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Abstract 

This study deals with an analytical reading of how to prepare scientific competencies from 

the perspective of the Qur'an and Sunnah, for that it is one of the topics that play an active 

role in framing the educational process. Producing a scholarly discourse that deals with 

reality and includes all modern knowledge structures and methodological tools becomes a 

civilized duty to achieve academic quality. Making this happen calls for the proper 

preparation of human resources and interactive agencies in the educational process. This 

can also be done in light of the value approach that frames the dimensions of this process, 

based on the Quranic format linking science with values through educational measurement, 

in a way that epistemology is inseparable from values. The Qur'an discloses that Allah, the 

almighty was the one who built Adam's competencies and abilities through testing his 

abilities in maintaining the values after receiving theoretical knowledge from Almighty Allah. 

Despite the strength of his composition, it did not prevent a pedagogical defect in his 

performance. However, Adam gained cognitive competence and quickly returned to the 

cognitive format. After realizing the nature of the defect, he returned to the arena of moral 

action, evaluated his efforts, and asserted that his cognitive abilities could yield hidden 

competencies in the human mind and moral conscience. Accordingly, if competence means 

the ability to build knowledge and develop abilities, skills, and gains in accordance with a 

methodology that allows the adoption of modern science, thus, the study aims to highlight 

how to build competencies in the Quranic perspective, especially in the light of openness to 

Western knowledge and the methodological mechanisms employed by the messenger of 

Allah in preparing the teacher and building his competencies. This study aims to show how 

to build scientific competencies and their tools. As a preliminary step, we will rely on the 

linguistic and analytical analysis to define the competency, indicate the scientific foundation 

of competency in the Quranic perspective, and highlight the importance of values in 

building scientific competencies. The study concludes by describing the methodological 

mechanisms and applied procedures in producing scientific competencies from a prophetic 

perspective. The study also adopts induction and analysis methodologies to determine how 

to build scientific competencies in the light of the Quranic methodology and extract the 

methodological mechanisms employed by the Prophet (peace be upon him) in creating the 

teacher's competencies and raising the quality levels of the line of knowledge. 
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 الملخص

اسة قراءة تحليلية في كيفية إعداد الكفاءات العلمية من منظور القرآن والسنة، لكونه من المواضيع التي تتناول هذه الدر

تؤدي دوًرا فاعًًل في تأطير العملية التربوية. فإذا كانت المناهج التعليمية، تتطلب المراجعة والتقويم، فإّن إنتاج خطاب 

ع األبنية المعرفية الحديثة، وأدواتها المنهجية، يصبح واجبًا حضاريًا تربوي، يتفاعل مع قضايا الواقع ويتواصل مع جمي

لبلوغ الجودة التعليمية. وهذا يتوقف على حسن إعداد الموارد البشرية، والتفاعل بين العناصر الفاعلة في العملية التعليمية. 

ربط العلم بالقيم عن طريق البعد التربوي. كما يتم ذلك في ضوء منهج القيم؛ الذي يؤطر أبعاد هذه العملية، انطًلقًا من 

كشف لنا القرآن أّن أول من قام ببناء كفاءات آدم هو هللا، بهدف استخراج أقصى ما اإلنسان من عناصر الجودة. حيث اختبر 

خلل في قدراته في مدى صيانة القيم، بعدما تلقى المعرفة النظرية من الخالق. ورغم قوة التكوين، فهذا لم يمنع من حدوث 

األداء. وإن اكتسب آدم كفاءة معرفية، لكن سرعان ما عاد إلى ساحة الفعل األخًلقي. وقام بتقويم جهوده، مؤكدًا أّن اإلنسان 

  .قادر على إثمار كفاءات ال تزال مخبوءة في العقل البشري ووجدانه األخًلقي

ية القدرات والمكتسبات وفق منهجية، تسمح بالتكيف مع وعليه، فإذا كانت الكفاءة، تعنى القدرة على بناء المعارف وتنم  

المعطيات الحديثة، فإّن مشكلة الدراسة، تستهدف إبراز كيفية إعداد الكفاءات في المنظور القرآني، خاصة في ظل االنفتاح 

ء كفاياته. كما تهدف على المعارف الغربية، ومعرفة اآلليات المنهجية التي وظفها النبي عليه السًلم في إعداد المعلم وبنا

هذه الدراسة إلى بيان كيفية إعداد الكفاءات العلمية وآليات هذا اإلعداد. وسنعتمد كخطوة تمهيدية على الدراسة اللغوية، ثم 

الدراسة التحليلية، انطًلقًا من تعريف الكفاءة في اللغة واالصطًلح، ثم ييان المنطلقات التأسيسية لبناء الكفاءة العلمية في 

منظور القرآني، ثم نبرز أهمية القيم في بناء الكفاءات العلمية، ونختم ببيان اآلليات المنهجية في إعداد الكفاءات من ال

المنظور النبوي. وسوف نعتمد على منهج االستقراء والتحليل للوقوف على كيفية هذا اإلعداد، واستخراج اآلليات المنهجية 

  .الموظفة في هذا السياق

 .إعداد، الكفاءة، العلم، المنهج، القرآن الكريم، السنة النبوية: مفتاحيةالكلمات ال

 
 المقدمة:

إّن الناظر في القرآن، يدرك أهمية الخطاب التزكوي في تصميم العمل الصالح، وبناء نوع الكفاءة التي يستهدفها 

[. وفي هذا استدعاء لقيمة اإلتقان 02]الملك:﴾ حَسُن َعَمًل ِليَبلَُوُكم أَيُُّكم أَ ﴿القرآن لبلوغ الجودة اإلحسانية، انطًلقًا من قوله: 

)أبو يعلى أحمد بن  «إّن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمًل أن يتقنه» وأهميتها في تجويد العمل وتصميمه، لقوله عليه السًلم:

الجودة فكرة في  واإلتقان هو تثبيت أساسات الجودة في أكمل صورها. ومن هنا، نًلحظ أن (.349 م، ص1984علي، 

صميم اإليمان، وليست فلسفةً نظرية بعيدةً عن هندسة الواقع؛ بل يجب أن تتشكل في ضوئها الفلسفات المنتجة للخطاب 

التربوي. إذ ال يمكن رفع مستوى المنتج العلمي، إذا لم يتم تحكيم الجودة في العملية التعليمية. وما تتطلبه من معايير، تضبط 

، انطًلقًا من إعادة النظر في كيفية تشكيل الموارد البشرية، وتعزيز مهارتها وبناء كفايتها. وإذكاء قدراتها. العملية التربوية

بما يجعل هذه الكفايات مؤهلةً للقيام بدور متميز في بناء المعرفة، وتنمية التفكير الجاد؛ بما يحقق أهداف العملية التربوية، 

ُ َعَملَُكم َوَرُسولُهُۥ َوٱلُمؤِمنُونَ وقُِل ٱع﴿انطًلقًا من قوله تعالى:  [.  على هذا األساس، تصبح 105]التوبة:﴾ َملُواْ فََسيََرى ٱَّلله

 الجودة مطلوبةً هلل ورسوله، ومحوًرا للمساءلة األخروية. 

(، ورد مصطلح الجودة بمفردات متنوعة ذات صلة بها، منها اإلحسان واإلتقان. والجودة في اللغة، مشتقة من )ج ود

. ومنه نقول "جاد الشيء جودةً، أي (493م، ص1979)ابن فارس، وهو "أصل واحد، وهو التمسح بالشيء وكثرة العطاء"

ومنه  (.254م، ص2003)ابن منظور،  صار جيدًا، وأجاد أتى بالجيد من القول والفعل، واستجدت الشيء أعدّدته جيدًا"

ُت ٱلِجَيادُ إِذ ُعِرَض َعلَيِه بِٱلعَِشّيِ ٱل﴿ يقول تعالى: ِفنََّٰ [. والجياد معناها: "الجيدة في الجري والسريعة في االنقياد 31 ]ص﴾ صهَّٰ

. تفيد معاني لفظ الجودة معنى األداء الجيد، (162، 161م، ص2002)القرطبي، وكثيرة العطاء والرائعة في الجمال"

، 2003")إبراهيم، أحمد، تحسين المنتج النهائيوالعطاء المتدفق بالجمال. وعرفت الجودة "بأنها عملية بنائية، تهدف إلى 
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وتتمظهر جودة العمل في سياق اإلحسان. ولعل حفز هذا المصطلح، يبدو مهًما، لبلوغ الجودة المعنوية، واالرتقاء  (.17ص

ضوء تعاضد باألداءات إلى المستوى؛ الذي يجعل العمل محًًل للشهود يوم القيامة. يؤكد القرآن أّن إعداد الكفاءات، يتم في 

تي﴿اإليمان والعلم، انطًلقًا من قوله:  ُ ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ِمنُكم َوٱلهِذيَن أُوتُواْ ٱلِعلَم َدَرَجَّٰ عِ ٱَّلله
[. هذا يعني أّن 11]المجادلة:﴾ رفَ

 القيمة المشكلّة للنسق المعرفي. اإليمان هو 

لكونه غير جدير بهذا االمتياز، الفتقاده لكفاءة اإلصًلح، كما سجلَّ القرآن اعتراض المًلئكة على الوظيفة اآلدمية، 

بقدر ما ترى أنها أكثر كفاءة منه، وهي الممجدة هلل األكرم. هذا ما جعل الحوار بين األقطاب الوجودية، يوضع على محك 

ت إبداعية. تسهم في بناء النقد والمساءلة في فهم أبعاد هذا االختيار، والحكم عليه في ضوء ما يمتلكه هذا المخلوق من قدرا

كفاياته العلمية. إّن عدم فهم مكتنزات اإلنسان، جعّل المًلئكة تقيّم هذا المخلوق تقييًما سلبيًا، بما ال يؤهله لبناء كفاءة 

