكر "م(، 1995التيجاين، عبد القادر حامد ) (2)

 (.5اإلسالمي، دار البشري للنرش والتوزيع، عامن، األردن، )ص:
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بوية كاحلوار والعقاب الرتبوي فاألسس املعرفية الرتبوية للمامرسات الرت

تنبثق من أساس معريف مشرتك واضح ومطرد، وهو: تكريم  -مثالً –والتعزير 

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿اإلنسان: 

ثم تربز قضايا وتتولد  ، [70]اإلرساء: ﴾ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

بق، أو غريه إشكاالت حيتف هبا من القرائن ما يمنع أو جيوز مستوى نسبي مما س

 من الصور العينية التي تستنفد صور التنزيل وما يناسبها من ممارسات تربوية.    

يتنوع تناول القرآن الكريم لألسس الرتبوية الفكرية واملعرفية بصور شتى  -3

وقد يتبادر إىل  -التصديقي–واإلخبار  -الطلبي–ويستوعب ذلك أسلويب اإلنشاء 

ي يتعني يف تقرير تلك األسس، إال أن التفكر فيام الذهن أن أسلوب اإلنشاء هو الذ

تركه العلامء من تراث واستنباط مقاصد الترشيع يظهر أن إيراد القصص يف القرآن 

وحمض اإلخبار عن مشاهد أو قضايا أو وقائع عىل جهة اخلرب ال يعني أهنا متمحضة 

ية باملفردات للخرب، بل قد يقصد هبا استفادة اإلنشاء الطلبي، وهذه األخبار غن

واجلزئيات واملضامني الرتبوية املتنوعة التي تتظافر يف بعض صورها لتشكل أساًسا 

فكرًيا أو معرفًيا تتفرع عليه ممارسات تربوية عملية، وعليه فاعتامد القرآن الكريم 

مصدًرا الستنباط أصول الرتبية وأسسها املتنوعة؛ حيتاج إىل مراعاة هذا االمتداد يف 

سات البناء، مع رعاية منهج القرآن يف تناول الكليات ومعرفة أسلوبه يف سائر ممار

 اإلخبار واإلنشاء.

وهذه القضية وإن كانت مستوردة من املجال الفقهي إال أهنا مهمة يف هذا 

املنحى، وذلك أن القصص واألخبار وغريها من اخلربيات هلا تعلق باجلانب 

م وحقائق تستنبط بتدقيق النظر والتلطف الرتبوي واالستفادة مما تولده من مفاهي

يف البناء عىل ما تقدمه من أسس معرفية واضحة، وكذلك تقدم أسس فكرية تتعلق 

بإعامل النظر يف املعارف وترتيبها وتنظيمها وتوظيفها يف بناء املفاهيم والنظريات 

 وحل اإلشكاالت الرتبوية.
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موسى مع اخلرض وقصة إبراهيم ـ ـ أنبياء اهلل عليهم السالم فمثاًل: جتد يف قصة 

مع أبيه وقصة يوسف مع إخوته وغريها من القصص واملضامني الرتبوية ما يثمر 

أسًسا معرفية وفكرية، وذلك بام تتكرر وتتنوع، فاإلخبار فيه قيم ومفاهيم 

ومهارات تربوية يمكن التقاطها لتشكل أساًسا معرفًيا أو فكرًيا قيمًيا يعني عىل 

 ة واعية املعرفة والفكر مدد للقيم التي تشكل امليوالت واالجتاهات.ممارسة تربوي

الرتبية يف جوهرها عملية قيمية ما دام هدفها تنمية الفرد واجلامعة نحو »و

األفضل، واملؤسسات الرتبوية بحكم ماضيها وحارضها ووظائفها وعالقاهتا 

ملجاالت اخللقية باإلطار الثقايف الذي نعيش به تسعى إىل بناء القيم يف كل ا

 . (1) «والنفسية واالجتامعية والفكرية والسلوكية

 املطلب الثاين: مواضع األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية يف البناء الرتبوي
إن مناقشة قضية األسس الفكرية واملعرفية مناقشة جمتزأة ستعكس التسطيح 

لة التي هلا بناؤها ألثر املذاهب الفكرية الشمولية والفلسفات الرتبوية الشام

الرتبوي الذي يعكس أصوهلا املعرفية والتوظيف الفكري هلا عرب امتدادات 

املامرسات الرتبوية، والذي يصبغ الفكر الرتبوي املعارص يف املجتمع العريب املسلم، 

ويقدم املعرفة كبنية مفاهيمية مرتابطة ال يمكن حتييد خلفيتها النظرية عنها، مع 

بارها املعيار يف تقويم املخرجات الرتبوية وتبني مؤسيس يعزز هذا إلزام عريف باعت

السلطان ويوهن املحاوالت الفردية فضاًل عن التوجه املؤسيس لتبني اسرتاتيجية 

وخارطة بحث تتبنى التأسيس وفق أصول الرشيعة من كتاب وسنة وما يتفرع عنها 

ي يشكل أساسها والت من مبادئ ونظريات وتعميامت معرفية وفكرية تربوية

وجذرها التوحيد كأساس رئيس تقوم عليه األسس األخرى، والذي يستمد مادته 

 .×ومقرراته من كتاب اهلل الكريم وسنة نبيه 
                                       

 (.32، دار املريخ للنرش، الرياض، )ص:"القيم والرتبية"م(، 1983بركات، أمحد لطفي )( 1)
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إن مما ييرس متثل موضع األسس الفكرية واملعرفية هو متثل نموذج خيتزل مشهد 

ة واملعرفية من البناء الرتبوي، وهذا النموذج ينبه عىل موضع أسس الرتبية الفكري

البناء الرتبوي، حيث تبنى تلك األسس عىل األسس العقدية التي تشكل أبعادها 

وتصوراهتا واملواقف الفكرية املرتتبة عليها يف احلياة اليومية، وصورة املعرفة 

املنظومية التي تعد مدخالت الفكر ووسائله، فالفكر الرتبوي يستمد مبادأته 

هة مشكالت العرص من العقيدة السليمة النقية من وكفاءته التنظريية يف مواج

الشوائب التي إذا متكنت من املفكر هذبت جوانحه وزكت بصريته، فلديه كفاءة 

عالية يف انتقاء ما ينسجم، فال يربز أو يشوه البناء الرتبوي، وما يشيد وجيدد فال 

 جيُمد ويبدد.

لفكرية املعرفية وإذا أردنا أن نضبط مستويات وطبقات األسس الرتبوية ا

وعمقها وامتدادها يف الفكر واملعرفة اإلسالمية التي تستنبط من القرآن كموجهات 

رئيسة للفكر واملعرفة عموًما؛ فإن األسس العامة تعترب امتداًدا لألسس الرتبوية 

الفكرية واملعرفية يف املستوى العام، وهذه األسس تظهرها الدراسات املقارنة 

ناول املنهج من منظور غريب؛ حيث تظهر األسس الفكرية والدراسات التي تت

متداخلة مع املعرفية يف القضايا اجلوهرية، وهي: التصور عن اإلنسان والكون 

واحلياة، وهذه األسس متثل خمطط البناء الرتبوي العام الذي يفصل منهج البناء عن 

 غريه من املناهج الفلسفية.

رية واملعرفية يف مستوى أعىل من السابق، ثم تظهر طبقة األسس الرتبوية الفك 

حيث ترتشح أسس أقل جتريًدا، والتي متثل اجلانب الرتبوي وخصائصه والتي 

 تنبثق من النظرية الرتبوية اإلسالمية.

ثم يكثر احلديث عن األسس الفكرية واملعرفية األكثر تفصياًل يف اقرتان الرتبية  

يمية هي يف نفس الوقت حتمل املعنى بالتعليم، حيث إن أي عمل أو ممارسة تعل
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الرتبوي، فتظهر آثار األسس يف املامرسات الفكرية يف مستويات بناء األهداف 

التعليمية، ويف صياغة املحتوى الذي حيقق األهداف، وكذلك يف أساليب وطرق 

 التدريس واسرتاتيجياته.

ية النهضة وتظهر األسس واحلاجة إليها يف بناء املنطلقات االرتيادية لعمل 

بالرتبية، حيث يظهر التداخل بني الرتبية وبقية املجاالت احلياتية، ويظهر الفكر 

الرتبوي وسائله وغاياته وجماالته بوضوح؛ ليوظف املعرفة الرتبوية التوظيف 

 الفعال من أجل تربية أقوم.

فهذه املامرسات الرتبوية تبني أمهية األسس ومتفصلها يف البناء الرتبوي يف 

حل التأسيس والبناء والتطوير والتجديد والتقويم، وهذا امللحظ سينبه عىل مرا

االجتاه الشمويل لعملية التأسيس التي تعتمد عىل القرآن الكريم، والتي سننبه عىل 

 بعض أنواعها الذي يقتضيها ذاك الشمول. 

  املطلب الثالث: استخراج األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية من القرآن الكرمي
إن الدراسات الرتبوية واالجتامعية التي عنيت بالتصورات الفكرية واملعرفية 

العامة عن الكون واحلياة واإلنسان ودوره الوظيفي يف هذه احلياة؛ دراسات 

موجهة بام أسسته الفلسفات اليونانية، حيث إن املفكرين املسلمني درسوا تلك 

ببها غياب النبوات وما صاحبها الفلسفات فوجدوا قطيعة معرفية بني متالزمات س

من وحي وبيان، فكان االجتاه إىل الدراسات التجريبية واعتامدها يف تفسري الظواهر 

إال أن شمول القرآن ملعامل الطريق احلق يف أي وجهة  -كام سبق بيانه-ردة فعل 

 يفتح الباب مرشًعا أمام اكتشاف عجائبه وكنوزه. 