الصًلح. فجاء البيان اإللهي ليعيد استشراف كفاءات هذا المخلوق غير المحدودة. ويكشف عن استعدادات المعلم وقدراته، 

[. ومن هنا، يعتبر المكون اإليماني هو اإلطار النظري؛ الذي تبنى 33]البقرة:﴾ َوَعلهَم َءاَدَم ٱألَسَماَء ُكلهَها﴿قًا من قوله: انطًل

في ضوئه الكفاءة العلمية. ومنه تستمد أصالة النظر والسلوك. ويتمحور هذا اإلطار حول منظومة القيم الداعمة للخط 

التربوية. إذ ال يمكن لمن يتصدر للعملية التربوية، إاّل أن يكون صاحب علم ودراية، هذا ما  المعرفي والموجهة لألنساق

يجعله يزداد مسؤوليةً، ويتحرى الدقة، واألمانة والتوثيق، واالنفتاح على الروافد المعرفية، التي تثري الشخصية الثقافية، 

النّاس بمكارم األخًلق، وأن يطهر باطنه وظاهره من األخًلق  وتعظيم العلم والتأدب بآدابه، يقول ابن جماعة: "أن يعامل

)ابن جماعة، بدر الدين الرديئة ويعمره باألخًلق المرضية... ودوام الحرص على االزدياد بمًلزمة الجدّ واالجتهاد"

   (.57، 54ه، ص1353محمد،

والقدرة على تحصيل المزيد لبناء كينونة معرفية،  وعليه، فإّن هذا التجويد، يحتاج إلى إذكاء العقل وامتًلك المرونة،

[. واالنفتاح على التقنيات الحديثة، التي 07]إبراهيم: ﴾لَئِن َشَكرتُم أَلَِزيَدنهُكم﴿تسعى بالشكر طلبًا للمزيد، صدق هللا إذ يقول: 

لمعرفي، والموجه للعملية التربوية تحقق جودة األداء في النظر والعمل. فضًًل عن هذا، فإّن منظومة القيم المؤسسة للفعل ا

ومردودها األخًلقي. خًلصة القول، أّن التعاضد بين هذه المكونات، يجعل المعلم قادًرا على تحقيق الجودة التعلمية. ودعم 

من  هذه الجهود بمحفزات نوعية لتحصيل مردود أفضل. وإذا كانت التقنية العلمية، قد فتحت المجال أمام المتعلم لتلقي العلم

قنوات متعددة. ولم يعد المعلم هو القناة الوحيدة للعملية التعلمية، لكنه يبقى قائدها، ووريث األنبياء في هداية الخلق للحق. هذا 

ما يجعل دراسة التراث التربوي ضرورةً حضاريةً، خاصة ما يتعلق بأخًلقيات العلم، وإذكاء الفعل التربوي وتقويم المتعلم 

ة معارفه. بهذا تجتمع في شخصية المعلم المعرفة والمهارة والموهبة واالستعداد، وكلها مؤهًلت إلعداد وتهذيب خلقه وتنمي

 الكفاءة العلمية.

 بناًء على هذه المعطيات، فإّن هذه الدراسة، تهدف إلى معرفة كيفية تشكيل الكفاءات العلمية، وذلك من خًلل بيان

في النظر القرآني، وإبراز أهمية القيم في بناء الكفاءات وتوجيه مساراتها. ثم نختم ببيان  المنطلقات التأسيسية لبناء الكفاءات

اآلليات المنهجية من المنظور النبوي. وتتجلى أهمية هذه الدراسة، في كونها تناقش موضوًعا حيويًا، يرتبط بمقاصد 

سين المردود التربوي وتجويده. ويندرج هذا البحث االستخًلف، ويؤثر في توجيه جهود البناء لخدمة األهداف العلمية، وتح

في إطار توجه جديد، يسعى إلى الكشف عن معايير الجودة في بناء الكفاءة العلمية في المنظور القرآني. ذلك أّن عدم 

كريم، التخطيط لهكذا نوع من البناء، سوف يؤدي إلى مخرجات تربوية ال ترقى لمستوى الطموحات التي استهدفها القرآن ال

ومواكبة التطورات العلمية لبناء حضارة القيم، مادام القرآن هو الوعاء؛ الذي تتشكل في ضوئه قوالب الشخصية العلمية. 

ومنه تستمد كماالتها األخًلقية. وبالرغم من حيوية هذا الموضوع، فإنه ال يزال يناقش في سياقات تربوية، بعيدةً عن 

باستثناء بعض الدراسات التي أسهمت في توجيه الجهود البحثية إلى ضرورة الوعي تسديدات القرآن وتوجيهات النبوة، 

 بالمفاهيم القرآنية وأهميتها في تشكيل النسق التربوي، منها جهود طه عبد الرحمن، فتحي ملكاوي وغيرهم من المفكرين.   

 

 أوًًل: تشكيل الكفاءات العلمية في ضوء القرآن الكريم 

 ي اللغة واًلصطلحأ: تعريف الكفاءة ف

جاء في لسان العرب: "كافأه على الشيء مكافأةً وكفاء: جازاه والكفىء: النظير وكذلك الكفء، : الكفاءة في اللغة: 1

. ونجد في متن اللغة:" كفى كفايةً باألمر (681م، ص2003)ابن منظور، والمصدر الكفاءة. والكفء: النظير والمساوي"

ومنه كفى به رجًًل وكفاك هذا األمر: حسبك به... والكفاية: ما به سدّ الخلة وبلوغ  أي قام به واضطلع، فهو كاف.

م، 1990)سهيل إدريس وآخرون، . ورد في المنهل: بمعنى "الجدارة واألهلية"(78م، ص1960)رضا، أحمد، المراد"

ل، وسد الحاجة وبلوغ المراد والمساواة . يتضح لنا من الناحية اللغوية، أّن الكفاءة تدل على القدرة على القيام بالعم(226ص

واألهلية والجدارة. وعليه، فهي: "جملة اإلمكانيات التي تمكن فردًا من بلوغ درجة من النجاح في التعلم أو في أداء مهام 

  (.44م، ص1994)عبد اللطيف الفارابي وآخرون، مختلفةً"

كفاءة في المجال التربوي، أبرزها أّن الكفاءة: هي "تلك تعددت تعاريف العلماء لمفهوم ال: الكفاءة في اًلصطلح: ٢

)وزارة المعارف واالستعدادات والمؤهًلت والمواقف التي يتخذها الفرد من أجل القيام بدور أو بعمل على أكمل وجه"

معينة وعرفها فيليب بقوله: "هي القدرة على العمل بفاعلية ضمن وضعية محددّة و (.193م، ص2003التربية الوطنية، 

وعلى هذا، تكون الكفايات:  (.11م، ص2004)خالد لبصيص، وهي القدرة التي تستند إلى معارف دون االقتصار عليها"
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"مجموعة من القدرات والمهارات والمعارف التي يتسلح بها المتعلم لمواجهة الوضعيات والعوائق والمشاكل التي تستوجب 

   (.85م، ص2020ي، )خديجة التوازنإيجاد الحلول المناسبة لها"

جاء القرآن لترسيم هوية اإلنسان المعرفية ب: المنطلقات التأسيسية لبناء الكفاءة العلمية في المنظور القرآني: 

واألخًلقية، وتوثيق العًلقة؛ بما يجعل الكيان البشري غير مفصول عن عناصر البيئة الكونية. وبفضل السعي النوعي، 

فَتَلَقهى ﴿بوط الناتج عن الزلة اآلدمية، مجددًا قدرته على الصعود مجددًا، صدق هللا إذ يقول: ترتقي جهود اإلنسان بعد اله

ِحيمُ  اُب ٱلره ت، َفتَاَب عليه إنّه ُهَو ٱلتهوه بِّهِۦ َكِلَمَّٰ [. إّن الوحي في أمره بالقراءة، يدعو اإلنسان إلى البحث 37]البقرة: ﴾َءاَدُم ِمن ره

في ضوئه هويته وقيمته الوجودية. هذا الفعل من صميم جهود المعلم في مساعيه التربوية. عن المعنى؛ الذي تتشكل 

اإلنسان الذي يطلبه هللا للعمارة الكونية هو الكائن األخًلقي؛ الذي يمأل الوجود بالقيمة. ومن هنا، تزداد أهمية الكفاءة و

نموذج الصالح؛ الذي يحقق مقاصد االستخًلف، ورسالة ودورها في ضرورة استثمار العلم فيما يطور الحياة، بحثًا عن ال

العلم األخًلقية في الحفاظ على الكون ومقدراته. لهذا نًلحظ أن ّسورة العلق قدمت المًلمح الكبرى للدور التربوي للمعلم. 

رم(. هذا ما يدفعنا إلى حيث ارتبط فعل القراءة بسياقات األكرم، استعدادًا لمزيد من االستمداد المعرفي من هللا بوصفه )األك

القول، بأّن القراءة التي يستهدفها الخطاب ال تشكل هويةً معرفيةً فحسب؛ بل تسعي إلى ترسيم هوية أخًلقية. وكل من يقرأ 

في غير هذا السياق، يعد مبتوًرا في ساحة الفعل األخًلقي، ويقع في الطغيان الذي يعيق مسارات الترقي. لهذا نًلحظ أنّها 

 مية، وأرست دعائم النظر المعرفي.ياغة األسس التي تبنى في ضوئها الكفاءة العلأعادت ص

وضع هللا جملةً من المعايير المشكلّة للعقل الموصول، أبرزها أّن األساس القيمي في بناء الكفاءة العلمية:  :1

قاعدي للبناء المعرفي، فإّن أي انحراف تشكل األساس ال ،الغيب يشكل مرجعية لبناء عالم الشهادة، فإن كانت القيم الفطرية

"إحدى درجات إفساد الفطرة هو فصل اإلنسان عن بعض القيم  يقول طه:عنها يفقد اإلنسان فعاليبته األخًلقية، 

فًل يستعيد العقل فعاليته إاّل بإعادة تأسيس الفعل المعرفي على قيم الفطرة، . (24م، ص2018)عبد الرحمن، طه. الفطرية"

النظر هو أصالة فطرية في الوجود، ولكن ترسيم هذه القيم في بناء الكفاءات، يجعلنا نقول بأنّه ال يكفي أن نعلن  ألّن هذا

)مالك بن نبي، د، ت، "عن قدسية القيم اإلسًلمية؛ بل علينا أن نزودها بما يجعلها قادرة على مواجهة روح العصر"

إاّل إذا تم تشكيل معارفه في ضوء هذه القراءة. وحدها تفتح آفاق  هذا يعني، أن ترقي للمعلم الكفء، ال يحصل (.112ص

ال شك أن مفهوم الفطرة في هذا السياق، يعد . والكرم العلمي، ألنها تستمد معارفها من مصدر العلم )هللا( بوصفه العليم

ي انفصال يؤدي إلى انتكاس ، وأ[26لزخرف: ]ا﴾إًِله ٱلهِذي فَطَرنِي َفِإنههَ َسَيهِدينِ ﴿ مصدًرا  للهداية، صدق هللا إذ يقول:

 الفطرة. لذا أبرزت السورة السمات المميزة للكفاءة المفصولة والموصولة. 

، أَو أََمَر ﴿أشار هللا إلى نموذج الوصل في قوله تعالى: كفاءة الموصولة: الأ:  أََرَءيَت إِن َكاَن َعلَى ٱلُهَدىَّٰ

هللا عن سمات النموذج العلمي؛ الذي يقوم بتجويد الفعل المعرفي في هذا السياق، [، ثم كشف  11/12]العلق: ﴾بِٱلتهقَوىَّٰ 

تبنى في ضوء قيم هللا المؤطرة للفكر والعمل. ولما كانت الهداية، تمثل مرجعية للتفكير، فإّن التقوى أبرزها  أّن المعرفة، 

اءات التربوية. وكل انفصال عن هذه المرجعية، يورث هي القيمة المركزية؛ التي تحفظ الدوافع األخًلقية للعلم، وتوجه األد

العبثية في مقاصد العلم. كما أّن هذا النموذج يتحرك حركة قصدية في إطار هذا المسعى األخًلقي. ويستمد تصوراته من 

قي، يعصم الكفاءات هذه المرجعية، بحثًا عن آيات هللا في اآلفاق واألنفس. واالرتقاء بجهود القلم نحو األعلى. وحدّه هذا التر

من الزلل، واالنفتاح على مصادر الخبرة ومخرجات العلوم الحديثة؛ التي تعيد بناء منظومة الوعي السنني. كما استعرضت 

، أََرَءيَت إِن َكاَن َعَلى ٱلهُ ﴿ اآليات حجم التدافع في الكينونة اإلنسانية في قوله: ، َعبًدا إِذَا َصلهىَّٰ ، أَو أََمَر أََرَءيَت ٱلهِذي يَنَهىَّٰ َدىَّٰ

، أََرَءيَت إِن َكذهَب َوتََولهىَّٰ  كما أّن هذا النموذج، يتمتع بجودة عالية في استخدام خصائص السمع  .[9/13]العلق: ﴾ بِٱلتهقَوىَّٰ

َر َوٱألَفئ﴿ والبصر، مصداقًا لقوله:  [.78]النحل:﴾ َدةَ لَعَلهُكم تَشُكُرونَ  َوَجعََل لَُكُم ٱلسهمَع َوٱألَبَصَّٰ

ويستهدف بناء عقلية متقدة، ووجدانية  .ولما كان من سمات القرآن، أنه يعطي لمن جمع خصائص المعرفة المتكاملة

أخًلقية منضبطة، ومنفتحة على أي جديد معرفي. فإنّه يعطي للمنهج والمًلحظة آفاقًا لًلستثمار النافع. ومن المعلوم، أّن هللا 

ن هما: النهي عن العبادة، هذا األخير، يمثل قطيعة عملية، بينما التولي والتكذيب، يجسد وضع القراءة الهادية بين محدّدي

قطيعة معرفية مع المرجعية الغيبية. ووظيفة الكفاءة الموصولة، تتم في ضوء هذين المحدّدين، وهما: التصديق بالمرجعية 

ه القرآن، فإّن هذا اإلنسان اآلمر بالتقوى، السائر الهادية والعمل وفق ضوابط التقوى. وبالعودة لحجم الصراع الذي يصور

في طريق التزكية، يقابله إنسان على طرف النقيض، يقطع طريق العبودية، ويمنع السير في طريق التزكية. وهذا انعكاس 

التكذيب، لنموذج مقطوع عن القيم، يشهد عملية ارتدادية، بانفصاله عن الهدى، فيسقط في مستنقع األهواء. ذلك أّن هذا 

يجعل المعرفة تتولى عن الهدى، بما يعكس مستوى الطغيان الناتج عن هذا االستغناء، والتسيد اإلنساني. وهذا بدوره تجسيد 

 للهبوط األرضي. 

أّن الحضارة الغربية اختزلت اإلنسان في بعده المادي، وغيبت الهدف األسمى معلوم : من الب: الكفاءة المفصولة

ص الدور األخًلقي لهذا المخلوق، وحّرم من اليقين المعرفي؛ الذي يدفع بالجهود نحو مزيد من التقدم للوجود. مّما قلّ 

َءاهُ ﴿المفصول عن المرجعية  الغيبية في قوله تعالى: األخًلقي. أشار هللا إلى النموذج  ، أَن ره َن لَيَطغَىَّٰ َكله إِنه ٱإِلنَسَّٰ

، َعبًدا إِذَا َصلهىَّٰ  رأََءيتَ ﴿أ[. وقوله أيًضا: 6/7]العلق: ﴾ٱستَغنَى أََرَءيَت إِن َكذهَب ﴿ [، وكذا في قوله:10/ 09العلق:﴾]ٱلهِذي يَنَهىَّٰ

التكذيب بالمرجعية، اًلستغناء عن الحق، وأبرز السمات المميزة للكفاءات المفصولة، نذكر منها )[. 13العلق: ﴾]َوتََولهىَّٰ 

مّما ولدّ الطغيان والتمرد، ومن ثم، تجاوز الحدود اإللهية (، تولي عن الحقالتكبر عن العبادة، والصّد عن سبيل هللا، ال
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بالرغم من امتًلك هذه الكفاءات للعلم والخبرة، لكنها منفصلة عن االستمداد الغيبي، مّما المؤطرة للفعل المعرفي)التقوى(. و

هذا االختزال، ونتائجه على الصعيد الدنيوي  جعل القرآن يضع هذا النموذج على خط النقد والمساءلة، حتى يتبصر في أبعاد

في هذا اإلطار، نؤكد أّن الهدف األسمى للعلم هو الوصول لليقين؛ الذي يحفظ مقاصد النفع. وهذا الهدف، واألخروي. 

بخًلف هذا التسيد؛ الذي استغنى عن الترقي القيمي، وتتحكم األهواء في مكتسباته المعرفية يستشرفه نموذج الجودة، 

 ألخًلقية.  وا

إذن، الكفاءات المتكئة على خبراتها المعرفية، قد بدّدت جهودها بانتقاء هذه الناصية الخاطئة. مّما أفقدها القدرة على 

بناء العلم وفق ضوابط الخشية. وأي كفاءة ال تستمد مادة العلم من هذا المصدر، تعد مبتورة الوجهة. وتبدو آثار انقطاع هذه 

ُكم َسَواٌء َعلَينَا أََجِزعنَا أَم ﴿رة جدًا على المستوى الديني، لقوله تعالى: الوصلة خطي ُ لََهَدينََّٰ قَالُواْ لَو َهَداَنا ٱَّلله

وانطًلقًا مّما قلناه، فإّن هذا النموذج المستغني عن القراءة المؤسسة للفعل الكوني، يصفه القرآن  [.21]إبراهيم:﴾َصبَرنَا

االرتقاء بالعلم لتمثل مستويات الجودة في سياق األقوم؛ بل يوظف جهاز المعرفة في تجويد المنتج  بالطغيان والتمرد لرفضه

العلمي، دون النظر في دوافعه ومقاصده األخًلقية. ولعّل أبرز ما يميّزه هو إحداث قطيعة مع الغيب. لهذا ال يمكن أن يكون 

ا، أّن انعكاسات هذه القطيعة، تبدو واضحة تماًما في حرمان هذه واعيًا بأبعاد الخًلفة ومقاصد العمارة. كما يبدو جليً 

الكفاءات من التواصل مع هللا، بوصفه هاديًا ومربيًا. وال يستقيم األمر إاّل بالجمع بين العلم والقيم، لتحصيل العلم النافع، ذلك 

ذر القرآن أن ينهج النموذج الكفء لهذا يح .(421، 420) ابن خلدون، د، ت، صأّن "كمال العلم في حصول االتصاف به"

مسلك هذا األخير، مجددًا دعوته للسجود واالقتراب. وكل سجود هو اقتراب وانتصار، وال شيء يعطي للسجود هويةً سوى 

العبادة، تجديدًا للصلة بالمرجعية. وكّل انقطاع عن مادة الهدى، يبعثر جهود المكذبين بالوجهة، مصداقًا لقوله تعالى: 

ِفلُونَ يَعلَمُ ﴿ نَيا َوُهم َعِن ٱألِخَرِة ُهم َغَّٰ ِة ٱلدُّ َن ٱلَحيَوَّٰ اِهرا ّمِ  [. 07]الروم:﴾وَن َظَّٰ