ية ال تغني عن ما هو أهم من املكّمل هلا وهي وقد بني تعاىل أن املعرفة الدنيو

املعرفة األخروية، وأنه مهام بلغ اإلنسان من العلم فإن أمامه فرًصا للتعلم ولقدح 

زناد الفكر، قال تعاىل يف ذم من أنس بظاهر احلياة الدنيا ومل يلقح فهمه باملعرفة 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿األخروية التي يدور عليها الوعد والوعيد واألجر واجلزاء: 

وقال تعاىل يف الفرص التي تزكي الفهم  ،[ 7]الروم: ﴾ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   

   ىئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ﴿وهتدي إىل احلق: 

والقرآن فيه فرقان وهداية  ، [53]فصلت: ﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ  حئ  

تفكر والتدبر والنظر، وبيان ملن استهدى وطلب وجوه املعارف، ولذلك أمر بال

وهذا هو حمور املطالب يف التأسيس واالستنتاج واالستنباط يف بناء املعارف، ويف 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڇچ  چ  چ ﴿إعامل الفكر، قال تعاىل: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ﴿ وقال تعاىل: ، [82]النساء: ﴾ڈ  

فيه ما يسدد ويرشد إىل األسس والقرآن  ، [89]النحل: ﴾ڃ  ڃ  ڃ  

 العامة واملنطلقات املعرفية والفكرية التي تسدد املامرسات الرتبوية والتعليمية

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿  وترشد إىل ما هو أهدى وأقرب للتقوى، قال تعاىل:

  . [9]اإلرساء: ﴾ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

املقام واملطالب السابقة باستخدام ويمكن أن نتمثل ما سبق تقريره يف هذا 

النمذجة التخطيطية الستخراج األسس املعرفية والفكرية من القرآن الكريم، 

حيث تظهر النمذجة شمول التصور الذي يستوعب املنظومات العامة التي تدخل 

يف عملية استخراج األسس الفكرية واملعرفية، والذي ينطلق من األسس العامة 

 ومن أصول الرشيعة.للتصور اإلسالمي 

وإن من أهم ما يقع فيه الباحثون يف علوم الرتبية عدم القدرة عىل اختزال الواقع 

املعقد للمتغريات واملكونات للمنظومات الرتبوية املتاثرة ببعضها البعض، 

واكتشاف العالقات التبادلية بينها بام يضمن توثيق تلك العالقات ورعايتها أثناء 

تأصيلية أو إجرائية أو تنفيذية والنمذجة التخطيطية ختتزل املشهد أي ممارسة تربوية 

وتقدم منظومة تصورية للمنظومات الفرعية ومستويات العالقة بينها والتأثر 
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والتأثري، فاالستنباط من القرآن الكريم موصول بغريه من املنظومات التي يعني 

تشييد البناء الرتبوي الوقوف عليها عىل إحراز الصواب يف التأسيس والتأصيل، و

 وفق ممارسات تربوية واعية ال كيفام اتفق.

 (1شكل )
 منوذج ختطيطي يوضح العالقات املنظومية اليت تراعى يف استنباط األسس املعرفية والفكرية
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إن قراءة النموذج السابق يقرر أهم األسس الرتبوية املعرفية والفكرية؛ حيث 

ومات والعالقات التبادلية وذات االجتاه الواحد أنواع األسس تظهر مكونات املنظ

وأمهيتها، ثم تظهر أسس تفصيلية يف حالة أخذ كل منظومة عىل حدة ودراستها وما 

يتفرع عنها من منظومات فرعية جمالية تعتمد عىل امتدادات األسس يف كل مستوى 

يضة لألسس املعرفية : تظهر القراءة العامة للنموذج اخلطوط العرفمثالً وجمال، 

والفكرية العامة التي تتفرع عنها األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية، وأهم أصل 

تقوم عليه وهو التوحيد، حيث إن كل عمل أو علم أو اعتقاد إنام يرجى به غاية 

واحدة هي مرضاة اهلل تعاىل، وهذا يظهر يف اعتامد منظومة أصول الرشيعة 

حيث تغيب هذه املنظومة يف الفلسفات قضايا املصريية، كمرجعية تبتر يف أهم ال

الرتبوية الوضعية وحيل حملها ترشيعات الرتبويني التي جتازف يف أحكامها العامة 

واخلاصة، ويف ضوء العالقة املنظومية بينها كام هو مبني يف منظومة أصول الرشيعة 

ويتعزز باإلمجاع  يظهر موضع القرآن الكريم كمصدر أويل تبينه السنة النبوية،

، وهذا األساس يقوم عليه بيان والقياس اللذان يعتمدان عىل أصل الكتاب والسنة

مصادر املعرفة وجماالهتا وحدودها، ويبني وسائل الفكر وأدواته واملضامني 

الرتبوية املرتتبة عىل ذلك، وعىل هذا األساس تعالج القطيعة املعرفية بني العقل 

لشهادة، وبني سائر ما يتولد من فروض تقرر املسار الفكري والنقل، وبني الغيب وا

أما فيام يتعلق »الرتبوي والنظرية املعرفية وما يتفرع عنها، حيث يذكر الفاروقي: 

بنظرية املعرفة فإن خري ما يوصف به موقف اإلسالم هو أنه قائم عىل وحدة 

حلق هو أحد أسامء اهلل احلقيقة، وهذه الوحدة مستمدة من وحدانية اهلل املطلقة، إن ا

احلسنى؛ وإذا كان اهلل واحدًا بالفعل كام يؤكد اإلسالم، فال يمكن أن تتعدد 

احلقيقة. إن اهلل يعلم احلقيقة وينزهلا من خالل الوحي صافية إىل خلقه، فال يمكن 

أن جييء ما يتنزل به الوحي خمتلفًا عام يف احلقيقة الواقعية؛ ألن اهلل سبحانه هو خالق 
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 .(1) «قائق كلها الواقعية منها واملطلقةاحل

إن هذا الفرق اجلوهري ينساب أثره عىل كل املامرسات الرتبوية، ويؤثر بوضوح 

عىل األسس املعرفية والفكرية ويرشدها ببينات التنزيل التي ال يقع فيها الوهم، 

ڳ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     کڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑ ﴿ قال تعاىل:

 . [42-41]فصلت: ﴾ڱ     ں  ں  ڻ    ڱڳ  ڳ    ڱ   ڱ

والنموذج السابق يقدم خط سري الستنباط األسس املعرفية والفكرية ويف 

 أحوال خمتلفة، وكالتايل:

 دعت احلاجة إلية بام يتبدى من دراسات مقارنة بأصول ملدارس فكرية خمتلفة. -

لة القرآن الكريم وتبينها أو بام يتبدى من إنشاء أسس جتتمع عىل تقريرها أد -

 السنة ويعززها رصيح العقل.

أو بام يبديه التساؤل أثناء املامرسات الرتبوية التي تقوم عىل أصل معريف أو   -

 توجه فكري.

وهذا ما يقع اتفاًقا يف سلوك الرتبويني الذين يستهدون به يف ممارساهتم الفكرية  

رائي العام ويعني عىل تصور خطواته واملعرفية، إال أن النموذج خيتزل املسلك اإلج

 العامة التي تتوارد يف أحوال خمتلفة كام سبق ذكره. 

 املطلب الرابع: أمثلة ألنواع األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية يف القرآن
إن العالقة بني الفكر واملعرفة تنبه عىل أسس متقاربة ومشرتكة يمكن التمييز 

 ما عولنا عليه من تتبع مظان الوصل والنظر الشاملبينها؛ إال أن طبيعة الدراسة و

الذي يعد أصاًل فكرًيا وفقهًيا، وما ييرس ذلك من بيان املضامني الرتبوية أو 

التطبيقات لألسس الرتبوية؛ يستدعي بيان أمثلة تفصيلية تنبه عىل مقصد الدراسة 

تشكل  التي ذكر مجلة من األسس املتنوعةنمن أجل ذلك واجتاهها التأصييل، 

                                       
 (.52:، مرجع سابق )ص"أسلمة املعرفة املبادئ العامة وخطة العمل"الفاروقي،  (1)
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 ضابًطا نظرًيا للفكر واملعرفة الرتبوية وتقرب املثال، فمن األسس املعرفية ما ييل:

 املعرفة تراكمية وتزداد إبعمال الفكر وطلب الزايدة من هللا تعاىل. ▪
املعرفة والعلم بحر ال ساحل له، واإلنسان مطالب بطلب الزيادة تأسيًسا ملبدأ 

رص احلايل، فاملسلم يثور املعارف وينضجها استمرارية التعلم الذي استجد يف الع

الفكر والتجربة واكتشاف السنن الكونية والرشعية، فمعني املعرفة متجدد وهو يف 

 هذا مستعني باهلل يرجو رضاه.

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   ﴿قال تعاىل:  

ٺ  ٺ  ٿ   ﴿ وقال تعاىل: ،[ 78]النحل: ﴾ۆئ  ۆئ     ۇئوئ  ۇئ

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ﴿وقال جل يف عاله:  ، [114]طه:  ﴾ٿ  

وهذا  . [53]فصلت: ﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

فهو يبعث عىل الزيادة وحقن احلامس يف الفكر ليقدح  ساس له مضامني تربوية؛األ

ح زناد املعرفة يستمر يف طلب املعرفة والعلم والزيادة فيهام من املهد إىل اللحد، ويفت

الباب أمام الباحثني يف علم نفس التعلم ليقرؤوا املشهد الرتبوي قراءة أخرى تعزز 

التعليم املستمر، ويف حالة من التفاؤل والرضا تستلهم العزيمة من طلب الزيادة 

 من اهلل تعاىل.