: يتم بناء الكفاءات في ضوء الجمع بين مصادر : المزاوجة بين مصادر المعرفة في إعداد الكفاءة العلمية2

ك أّن هذه الوصلة، تجعل التكوين القاعدي المعرفة، فًل مجال لفصل الغيبي عن العقلي في إعداد الشخصية العلمية. ذل

للشخصية، يقوم على اإليمان، كمنطلق لبداية تأسيس كينونة معرفية أخًلقية، ويتطلع إلى بلوغ اليقين المعرفي. هذا ما 

يد ويحفز الطاقات على مز يعطي لمخرجات العقل رصيدًا أخًلقيًا، يعكس توجهات العلم الصحيح في أبنيته وأنساقه المعرفية

من التقصي والتثبت، تطلعًا إلى آفاق العلم المكنون. ويرتقي القرآن بالنظر المعرفي من كونه تأمًًل مجردًا، بحثًا عن 

االستدالل المعرفي، إلى تحويل هذه المكتسبات العلمية إلى واقع. يصحح مخرجات العمل، ألن النماذج المعرفية، محكومة 

العمل ال قيمة له. هذا ما يصطلح عليه بالعلم النافع. لهذا يكون العلم: "عبارة عن العمل  بفلسفة العمل، فكل علم ال يبعث على

اإلنساني؛ الذي يهدف إلى إنتاج المعارف والوصول إلى الحقائق؛ ولما كان العلم أيًضا عمًًل إنتاجيًا يتوسل بإجراءات 

)عبد الرحمن، قية، التي ترسم الحدود للسلوك الظاهر"معلومة، ويتخذ له أهدافًا مخصوصةً، وجب أن يلتزم بالقواعد األخًل

  .(232،233م، ص2012طه، 

على هذا األساس، تبنى الكفاءة في ضوء الجمع بين معطيات الغيب والشهادة، تبعًا للمنهجية القرآنية، بقصد ضمان 

تكامل بين المصدرين؛ ألن اإلنسان موثوقية المعارف وحفظ منجزات العلم. وأي تعامل معرفي ال بد فيه من مراعاة "ال

المخلوق في هذا العالم، ال يملك إاّل أن يتعامل معه في مستوياته الثًلثة )العالم الطبيعي، العالم االجتماعي، العالم 

. وأي فصل بين الغيب ومخرجات العقل، يحدث خلًًل في التكوين (236م، ص2016)فتحي، حسن ملكاوي، النفسي("

لنفسي للشخصية، مّما يجعلها تنزع بذاتها إلى تعدد الوجهات. وهنا يضيع مبدأ الوحدة في التفكير. ويفقد الفكري والبناء ا

العلم أبعاده األخًلقية. وتخسر هذه الكفاءة، إمكانية االهتداء إلى منظومة معرفية راشدة. يؤكد طه أن النمط المعرفي 

العقل، مّما جعل المبدأ األول يقع في أزمة صدق، والثاني في أزمة الحديث، يتبنى مبدأ ال أخًلق في العلم، وال غيب في 

ذلك أنَّ اإلرادة تعني "ممارسة السلوك القصدي، والغاية ليست إاّل المقصد  .(29م، ص2000)عبد الرحمن، طه، قصد"

)عبد بين العقل والغيب"الذي يستهدفه هذا السلوك، فتكون بذلك األزمة التي أصابت المعرفة الحديثة، سبب تقرير االنفصال 

 (. 90م، ص2000الرحمن، طه، 

ونتيجةً لما قلناه، فإّن الكفاءات التي تحقق الجودة التربوية، ينبغي أن تستمد مخرجاتها العلمية من الحقائق الثابتة، 

التي ال ينعطف عنها  ومقاصد النفع تتحدد في ضوء هذه القيم؛والتفتح على المعارف الجديدة، مع استحضار العقل البصير. 

من هنا، فإنّه ال يستعيد العقل فعاليته إاّل بإعادة تأسيس المعرفة على منظومة القيم. فًل بد من أي خلل في الفعل التربوي. و

تصحيح النمط المعرفي. ألّن "قدرة الفكرة على التكيف ليست متساوية في مجتمعين لهما أصول ثقافية مختلفة، ففي المجتمع 

ي المتمحور حول القيم التقنية، أي الموجه نحو عالم األشياء تكون قدرة التكيف، أضعف منها في المجتمع األمريك

. لهذا يختلف المنطق الذي يحكم صحة المعرفة، (58)مالك بن نبي، د، ت، ص"اإلسًلمي، المتمحور حول القيم األخًلقية"

جعلنا، نعيد النظر في ترسيخ نظام القيم في الفعل التربوي ومخرجاته، تبعًا للرؤية الفلسفية لإلسًلم عنها في الغرب. هذا ما ي

ومدى قدرته على بناء نماذج علمية أصيلة، وقادرة على مواجهة روح العصر ومتغيراته. من المعلوم، أن وضع سياسات 

اجعة، سواء على مستوى المادة تربوية فاعلة، يحتاج إلى تعزيز قيمة العلم وتفعيلها في الواقع، ونقد جميع السياسات غير الن

 العلمية، أو المناهج أوالكفاءات. وضبط منظومة القيم المسدّدة للجهود التربوية. 

ولما كان القرآن ال يطيق الصبر عن األخطاء واألداءات الفجة، فإّن التكامل بين عناصر المعرفة في إعداد الكوادر 

)العامري، أبو يما أنشأه الصانع من أصناف الخليقة والتحقق لعللها ومعلوالتها"العلمية، يجعل "الخلوص إلى مواقع الحكمة ف

بتربية الكفاءات على عقلية النقد والنظر واإلبداع، بحثًا عن األسباب أمر ممكن. ويتحقق هذا  .(73م، ص1988الحسن، 
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والبرهان، فًل يقبل معرفة بدون دليل وال  ومسبباتها، ووظائفها والعًلقات التي تحكمها. وقد أسس القرآن المعرفة على النقد

دعوى بدون برهان، وبنى أعمدة اإليمان على البصيرة الواعية. ومعلوم أّن "العقل المختص بالجوهر اإلنسي هو أن يعرف 

الحق، ويعمل بما يوافق الحق، فمن الواجب أن يكون أكمل النّاس، أغزرهم عرفانًا للحق وأقدرهم على العمل بما يوافق 

وعلى هذا األساس، يرفض اإلسًلم االعتراف بالكفاءة التي ال يتزاوج فيها  .(75م، ص1988)العامري، أبو الحسن، الحق"

العلم والعمل، ذلك أن العلم "مبدأ العمل، والعمل تمام العلم، وال يرغب في العلوم الفاضلة إاّل ألجل األعمال 

الوجدان  عن هذا، فإّن الجمع بين العلم واإليمان، يقتضي تزكية فضًًل  .(75م، ص1988)العامري، أبو الحسن، الصالحة"

 وتعزيز أخًلقيات العلم. 

إّن االنتماء للحضارة المادية، هو انتماء ألنساق معرفية، وقيم  : األساس األخلقي في تشكيل الكفاءة العلمية:3

ضارة، تتمركز حول األفكار، وتوظف معطيات نفعية، تتمركز في وجودها حول عالم األشياء. وهنا يتفارق النظر مع ح

الخط المستقيم في إنهاج التفكير والسلوك. وتتحكم القيم في توجيه العلم إلى مقاصد النفع، بما يحقق وصلةً بين القيم والعقل 

ال يمكن للعقل المنتج. ال تهتم ببرانية المعلم، بقدر ما تستهدف جوانيته. وتعيد بلورة المعارف في إطار مبدأ التقوى. إذ 

المفصول أن يقدم تفسيًرا للسلوك األخًلقي. ويهتدي إلى هذه المعاني، إاّل إذا خرج من العقًلنية المادية. هذا ما يجعل هذه 

 )بيجوفيتش، الحضارة ليست أكثر من استمرار "للحياة البيولوجية ذات البعد الواحد، التبادل المادي بين اإلنسان والطبيعة"

فإن "دخول اإلنسان في العالم دخول ديني أصًًل، أي دخول بالفطرة  وانطًلقًا من هذا، .(95، 94م، ص1993علي عزت، 

(. وستظل هذه القيم هي النور الذي يهدي السعي المعرفي نحو 108م، ص2013التي خلقه هللا عليها")طه، عبد الرحمن،

 الوجهة نحو هللا، تحقيقًا لمبدأ القصد واإلخًلص هلل.   السلوك العبادي. لهذا ال يمكن بناء الكفاءة العلمية إاّل بضبط

إذن، فالعقل الكفء هو الذي يعرف الحق ويعمل بمقتضاه. وال يمكن أن نتبصر في الحقائق، إذا فقدت وصلتها بقيم 

ئَِك فِي ٱألَ ﴿هللا، صدق هللا إذ يقول:  َ َوَرُسولَهُۥٓ أُْولََّٰ [. وكما هو معلوم، فإّن الفعل 19]المجادلة:﴾ ذَلِّينَ إِنه ٱلهِذيَن يَُحادُّوَن ٱَّلله

ْنُهْم يَتْلُو ﴿ التربوي، يبدأ بتزكية الباطن وتدريبه على اكتساب الخلق، انطًلقًا من قوله: يِّيَن َرُسوًل ّمِ ُهَو الهِذي بَعََث فِي األُّمِ

ُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلحِ  يِهْم َويَُعلِّ [. هذا يعني، أّن الرفعة بالعلم ال تحصل إاّل بتأسيس البناء على 02]الجمعة:ْكَمةَ﴾َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزّكِ

مبدأ اإليمان وضبط المزاج األخًلقي بالتقوى. وهذه الوصلة هي الحلقة المفقودة في منجزات الحضارة الغربية. إذ ال يمكن 

رانيته مع جوانيته. ويظهر أثر هذا التكامل في مخرجات أن ينتصر العلم، إذا لم يستعيد العالم بوصلته األخًلقية، وتتصالح ب

العلم وسلوكيات المعلم والمتعلم. ولكن إذا كانت الحضارة الغربية قد تبنت العلم كمبدأ، يتأسس عليه قوامها، فإنّها ضحت 

 بالقيمة، كمحدّد أخًلقي موجه لمسار التحضر. 

كون ضروري في توجيه السلوك العلمي، وضبط الكفاءات. بدأ اعتبار القيم كمولما تخلت الحضارة الحديثة عن 

سؤال األخًلق يطرح نفسه في مجال التداول الغربي، "لماذا ينبغي أن أكون شخًصا أخًلقيًا؟ ما عائد األخًلق علّي؟ إّن هذه 

)زيجمونت، ع سؤال قابيل"األسئلة ليست نقطة انطًلق السلوك األخًلقي؛ بل عًلمة على انهياره، مثلما بدأ انتكاس الفطرة م

كما يعتبر أّن "عبارة الحاجة إلى األخًلق هي تناقض ظاهري واضح، فيما يلبي الحاجة هو  .(134م، ص2016باومان، 

شيء غير األخًلق. وال يمكن تأسيس )الترغيب في األخًلق( على مستوى الخطاب، ناهيك بإثباتها فليست األخًلق إاّل 

نحن أمام مفارقة مع مقتضيات التحديث الداعية إلى سيولة  .(134م، ص2016نسانية")باومان، تعبيًرا فطريًا فوريًا لإل

المفاهيم وتجاوز الحدود وتأسيس قيم النفعية، لتصبح الكفاءة بدورها منتجة لقيم النفع. وهذا مخالف للنظر القرآني؛ الذي 

عيد تقاليده العليا ومعها حسن الفعالية")مالك بن نبي، يتبنى كفاءة القيمة. مّما يجعل المجتمع اإلسًلمي "مدعو ألن يست

 .(113م، ص2002

ومن هنا، فإّن إعداد الكفاءات يستند على أنساق معرفية، تنبثق عن جذر القيم )التوحيد، التزكية، التقوى، الخشية(. 

ةً لتحسين النظر المعرفي وتجويد العمل وتعمل وفق قواعد السلوك األخًلقي. هذا يعني، أّن هذه النماذج التربوية، تعد أصال

في البيئة اإلسًلمية. ال ينفصل فيها القول عن الفعل، لما لهذه المسافة من عدم القدرة على سكب المعرفة في قوالب أخًلقية 

ومن ثم،  )الصدق(، تمتلك الجاهزية لألداء المؤثر. لهذا ال ينفصل العلم عن األخًلق في إعداد الكفاءات وتوجيه مساراتها.

تحقيق مبدأ االستقامة في النماذج التربوية، واالرتقاء بجهودها إلى مستوى الفعل األخًلقي. ذلك أّن العقل المنفصل عن القيم 

األخًلقية، ال يستطيع أن ينتج سوى العلم بالظواهر لكونه ال يستهدف الحقائق. ورغم ما قدمه هذا العلم من إنجازات 

اسات أخًلقية، دفع ثمنها هذا المخلوق المكرم. هذا ما أكدّه طه بقوله: "تخليق الحداثة الغربية، أي متنامية، فإنّه سجل انتك

إعادة وصل الحداثة المادية بالحداثة الروحية أو الخلقية، بحيث يكون التحديث المادي، مؤسًسا على التحديث الروحي أو 

ما كان التحديث األخًلقي خاصية اإلنسان، فالكفاءة الناجعة، ول .(100م، ص 2006)طه، عبد الرحمن،الخلقي، وموجًها به"

 تحتاج ما يلبي طموحاتها.

في هذا السياق، نًلحظ أّن الحضارة الغربية، قد توجهت بمنجزاتها لخدمة قيم النفعية. مّما أفقد شوه فطرة اإلنسان، 

إلنسان األخًلقي، ألن "الوصايا الجوانية التي لكونه استطاع بناء عالم مادي، وعجز عن تصميم كيان معنوي، يليق با

كما يؤكد المبدأ القرآني، أنّه ال قول بدون عمل، وال فعل  (.83م، ص2016)بيجوفيتش، تجعلنا بشًرا في حقيقتها ال عقًلنية"

ُ ِمَن المتقينإِنهَما يَتَقَبه ﴿ بدون نظر. هذا ما جعل هابيل يؤكد أن هللا يتقبل من اإلنسان الموصول في قوله تعالى:  ﴾ُل ٱَّلله

[، وأن معركة قابيل مع ذاته المعطوبة، وما يستوجب ذلك من إصًلح جوانيته، وتنظيف مسالكه. خًلصة 27]المائدة:

القول، أّن العلم والخبرة وإن كان ضروريان لبناء كفاءة تربوية، لكنهما غير كافيان؛ بل ال بد من توجيه العلم في هذا السياق 
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تي﴿صدق هللا إذ يقول: األخًلقي،  ُ ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ِمنُكم َوٱلهِذيَن أُوتُواْ ٱلِعلَم َدَرَجَّٰ عِ ٱَّلله
[. إّن هذا الحفز، يستلزم 11]المجادلة:﴾رفَ

التساوق مع الضمير وإتباع قواعد السلوك األخًلقي في تعديل الواقع. ذلك أّن العلم ليس من شأنه: "أن يقدم لنا معايير قيمية، 

ن القيم التي تسمو بالحياة الحيوانية إلى مستوى الحياة اإلنسانية تبقى مجهولة، وغير مفهومة بدون الدين، فالدين مدخل إلى أل

   .(191م، ص1993)بيجوفيتش، عالم آخر متفوق على هذا العالم واألخًلق هي معناه"

 

ذا كانت القيم مادة التربية، ومصدر استمدادها، فإّن التربية إ ثانيًا: أهمية القيم في بناء الكفاءات العلمية وتوجيه مساراتها:

تستهدف إصًلح اإلنسان وتزكيته. وقد أقّر القرآن أّن العلم هو المغذي لمشروع التربية، وال ينفصل عن جذر القيم؛ بل 

ني أّن العلم يتم في سياق موصول بالحق والنظر المتجدد. وقد ربط هللا مفردات العلم بجهاز القيم عن طريق التربية. هذا يع

ُؤاْ ﴿الخشية، صدق هللا إذ يقول:  َ ِمن ِعَباِدِه ٱلعُلََمَّٰ [. فضًًل عن ذلك، فإّن التقوى تصون منجزات 28]فاطر:﴾إِنهَما يَخَشى ٱَّلله

ه. إّن نظام العلم، وتحفظه من االرتداد نحو األهواء الذاتية. ومن ثم، يتحول إلى أداة إفساد تخدم الباطل في جميع مستويات

القيم يبلغ فعاليته، عندما تكون التربية أداة فاعلة لمخرجات أخًلقية، منبعثة من أصالة المنهج. وكلما حدث خلل في توظيف 

القيم، تصبح مراجعة الفعل التربوي، ضرورة حضارية للتصالح مع الحق، وتجديد الوصلة به. من المعلوم قرآنيًا، أّن الفعل 

النسق التوحيدي؛ ألنّه القيمة الموجهة لحركة العبودية. ذلك أّن الغاية الكلية للعلم هي التعرف على هللا  المعرفي، يتأسس على

 وخشيته. 

ُؤاْ ﴿انطًلقًا من قوله:  َ ِمن ِعبَاِدِه ٱلعُلََمَّٰ [، نًلحظ أّن هللا ربط بين جملةً من القيم الموجهة 28]فاطر:﴾إِنهَما يَخَشى ٱَّلله

فقد جمعت اآلية بين )العبودية، الخشية، التوحيد، والعلم(. والذين تحققوا بالعبودية، هم ذاتهم العلماء الذين للفعل التربوي. 

يخشون هللا. والعلم هو الذي يثمر الخشية. على هذا األساس، يعتبر العلم خصوصية لجوهرية اإلنسان األخًلقية. لذا قرنه هللا 

تي﴿ي قوله: باإليمان، للتأكيد على مرجعية العلم ف ُ ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ِمنُكم َوٱلهِذيَن أُوتُواْ ٱلِعلَم َدَرَجَّٰ عِ ٱَّلله
[. 11]سورة المجادلة:﴾رفَ

وقصر خشيته على العلماء السائرين في طريق تكميل أنفسهم، أولئك الذين يتدبرون سنن هللا في اآلفاق واألنفس والهداية. 

اكمة، تتوج رحلة االرتقاء البشري وتجدد الصعود في ذرية آدم. كما يعني ذلك، أّن نصل مّما سبق، إلى أّن الخبرات المتر

اإلنسان في معركة السعي، معرض الختبارات الخير والشر وفتنة الغواية؛ لما يجده في نفسه من قوة علمية وعملية، تحتاج 

إلنسانية وتدافعاتها، وتجعل من اإلنسان قطبًا إلى عملية ضبط وتوجيه. لهذا نًلحظ، أّن سورة العلق تجلي طبيعة الكينونة ا

معرفيًا هادفًا. حيث لفت هللا النظر إلى خلق اإلنسان وتفرده بخاصية العلم، وما يمكن أن يثيره هذا التفوق من إرادة الطغيان، 

بِينفَِإذَا ُهَو خَ ﴿فيكون ذلك مسوًغا لًلستغناء عن هللا، واتخاذ موقف مضاد للحق. صدق هللا إذ يقول:   [. 04]النحل:﴾ِصيم مُّ

من الجلي أن نؤكد، أّن العلم الذي ال تضبطه قواعد التربية، وتوجه مداراته القيم، قد يؤدي إلى االستعًلء. لذا تفتح 

ًكا قصة آدم عليه السًلم آفاقًا واعدةً لإلنسان، فإن كان آدم قد اكتسب تدريبًا عاليًا على القيم، فإّن هذا التدريب أثمر سلو

معرفيًا في غاية الجودة، بعدما نجح في اختبار المعرفة، وأحرز تقدًما علميًا. وحقق انتصاًرا أخًلقيًا على أقطاب الوجود. 