 طلب املعارف وبذهلا والتفكر عبادة يثاب عليها املسلم. ▪
لفة النظرية والتجريبية يؤجر عليه إن طلب أنواع املعارف من حقوهلا املخت

املسلم حسب مقاصده والفكر يف اآلفاق ويف األنفس والتعرف عىل سنن السببية 

بني العلوم املتنوعة، وتتويج هذا الطلب باكتشاف احلكمة التي جتعل القلب يسجد 

بني يدي اهلل تعاىل أكرب هدف وجداين يعمر القلوب واألرواح قبل األجساد 

 تدبر القرآن وطلب هدايته أكثر املوارد عذوبة وغدًقا، وكل اآليات والعقول، ويف

 التي تدعو إىل التفكر ترد يف تقرير هذا األساس ورودًا أوليًا.
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  . [66]الكهف: ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ﴿ قال تعاىل:

 .[ 24]حممد: ﴾ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ   ﴿وقال تعاىل: 

ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڱ  ڱ ﴿وقال تعاىل: 

 . [191]آل عمران: ﴾ہ  ہ  ہ  ہ       

وهلذا األصل تطبيقات عديدة يف ميدان العمل الرتبوي؛ فهذا األساس هو حلاء 

الفكر الذي يصونه من شمس الكلل أو امللل، فاالحتساب كام أنه يزيد يف األجر 

ن بطاقة هتون عىل اجلسد عبأ فهو طاقة إنتاجية تولد املعارف ومتد الروح والوجدا

معاجلة العقبات والشدائد التي تقف أمام املريب واملتعلم، وتضمني هذه احلقيقة 

الرشعية يف املناهج والكتب ومتثلها من املربني؛ يبعث عىل اكتساب املعارف وطلب 

العلم وتوقع نتائج أكرب مما تسجله أدوات القياس والتقويم واالختبارات املحكية 

 يارية واملسوح اإلحصائية.واملع

 تفاوت املعرفة يستدعي فكًرا يراعي التفاوت.  ▪
إن الرتاكم املعريف من يوم خلق اهلل اخللق إىل الساعة كنطاق عام للمعرفة، ومن 

يوم خلق اهلل أي إنسان إىل الساعة كنطاق خاص؛ فيه مما ُينتقى من املعارف، وفيه ما 

ه ما يتعزز األخذ به ملا تصقله وهتذبه املعارف يدحضه اليقني والتجربة والعادة، وفي

اجلديدة والفكر، وهذا عيار يضبط العملية االنتقائية، فاملعرفة تتفاوت يف 

مصادرها، وتتفاوت حسب احلقول، وتتفاوت حسب مراتبها، ابتداًء من احلقيقة 

تفاوت إىل املفهوم إىل املهارة إىل التعميم، وهذا يف علم الغيب والشهادة، وهذا ال

يقرره القرآن ويقرر األسلوب الفكري للتعامل معه حتى تطلب احلكمة من باهبا 

 الذي هو مظنتها. ورتبتها ونوعها

 يف أنواع التفاوت املذكورة؛ فمن ذلك: املبدأوقد قرر القرآن هذا 

 . [59]الفرقان:﴾ڌ  ڌ   ڎ   ﴿تعاىل:  قوله
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 . [76]يوسف: ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ﴿ وقوله تعاىل:

 . [40]النمل: ﴾ڑ  ک     ک  ک       ک  گ   ﴿ وله تعاىل:وق

 . [18]النجم: ﴾ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ﴿وقوله تعاىل: 

 .[7]الروم: ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ         ﴿وقوله تعاىل: 

 . [65]الكهف: ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ﴿وقوله تعاىل: 

  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴿وقوله تعاىل: 

 . [18]الزمر:  ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

؛ حيث إن له مضامني تربوية كثرية وهذا األساس الفكري غاية يف األمهية

ومتنوعة، ففي مستوى التعامل مع احلقل التجريبي الذي يعج به الرتاث العاملي، 

ويف مستوى الغيب الذي يغيب عن مشهد املعارف يف كثري من الفلسفات الرتبوية 

المي املتفاوت يف درجات القبول واجلودة ويف سائر املعارف ويف الرتاث اإلس

حيتاج املفكر الرتبوي إىل حس استثامري معريف يعتمد هذا األساس يف االنتقاء 

والتخري وقصد املعلومة يف مظاهنا دون مواربة يف أي حقل كانت ويف أي رتبة ومن 

 سة. أي مصدر، فاملعرفة واحدة والوعاء خمتلف ورب جوهرة يف ُكنا

 ومن أمثلة األسس الفكرية ما ييل:

 يعمل الفكر يف تقرير املعارف ابلرباهني والبينات. ▪
إن تقرير املعارف إثباًتا أو نفًيا ليس رمًيا يف عامية بل يعتمد عىل الرباهني 

والبينات واخلرب الصحيح وحسب ما تقيض به بينات اللغة وحقائقها الرشعية 

ص والظنون واإللغاء حض يف إثبات أو نفي، والعرفية واللغوية، فليس للتخ رر

سواء يف العلميات واخلربيات أو العمليات، وهذا منهج مطرد يف القرآن الكريم 

وعليه الفكر والفقه اإلسالمي املنتج الذي أثمر معرفة، وحقق إضافة معرفية يف 

 حقول املعرفة املختلفة.
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 .[111]البقرة: ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ﴿يقول تعاىل: 

 . [28]النجم: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ﴿ويقول تعاىل: 

 . [116]األنعام: ﴾ې       ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   ﴿ويقول تعاىل: 