فحصّل بذلك كفاءة معرفية، استوجبت سجود المًلئكة. وكشفت عن الشق األسمى في إرادة هذا المخلوق، بوصفه كينونة 

سمات المعلم الناجح في النظر القرآني. وقد أعطى هللا آلدم حريته، بجعل كل أخًلقية. ومن هذه الخصائص، تتحدّد 

الخيارات ممكنة له في الجنّة، بعدما أخضعه لتدريب في غاية الصرامة. ثم توجه إليه بالنهي عن مادة اإلفساد، حتى ال 

المخلوق، لكن سرعان ما رجعت  ينتكس أخًلقيًا. ورغم أن استخًلف آدم، جعل المًلئكة تدخل على خط الجدل بشأن هذا

لطبيعة االمتثال، بعدما كشف هللا عن خصوصيات المعلم ومؤهًلته المعرفية، وما امتاز به من خاصية التفكير وحرية 

االختيار، ومن هنا، يصبح الجدل سمةً لهذا المخلوق الكوني. ويعلن أن تطوير كفاءاته تشريف، لم تحظ به الرتبة المًلئكية. 

 هذا المعلم، وحدث خلل في السلوك التربوي، فإنّه سرعان ما يتصالح مع هللا، ويجدد العهد بالصعود.  فإن انتكس

ولما كانت معادلة المعلم، تتم في ضوء تعاضد العلم بالقيم. فإن كان العلم هو الوجه المشروع للخًلفة األرضية، فإّن 

، لم يقف عند هذا العطب؛ بل فتح الطريق أمام اإلنسانية الشاردة عن هذا االختبار محفوف باإلغواءات. ولهذا لما أخطأ آدم

الحق. نؤكد في هذا السياق، أّن قصة آدم تنطوي على قيم عظيمة، أبرزها تعريف اإلنسان بقيمته الذاتية ومؤهًلته المعرفية، 

عناصر الجودة المعرفية واألخًلقية  من قام ببناء كفاءات آدم وتنمية قدراته، واستخراجوقدرته على تقويم األخطاء. وأول 

هو هللا. وذلك باختبار قدرات آدم في مدى صيانة جهاز القيم، بعدما تلقى المعرفة النظرية من هللا بوصفه مربيًا ومعلًما. 

مع هللا، بعدما ورغم تحقيق آدم للكفاءة المعرفية بتعلم األسماء، لكنه افتقد للكفاءة العملية أثناء األداء وسرعان ما جدّد العهد 

أدرك طبيعة الخلل عائدًا إلى ساحة الفعل األخًلقي عبر آلية التوبة. هذه اآللية التي جّسد آدم من خًللها فلسفة التقويم وفتح 

أبواب الصعود واإلرتقاء باإلنسان من جديد، مؤكدًا أّن مخرجاته المعرفية، بإمكانها إنتاج كفاءات عالية، ال تزال مخبوءة 

ٍت فَتَاَب َعلَيه إِنههُ ُهَو التواب الرحيم﴿البشري، صدق هللا إذ يقول:  في العقل َٰـّ [. هذا ما 37]البقرة:﴾فتلقى َءاَدُم ِمن ربه َكِلَم

 يجعلنا نقدم بعض النماذج إلبراز أهمية القيم ودورها في بلورة الشخصية العلمية.

م ذات أهمية كبيرة في إعداد المعلم، وتدريبه على : تبدو مركزية القيأ: نموذج القيم في ذرية آدم عليه السلم

الصيغة األخًلقية التي انتقاها القرآن، وهو يستعرض نماذجه المثالية. فقد خضع ذرية آدم إلى اختبار المعرفة، بمدى تحققهم 

لعبادية، الدّالة على بمنظومة القيم الموجهة للخط التربوي في مسيرة اإلنسانية. وتتجلى أبعاد هذا االختبار في توجهاتهم ا

التنافس في مجال الخير. فقد كانت بابًا الختبار جوهر ذرية آدم. بتعبر أدق، أراد هللا أن يعلمنا معطيات بناء الفعل العبادي 

الصحيح. استحضرا كًًل منهما رصيدًا معرفيًا من الخبرة الدينية، التي توجه السلوك وتدعمه. وهنا تضعنا اآليات أمام 

بوي، يستهدف القيم في بناء التصور المعرفي، ونموذج مفصول عنها، يتكئ على مكتسباته المعرفية، وخبرته نموذج تر
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الذاتية، اعتقادًا منه أنها كافية في اختبار جوهر الطاعة، وبناء كفاءة الصًلح. بدًء يستند النموذج التربوي األصيل على 

ة، ومدى أصالة المعرفة النظرية. بهذا االختًلف، تتباين نتيجة العقل الموصول. وهذا يعكس مستوى التجربة التربوي

االختبار، يتقبل هللا من المعلم الموصول بالتقوى، ويرفض األخر. ألن الكفاءة العلمية ال تبنى بمحصلة المردود المعرفي 

ُ ِمَن قَاَل أَلَقتُلَنهَك، قَ ﴿وحده، وإنّما تستلهم الرشد في ضوء ضوابط التقوى، يقول عز وجّل:  اَل إِنهَما يَتَقَبهُل ٱَّلله

 [. 27]المائدة:﴾المتقين

ولما كانت الكفاءة تحدّد بمعيار التقوى لبلوغ رتبة الصًلح. هذا ما لم يكن مرضيًا للنموذج المتكئ على علمه دون 

البعد التربوي في الشخصية استثمار للمكون الوجداني. ذلك أّن الحسد داللة على حجم الفراغ القيمي؛ الذي يعكس غياب 

ِلِمين﴿الظالمة، هذا ما عبر عنه هللا بقوله: 
ُؤاْ ٱلظهَّٰ ِلَك َجَزَّٰ ِب ٱلنهاِر َوذََّٰ ]المائدة:  ﴾إِنِّي أُِريُد أَن تَبُوأَ ِبِإثِمي َوإِثِمَك فَتَُكوَن ِمن أَصَحَّٰ

الديني. فًل مجال للحكم على مصداقية النموذج [، رغم أّن هابيل أرشد أخاه للمعيار؛ الذي تبنى عليه الكفاءة في المنظور 29

وموثوقية العلم إاّل بالتقوى. هذا البيان لم يشفع لنموذج الظالم من إدراك هذه الحقيقة. وقد استبدّ به الحقد والغيرة، بما يدل 

طب معرفي في النظام على حجم اإلفًلس الذي يرهن مستقبله. إّن عدم نجاح المعلم في اختبار القيم، داللة على أّن هناك ع

التربوي. هذا ما يعكسه أسلوب التصفية الجسدية الذي تبناه قابيل. ومن هنا، فإّن التقوى أداة لصيانة الجهاز المعرفي، وعدم 

ا تحول العلم إلى أداة تدمير للعمران وانتهاك المنظومة القيمية. يقودنا هذا الكًلم، إلى أّن القيم هي اإلطار المّسدد للعلم. لهذ

أشارت اآليات إلى خطورة هذا االنفصال وتأثيراته السلبية على المنظومة الكونية؛ بل جّسدت نمط السلوك المثالي للنموذج 

التربوي. والنموذج المنحرف الذي أخفق في استمداداته المعرفية. من الجدير بالذكر، أنّه مهما بلغ مستوى هذه الكفاءات، 

 د العلمية، بوضعها في غير موضعها، وقد تكون أداة لإلفساد.  فإنّها ال تغدو سوى تبديد للجهو

نؤكد في هذا اإلطار، أّن النماذج السيئة، ال تسعفها الخبرة في التعامل مع قضية المصير. فقد عجز قابيل عن إكرام 

ق في التعامل مع مادة الحياة. إّن جثة أخيه. فيأتي الغراب معلًما إيّاه كيفية إكرام الحياة والموت، بعدما انتكس اإلنسان وأخف

االعتراف بالعجز المعرفي، هو إقرار بمصدرية المعرفة الغيبية، ومركزية الوحي في تربية اإلنسان الكفء. وبهذا تكون 

القطيعة المعرفية مع جهاز القيم، واالعتماد على الخبرات الذاتية، تصنع مآالت منحرفة عن الوجهة المقصودة. ذلك أّن 

وأفعال  (.82م، ص 2012)طه، عبد الرحمن،قية "هي وحدها التي تجعل أفق اإلنسان مستقًًل عن أفق الحيوان"األخًل

اإلنسان إّما ترتقي به أو تحط من قدره، بحيث "ال حياد في األفعال التي تنسب إليه بموجب طلبه للكمال، إاّل أّن تكون قد 

وتقريًرا لما قلناه، فإنّه ال يبنى  .(83م، ص 2012، عبد الرحمن،)طهجّردت من لباسها القيمي الذي يرفعه أو يخفضه"

النسق المعرفي إاّل بالوحي، الذي يؤدى دوًرا فاعًًل في التقويم األخًلقي. وهذا الترابط هو الذي يغذي مفردات الصًلح في 

ألنها تثري الفكر وتحرر القلب، صدق البيئة التربوية. هذا يعني، أّن المعلم ينبغي أن تستمد تصوراته من المعارف الغيبية، 

 [. 28]الروم:﴾بَِل ٱتهبََع ٱلهِذيَن َظلَُمواْ أَهَواَءُهم بِغَيِر ِعلم﴿هللا في قوله: 

ومن هنا، يتبين لنا أن الكفاءة، ينبغي أن تعتمد على آليات معرفية متعددة، مثل العلم والبرهان والحجة، واالستدالل، 

ِدقِينَ ﴿العلمية، صدق هللا إذ يقول: لتسهم في بناء الشخصية  نَُكم إِن ُكنتُم َصَّٰ [. كذلك استثمار 111]البقرة: ﴾قُل َهاتُواْ بُرَهَّٰ

َر َوٱألَفدة لََعلهُكم ﴿أجهزة اإلبصار، ووصله بالشكر لتحصيل المزيد المعرفي، يقول تعالى:  َوَجعََل لَُكُم ٱلسهمَع َوٱألَبَصَّٰ

د أدوات المعرفة في القرآن وأساليب البرهان واالستقراء واالستنباط، وكيفية بناء التفكير [. إّن تعد78]النحل:﴾تَشُكُرونَ 

الّسديد، واعتماد الخبرة وتمحيص األفكار، ووضع قواعد للتفكير الحر والمسؤول، يعكس التكامل في منهجية القرآن 

ا. لهذا جعلت القيم مادة للفعل التربوي. فًل يتم العلم إاّل المعرفية، وأهميتها في بناء الكفاءة المتفردة. بما يجعل التكامل ممكنً 

في إطار القراءة باسم هللا، وما لهذا االسم من دالالت التربية والتوجيه والضبط األخًلقي. وحدّها هذه القراءة، تتيح 

ّبِ ِزدنِي ِعلما﴿االستزادة المعرفية، لقوله تعالى:   [.  114]طه: ﴾َوقُل ره

لما كانت هذه القصة، تجسد نموذًجا حيًا للتفاعل بين عناصر العملية  م في قصة العبد الصالح:ب: نموذج القي

التربوية )المعلم، المتعلم، مادة التعلم وأدواته(. فإّن المفارق، أّن المعلم ينتمي لعالم الباطن، والمتعلم لعالم الظاهر، وتمثل 

ذلك المجهول النظري؛ الذي تخفى حقائقه. ويتكىء المتعلم على المعلوم  المادة العلمية مادة الرشد والحكمة. يجسد المعلم

يُؤتِي ٱلِحكَمةَ َمن يََشاُء َوَمن ﴿والخبرة. وبالنظر في اآليات، يتبين لنا أن مصدر العلم والحكمة هو هللا، صدق هللا إذ يقول: 

َل له ا﴿قهذه المعرفة عبر قناة األنبياء والرسل، انطًلقًا من قوله: [. وتنتقل 269]البقرة:  ﴾يُؤَت ٱلِحكَمةَ فَقَد أُوتَِي َخيرا َكثِيرا

ا ُعلِّمَت ُرشدا َمِن ِممه [، فسر البيضاوي الرشد بقوله: "تبعه على شرط أن يعلمه 66]الكهف: ﴾ُموَسىَّٰ َهل أَتهبِعَُك َعلَىَّٰ أَن تُعَلِّ

ا ذا رشد، فهو إصابة الخير" من المهم أن نقول، أن تطلعات المتعلم  .(287، صم 1418 )البيضاوي، ناصر الدين،علمًّ

تجاوزت آفاق الظاهر المحسوس إلى الباطن المكنون، مّما يعني أن متعلق الرشد، هنا هو الغيب، بما يؤكد رغبة المتعلم في 

يعطي مؤشًرا أن االنتقال من المعلوم إلى المجهول. ومن هنا، يتحدد نوع العلم في دالالته على الرشد والحكمة. وهذا بدوره 

 الرشد له بعد نظري وعملي.

إّن المتأمل في الخطاب، يًلحظ تحول عملية اكتساب الرشد من كونه كفاءة معرفية، تتطلب مهارات عالية في كيفية 

في الشروط  االنتقال من المعلوم إلى المجهول إلى بناء كفاءة سلوكية. لهذا نًلحظ أّن أول ما قام به المعلم، أنّه وضع المتعلم

/ 67]الكهف: ﴾قَاَل إِنهَك لَن تَستَِطيَع َمِعَي َصبرا، َوَكيَف تَصبُِر َعَلىَّٰ َما لَم تُِحط بِۦه ُخبرا﴿الموضوعية للتعلم، يقول تعالى: 

هر [. مّما ينبئ على اختًلف معطيات العلم وأدواته بين عالم الظاهر والباطن. ويبدو أّن المعلم مزود بكفاءات عالية. تظ68

من خًلل طرائق األداء في تعليم موسى. إّن االنتقال من المعلوم إلى المجهول، يتطلب أداًء نوعيًا، نتيجة الختًلف 
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خصائص العالمين، والقوانين التي تحكم صيغة الرشد في ضوء المعرفة الظاهرة والباطنة. وقد أشرف المعلم على تربية 

األشياء. رغم أّن الرشد قيمة إيجابية من الوجهة القرآنية، ولكنه لما صيغ في موسى وترشيده لفهم حكمة هللا الكامنة خلف 

أفعال واقعية، أحدث تحواًل في مدلول مادة الرشد. فقد قدّمه المعلم في صيغة تناقض الواقع الموضوعي. من هذا المنطلق، 

لشهادة(، و)الظاهر، الباطن(. ذلك أّن التكامل تؤكد اآليات أّن المعلم ينبغي أن يحقق التكامل بين مصادر المعرفة )الغيب، ا

بينهما" ليس عملية معرفية وحسب، وإنّما هي عملية نفسية وتربوية تستهدف تحرير العقل المسلم وتربية وجدان المسلم 

  .(107م، ص2007)إبراهيم، أبو بكر محمد أحمد، وتنمية دافعية المسلم لإلنجاز"

نقل المتعلم من مستوى الرشد الظاهر إلى الرشد الباطن. يحتاج إلى كفاءة عالية للمعلم. هذا  تأسيًسا على ما قلناه، فإنّ 

األخير الذي رسم خطة تعلمية، تعكس مستوى الجودة الذهنية للمعلم، وهو يضع جملة من الشروط إلنجاح عملية التعلم، 

ن بناء كفاءة معرفية تخرج المتعلم من حيز رغم صعوبتها، خاصة مع العقول التي ألفت الحس والمشاهدة. فكيف يمك

الظاهر المشاهد إلى الحيز غير المرئي؟ ال بد أن هذه المهمة التعليمية، تحتاج إلى معلم متميز. وقد كان يدرك خطورة هذا 

ل المعرفي. التعليم. ولهذا عمد إلى وضع خطة لتذليل العقبات المعرفية للمتعلم، ألنه يدرك أن أي خلل يؤدي إلى تعطيل الفع

وإخراج الحكمة إلى حيز الوجود، يقتضي منهج سليم، يخرج الفكرة من عالم التجريد إلى الواقع، فًل مجال للخطأ، وهو 

يمثل جزًء من إرادة هللا العليا. ما يًلحظ في هذا السياق، أن تعلم هذا الرشد، يقتضي التكامل المعرفي في نقل المعلومة إلى 

عرفي ومنهجي في هذا المنظور. ال بدَّ فيه من مراعاة التكامل بين المصدرين؛ ألن اإلنسان المخلوق المتلقي. وأي "تعامل م

  .(236م، ص2016)فتحي، حسن ملكاوي، في هذا العالم، ال يملك إاّل أن يتعامل معه في مستوياته الثًلثة"

اَل إِنهَك لَن تَستَِطيَع َمِعَي َصبرا، َوَكيَف تَصبُِر قَ ﴿ومن هنا، ُوِضع المتعلم في سياق الصبر، كما يؤكد هللا في قوله: 

ََ لََك  َقَاَل فَِإِن ٱتهبَعتَنِي فََل تَس﴿[، وعدم السؤال في قوله: 67/68]الكهف: ﴾َعلَىَّٰ َما لَم تُِحط بِۦه ُخبرا لنِي َعن َشيٍء َحتهىَّٰ أُحِد

المعلم لمعطيات الحكمة في تعليم موسى عليه السًلم. أواًل [. سوف نحاول أن نرصد كيفية تجسيد  70]الكهف:﴾ِمنهُ ِذكرا

ينبغي القول، أّن المعلم يؤسس لجانًب مهم من الفلسفة التربوية. وتحويلها لمخرجات تعليمية، تخدم الواقع التربوي وتعزز 

م، ولكن هذا السلوك من مسالكه. وانطًلقًا من هذا، يبدو أّن اعتراض المتعلم على معلم الحكمة، غير متسق مع آداب العل

الوجهة المعرفية، يتخذ شكًًل منطقيًا، إذا ما اعتبرنا اختًلف المعرفة وأدواتها، والقوانين التي تحكمها بين عالم الغيب 

والشهادة، ويدل أيًضا على المسافة المعرفية والذوقية بين المعلم والمتعلم. وقد قدّم المعلم العذر في عدم قدرة موسى على 

فيما ال يحيط بخبره. إّن اتخاذ موسى موقفًا سلبيًا في تجربة خرق السفينة وقتل الغًلم، ناتج عن احتكامه إلى المعرفة  الصبر

الظاهرة )الشريعة والواقع( التي تجرم هذه األفعال، مع المفارقة أن تجربة بناء الجدار تبدو قيمة إيجابية، لكنه اتخذ منها 

المقايضة. فرفض المشاركة في هذا الفعل الخيري، بحجة رفض أهل القرية تقديم واجب الضيافة.  موقفًا سلبيًا، متعلًًل بمبدأ

الظاهر. وقد أفرزت قيمة الرشد واقعًا متناقًضا بين علم تبدو األفعال الصادرة عن المتعلم موضوعية، استنادًا إلى معطيات 

موسى وخلفياته الشرعية، وبين واقع الحكمة في عالم الغيب. هنا يبدو شرط المعلم في غاية الجودة، عندما وضع المتعلم في 

الصبر والحلم وعدم تحدي كبير لقدراته الروحية وتوازنه الفكري، مستدعيًا الشخصية المؤمنة؛ التي تحكم ميزانها آلية 

 االعتراض على أفعال المعلم. 