 .[81]يوسف: ﴾ک  کگ گ گ  گ  ڳڳ ڳ    ﴿ويقول تعاىل:

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی             ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ويقول تعاىل: 

 . [36]اإلرساء: ﴾ی  ی  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ﴿ويقول تعاىل:  

 . [6]احلجرات: ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

، فإنام وهذا األساس له مضامينه الرتبوية املنترشة يف سائر املامرسات الرتبوية

دخل العجز والتقهقر يف ريادة الفكر الرتبوي ملا وقف الرتبويون أمام املعارف 

ستطيعوا حتقيقها وتقرير براهينها واالنخراط يف الصف األول يف املتنوعة، فلم ي

البناء واإلضافة والتنقيح والتحقيق واالستدراك والتهذيب وتنمية املهارات 

الفكرية التي تعالج الرباهني وتنتج معارف جديدة، فدخل الوهم والظن 

للمنتج والتخوف من سوطهام ليقف رائد الرتبية املسلم متفرًجا أو مستهلًكا 

الفلسفي الغريب، وهذا األساس يقرر تنمية املهارات العليا يف سلم املهارات 

كالتحليل والنقد والرتكيب والتفكري اإلبداعي ودجمها ضمن مقررات املنهج 

بصورة تكاملية أو مستقلة؛ وذلك أن املناهج احلالية ال تتجاوز املهارات األساسية 

 واجلامعي عىل حد سواء. إال نزًرا، وهذا يف التدريس العام 

 توظيف الفكر للمعرفة موجَّه وهادف. ▪
إن املعرفة أًيا كانت حقيقة أو مفهوًما أو تعمياًم يف املجال النظري أو التجريبي، 

 ال توظف إال يف سياق اخلري واملصلحة أو ما يؤدي إليهام.

لم فال تطلب املعرفة من أجل املعرفة بل ملقاصد رشيفة؛ فليس من مقاصد الع
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املباهاة واملباراة أو املامراة أو الرتف الفكري الذي ليس حتته عائد دنيوي أو 

أخروي، وهذا يعززه املراقبة هلل تعاىل وابتغاء وجهه يف اإلثبات والنفي، يف اإلقدام 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       ﴿واإلحجام، قال تعاىل: 

ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀپ  پ  ڀ  ڀ

 . [ 25]احلديد: ﴾ڤ      ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ     ٹ  ٹ  ٹ  

ۋ  ۋ    ٴۇڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ ﴿وقال تعاىل: 

 .[ 63]املائدة: ﴾ۅ         ۅ  

گ  گ  ڳ     ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ ﴿ وقال تعاىل:

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    ڻڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 . [83:]النساء ﴾ہ     ہ  ہ  ہ  

 . [115]املؤمنون: ﴾ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۓ   ے ے ۓ  ﴿وقال تعاىل: 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                  ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ڀژ وقال تعاىل: 

 .[ 107]النساء: ﴾ٹ  ٹ  

  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ وقال تعاىل: 

 .[197]البقرة: ﴾ڦ   ڦ  ڦ  

 .  [14]العلق:     ﴾ٴۇ  ۋ     ۆ   ۈ  ۈ ﴿وقال تعاىل: 

 ﴾ڃ     چ  چ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ      ڄ   ڄ  ڦ ﴿وقال تعاىل: 

 . [19]احلرش:

 . [74]البقرة: ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ﴿ وقال تعاىل:

منه اجلمع بني  وهذا األساس له مضامني تربوية متنوعة ويف مستويات خمتلفة

لعلم وغناًم ملا يثمره من خري، فالفصل العلم والعمل، فليس العلم ترًفا أو ملجرد ا

 بينهام ليس له أصل معريف يف القرآن الكريم.
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فقد ذكر الكيالين أمهية الربط والتكامل بني النظري والعميل، ويستدل بكالم 

وهذا التكامل بني النظري والعميل ينمي لدى »شيخ اإلسالم ابن تيمية فيقول: 

إلرادة النبيلة، ويساعد عىل النضج والتكامل يف املتعلم القدرات العقلية ويريب فيه ا

الشخصية، وهو أسلوب خيالف طريقة الفالسفة الذين ظنوا أن املعرفة النظرية 

متنح املتعلم سلوكًا كاماًل وشخصية متكاملة، وهكذا فإن الفالسفة ضلوا وأضلوا، 

الرتويح وقللوا من قيمة عبادة اهلل وأنزلوها إىل مستوى الرياضات التي تستهدف 

 .(1) «عن النفس

وله كذلك تطبيقات منهجية يف صياغة أهداف التدريس وصياغة املحتوى  

واختيار املعارف واملهارات التي تنمي اجلانب املعريف واملهارى والوجداين لدى 

الطالب، وتعزز قيمة التوظيف اهلادف لألنشطة وسائر املناشط الرتبوية لتحمل يف 

تربوية يستهدفها املعلم وتعزز اجلانب الوجداين بام يدجمه جانبها النظري أهداًفا 

املعلم من مفاهيم وحقائق وتعميامت حتث عليه، ثم بام يقرره املعلم ويؤكده من 

 متثرل هلذا األساس.

 املمارسات الفكرية يف أي حقل معريف منضبطة: ▪
عايري إن الرشوع يف إعامل الفكر يف أي معرفة أو أي نوع من العلوم؛ منضبط بم

ك والرجم بالغيب وحتجز عن البغي أو  وحماذير احرتازية وكشفية حتول دون التهور

اجلزاف العلمي، فكام أن الرباهني والبينات وحتري صحتها وصحة مقدماهتا 

مطلوب، فكذلك هناك أدواء قد تؤثر يف نتائج البحث قد تتعلق بالباحث أو 

احث يف تناول بحثه، فاهلوى والظن بمتغريات البحث أو بالطريقة التي يسلكها الب

واحلب والبغض والتشبع وغري ذلك من األدواء حتول دون رؤية احلقائق كام هي، 

وتصنع حوهلا هالة مضللة، ويف جهة ضبط املصادر هنى اهلل عن مصادر املعرفة 

                                       
الفكر الرتبوي عند ابن تيمية.. بحث يف أصول الرتبية العقدية "( ـه1407الكيالين، ماجد عرسان ) (1)

، مكتبة الرتاث املدينة "واالجتامعية اإلسالمية كام يفرسها شيخ اإلسالم بن تيمية دراسة حتليلية ناقدة

 (. 175املنورة، )ص:
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املضللة، فالكهانة والعرافة والسحر واخلرافة وغريها ال تعد مصادر معرفة وال 

ا املفكر يف تعامله مع عامل الغيب أو الشهادة، فينزل تلك املصادر منزلتها يعتمد عليه

وال يرهبها أو توقفه عن طلب احلقائق وتوظيفها يف الوسط الذي تعشش فيه، بل 

يتسلح باليقني العلمي واملعريف وما جاء يف النقل من بيان للحيلولة دون تدجني 

 عىل مثل هذه املصادر.  النفس أو املجتمع للطفيليني الذين يتطفلون

جاء القرآن حمذًرا من أشد هذه األرضار فتًكا، فمصادر املعرفة املضللة واهلوى 

واحلسد وما يفرزه احلب والبغض من آثار؛ هنى عنها وحذر من عواقبها ورضب 

 األمثال لرضرها.

ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ﴿فنهى تعاىل اجلدل العقيم ملا له من أثر:  -

ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چڃ    ڃ

 .[ 35]غافر:  ﴾ ڈ     ژ 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ﴿ وهنى عن دوافعه الذاتية كالكرب: -

ے    ے    ھھ  ھ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہ  ڻں  ں  ڻ

 .[ 56]غافر: ﴾ۓ     ۓ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ﴿وأمر بالتثبت يف تقرير احلقائق:  -

 .[ 6]احلجرات: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ﴿والقيام بالقصد والشهادة بالعلم بـ:  -

 . [81]يوسف: ﴾ڳ  ڳ   

ٺ  ٺ  ٺ    ﴿ وعدم التكلف يف أي ممارسة عملية، قال تعاىل عىل لسان نبيه: -

 . [ 86]ص:        ﴾ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          

ٱ  ٻ    ٻ   ﴿ن التقليد من دون علم يف آيات عديدة، كقوله تعاىل: وهنى ع -

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

 .  [170]البقرة:  ﴾ٿ  ٹ     ٹ  
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ہ  ہ  ھ  ھ        ھ   ﴿ وهنى عن العداوة ملا تسببه من نتائج:  -

ۆ  ۈ  ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓھ   ے  ے

 . [8]املائدة: ﴾ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ۅۋ  ۅ  ۋٴۇ

  ڤٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ وهنى عن السحر وأبطل ما يقدمه: -

 . [81]يونس: ﴾  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ

ڌ   ڎ  ڎ           ڈ    ڌڇ   ڇ   ڍ   ڍ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴿ وقال تعاىل:

 .[ 69]طه: ﴾ڈ

جئ   حئ    یېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   ی ۈئ  ۈئ  ېئ  ﴿وقال جّل يف عاله: 

 . [103]املائدة: ﴾مب  ىب    يب    خبمئ        ىئ  يئ  جب  حب

 إن هذا األساس له مضامني تربوية تتعلق بجانب القيم وامليوالت واالجتاهات

التي ينبغي أن يراعيها بناة املناهج يف حلقات التعليم العام ويف اجلامعة، وأن يكرس 

هذا اجلانب حتى يصري ذلك عرًفا أكاديمًيا ومهنًيا عاًما، وهذا ما جهد الرتبويني يف 

يغيب عن مشاهد العالقات االجتامعية لعدم تبني هذا األساس والتأكيد عىل متُثله 

 يف جمريات البحث العلمي.

إن األسس السابقة تقرب املثال الذي نسعى إلبرازه، وهو أن النظر الشمويل يقرر 

كام -، والقرآن وع بتنوع احلقول واملصادر والوسائل والغاياتأنواًعا من األسس تتن

عرض طرًفا من األمثلة السابقة، استوعب هذه األسس ملا هلا من أثر يف  -نالحظ

إقامة احلجة عىل اخللق وحتى يقطع العذر عىل من علقت بقلوهبم شهوة أو شبهة 

بإسهاب يناسب الغاية علمية أو عملية، فالقرآن تعرض هلذا اجلانب وهبذا االعتبار 

 . [149]األنعام: ﴾ڑ  ک  ک  ک     ڑڈ  ڈ  ژ  ژ ﴿التي ذكرت: 
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 نتائج الدراسة
يف ضوء ما تقدم من تقرير مطالب الدراسة؛ فقد توصلت الدراسة إىل نتائج 

 يمكن إمجاهلا فيام يأيت:

املعرفية  أن مفهوم الرتبية يف ضوء نصوص القرآن الكريم له خصائصه -

املميزة، وأن هناك عالقة تالزمية بني الفكر واملعرفية، وأن منهجية القرآن يف تناول 

األسس الرتبوية الفكرية واملعرفية تتصف بالعمومية، فترتك متسًعا لالجتهاد، ما 

تقيض به الظروف من حاالت ترشيعية ترجع إىل قدرة املفكر والرتبوي عىل 

 ف املعرفة.التعاطي مع املشكالت وتوظي

أمهية وجود آلية واجتاه فكري يف سياق استنباط واستخراج األسس من  -

القرآن الكريم، وذلك لتنوع االجتاهات الفكرية وتنوع الوسائل واملنطلقات، 

ومناسبة استخدام املنحى املنظومي كآلية هلا خلفيتها النظرية اإلسالمية، وترشح 

األسس، وعىل أن الفقه والفكر متالزمان االجتاه الفقهي كاجتاه فكري يف استنباط 

 يف هذا املسار.

أمهية الوعي باملامنعة التي تسببها التبعية الفكرية وصور التأويل والتبديل  -

للنصوص الرشعية، وأنواع القراءات املفتوحة التي تتبنى وسائل وآليات ال تنتمي 

وتتبنى أسًسا إىل أدبيات الفكر اإلسالمي، وال تلتقي مع معهود أهل اللسان، 

 تربوية فكرية ومعرفية تنبثق من قراءهتم املتحررة.

األسس املعرفية والفكرية هلا خصائصها املميزة، تظهرها الدراسات  -

املتنوعة التي تتناوهلا بالبحث، ثم خصائصها التي تنبثق من خصائص القرآن 

 الكريم العامة، وبعض تطبيقاهتا الرتبوية. 

املعرفية معاملها مواضعها من البناء الرتبوي، لألسس الرتبوية الفكرية و -

وللرتبية اإلسالمية خصوصيتها والتي يتصدرها البعد التوحيدي، وما يرتتب عليه 

من مضامني تربوية تؤثر يف الفكر واملعرفة. والتي ينبثق منها اإلصالح الشامل ال 

 التهجني، والذي يراعي اخلصوصية تلك.
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نب التأصييل يف حماولة بيان الشمول أمهية الوقوف عىل امتداد اجلا -

املنظومي يف تناول األسس واستنباطها، وبناء نموذج ختطيطي تقريبي يظهر 

العالقات املنظومية بني املكونات التي تشرتك يف استخراج األسس من القرآن 

 الكريم، ويف ضوء قاعدة الوصل.

يل ملا ذكر بعض من أنواع األسس املعرفية واألسس الفكرية كتطبيق عم -

  ذكر يف املطالب.

 :مقرتحات وتوصيات
 يف ضوء مباحث الدراسة ومطالبها تويص الدراسة بام ييل:

بلورة اسرتاتيجية حتديث تربوي يوجهها منطق رعاية التأسيس وتقويم  -

البناء الرتبوي؛ انطالًقا من رضورات اهلوية التي يتصدرها الكتاب العزيز، تتناول 

 وبصورة تكاملية وشاملة.  الوسائل والطرق واملعايري

تبني خارطة بحث تربوية تعتني بالتأصيل الرتبوي تتضمن أهم القضايا  -

املتعلقة بالتأصيل والتأسيس ويف مستويات خمتلفة، مع رعاية العالقة التبادلية بني 

الفكر والفقه وتتصف بالشمول، فتستوعب أنواع الدراسات املختلفة التأصيلية 

 واملنهجية.  واملقارنة والتارخيية

عمل دراسات تتعلق بكيفية استخالص األسس وضبطها معيارًيا  -

وبصورة إجرائية لتثري الدراسة احلالية وتعزز هذا املجال حيث تقل الدراسات 

املنهجية التي تركز عىل الطرق والوسائل واملعايري يف منحى الدراسات الرتبوية 

 والفكر الرتبوي. 

رب الرتبوية التأسيسية الناجحة ومجلة استثامر كافة الوسائل والتجا -

املحتوى االلكرتوين اهلائل، لتحويله، إىل نامذج إرشادية تصبح كدليل بني يدي 

املعلم واملريب واألستاذ يف اجلامعة تيرس التأصيل واالنطالق من أسس واضحة يف 

 املامرسات الرتبوية.
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