وهذا ملحظ مهم، يحيلنا أّن القرآن أراد أن يؤصل هذا السلوك، كمبدأ تربوي في العملية التعلمية، وهو ما يسمى 

لناه، فإن بناء بالتعلم األخًلقي وعدم االستعجال في بناء موقف أو إصدار حكم أو تقييم وضع، تلتبس فيه األمور. إضافةً لما ق

السلوك المتوازن في المتعلم، يحتاج إلى تدريبه على الصبر، ذلك أنه من المسلم به، أّن المعلم لديه خبرات وعلوم تفوق 

قدرات المتعلم. ووضع المتعلم في هذا السياق اإليجابي، يقتضي ممارسة الضبط من خًلل األدوات المشار إليها )الصبر 

، حتى يرتقي المتعلم بوعيه لفهم أبعاد الفعل، ويبحر به المعلم إلى عالم الرشد وقوانينه الغيبية واإلصغاء وعدم المراجعة(

من جهة، واختًلف مدلول الرشد والحكمة تبعًا الختًلف الخصائص؛ التي تحكم عالم المادة والحس عن عالم الغيب. نستفيد 

مؤهًلت الكفاءة لًلرتقاء بوعي المتعلمين من الظاهر المشاهد.  من هذا الكًلم، أّن القرآن يؤكد أن المعلم ينبغي أن يمتلك

وتطوير ملكات المتعلم لما له من قدرة على إذكاء العقل وإضاءة الفكر وفتح آفاق التأمل. وهذا التعليم من الفنون الخاصة، 

قل المتعلمين من المعارف الحاصلة لما يتسم به من الدقة في األداء. وما قام به العبد الصالح، هو ذاته دور المعلم الذي ين

 بالحس إلى المعارف المخبوءة، وصواًل إلى األشياء المجهولة. 

تقريًرا لّما قلناه، فإّن ما فعله المعلم، هو اعتماد آلية معرفية في اكتساب المعرفة. وتقرير منهج جديد، يصل معارف 

ء. وإن كان الصبر يبدو سلبيًا في سياق المتعلم، لعدم القدرة على الشهادة بالغيب وعلومه. وهذا يقتضي تعلم مهارات األدا

اإلحاطة بالمعارف المخبوءة. لهذا لم يمتلك القدرة على الوفاء بهذا الشرط، لما تحمله تلك التصرفات من منافاة للموضوعية. 

ذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب يؤكد ابن خلدون أهمية تعلم المنطق بقوله: "فائدة تعلم علم المنطق ألنه علم يعصم ال

المجهولة من األمور الحاصلة المعلومة، وفائدته تمييز الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات 

المنطق فرض على المتعلم وعلى الرغم من هذا، فإّن  .(477د، ت، ص )ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،وعوارضها"

رسات، تحمل سمة الرشد. وهو يرى تداعيات المنكر تطبع هذه األفعال. كيف تخرق السفينة عدم التسليم بأن هذه المما

ويِعتدى على نفس بغير حق؟ من هنا، يبدو االعتراض عين الحكمة من منظور الظاهر. فضًًل عن هذا، فإّن موسى يدرك 

المتعلم. كما نًلحظ عذر المعلم للمتعلم، معلًًل أّن العلم المفصول عن القيم أبتر ال أثر له في الواقع. وهذا ينبئ عن أصالة 

ذلك بأن المرء ال يصبر على ما ال يحيط بمعرفته، ومعترفًا بعدم خبرة المتعلم في مجال العلم اللدني. فإذا أردنا قياس قدرات 
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يحتاج إلى مداخل  المتعلم على المستوى المعرفي، نجده متميًزا، تبعًا للشروط الموضوعية. وتعلم الرشد في علم الباطن،

ا ُعلِّمَت ُرشدا﴿حتى يثمر الحكمة، وإن كان في أصله وهبيًا لقوله:   [.66]الكهف:﴾ِممه

يبدو المضمون القيمي هو السمة الرئيسية المشكلّة للكفاءة، حيث استعرضت اآليات السمات المميزة للمعلم الناجح، 

هُ ِمن لهُدنها ِعلمافَوَ ﴿أبرزها قيمة العبودية، صدق هللا إذ يقول:  ن ِعنِدَنا َوَعلهمنََّٰ هُ َرحَمة ّمِ ن ِعبَاِدنَا َءاتَينََّٰ ]الكهف:  ﴾َجَدا َعبدا ّمِ

[. وهي بدورها تثمر قيمة الرحمة. مّما يعني أن العبودية، هي المدخل المفتاحي في طلب الرشد والحكمة. ولهذا قدّم 65

ا من جميع أشكال العبودية الزائفة. وهذا العلم هو من مخرجات الرحمة القرآن نموذج المعلم بوصفه عبدًا هلل، متحررً 

اإللهية، ذلك أّن هللا سبق إتيان الرحمة عن تعليمه هذا العلم، أي يجب أن تصاغ الشخصية العلمية في ضوء منظومة قيمية 

عالم الحقائق إاّل عبر الدخول في  متشابكة األبعاد )العبادة، الرحمة، العلم، الرشد، الحكمة(. وال يتم تحصيل الحكمة في

رحمة هللا. وعليه، فإّن بناء الكفاءة، يعتمد أساًسا على بناء الشخصية العبادية، وامتثال القيم في مفردات الواقع. فًل يحصل 

. فإن االقتداء في التعلم إاّل في ضوء مواصفات النموذج العابد. وقد جاء المعلم الصالح، ليجسد مقتضيات الرشد والحكمة

كان مصدر المتعلم، يعتمد على الواقع والخبرة، ويرى األشياء في ظاهرها، فكان البد من تطوير "وعي األنبياء لهذا 

 .(176م، ص2004)حاج حمد، أبو القاسم، الجانب المهم في بناء الحركة الكونية وعًلقة هللا بتصريفها"

م األشياء وحقائقها، دون مصادرة للمعارف الظاهرة، حتى في ذات السياق، يتعلم موسى أسلوبًا جديدًا في فه

يستوعب العلم في أبعاده الشمولية. ووفقًا لهذا المنهج، انتقل المعلم بوعي موسى من العلم الخبري )الشريعة التوراتية( إلى 

ر، حتى يرتقي بمدارك العلم بحقائق األشياء. وهذا الصعود يحتاج إلى طاقة من التأمل والتبصر. لهذا اشترط عليه الصب

وعيه لفهم حكمة هللا في واقع البشر. لهذا استخدم "أسلوب الترشيد الخبري كوسيط إدراكي بينه وبين موسى ليعبر به فيما 

بين علمه اللدني وعلم موسى الخبري، ونظًرا لصعوبة اندماج النهجين، فقد كان اشتراط الرجل الصالح على موسى 

يبدو هذا الشرط صعبًا على المتعلم، ألنه يحجب عنه الحقيقة. رغم أنّه  (.177م، ص2004سم، )حاج حمد، أبو القاالصبر"

يفتح آفاق النظر في محاولة فهم حكمة هللا المخبوءة. كما أّن ربط المتعلم بين األفعال والنتائج، يعد مسلًكا علميًا في واقع 

ل الغًلم )نفًسا زكيةً(، بغير نفس بمبدأ المماثلة، معتبًرا هذه العلم، فقد جعل العًلقة بين الغرق والخرق شرطية، وربط قت

األفعال تدخل في سياق المنكر. ومخالفة لقواعد السلوك األخًلقي. وبالمقابل يتعامل بمنطق متكافئ في رفض بناء الجدار، 

 استدعاًء لسلوك أهل القرية برفض تقديم واجب الضيافة لهم.  

مواقف الثًلثة، تجسد منهجية التعلم في النظر الموسوي، وبناًء على هذا المعطى، توقع ما إّن المدقق، يًلحظ أن ال

سيترتب على أفعال المعلم، بينما يمثل المعلم منهجية تعلمية غير مألوفة، وصواًل إلى إرادة هللا الكامنة خلف الظاهر. ما 

لحكمة، تحكمه قوانين مختلفة عن الواقع. ذلك أن الخرق لم حدث أّن المعلم، يهدف إلى بيان أن هذا العلم المنشود في طلب ا

يؤد للغرق، وعكس نتيجة أخرى تبعًا لمعطيات القدرة اإللهية. وما بدا للمتعلم عيبًا بخرق السفينة، أصبح مانعًا من مصادرة 

جهول. ومدى تأثير فعل هللا رزق المساكين. ومن هذا المنطلق، يفتح المعلم في وعي المتعلم، نافذة على البحث في ثنايا الم

في الواقع المتحرك وصناعة عواقبه. ثم يؤكد المعلم أن التزكية الظاهرية ال تعكس الحقيقة دائًما، والمعرفة الباطنية ال يحيط 

 بها سوى هللا، فلو عاش الغًلم، سيصنع مستقبًًل تعيًسا للوالدين ويرهقهما بالطغيان والكفر. وبناء الجدار بهدف حفظ كنز

األيتام، لم يستطع المتعلم أن يصل بوعيه عبر العلم الظاهر إلى حكمة هللا المرجوة خلف عملية البناء. ما نؤكده أن إعداد 

 الكفاءات، يتوقف على الجمع بين معطيات الغيب والشهادة. فًل يركن المعلم إلى مخرجات العلم وحده. 

نى في ضوء تعليم هللا، وال تتحقق قيمة العلم إاّل بأخذه من مصدره، ذلك إضافة إلى ما قلناه، فإن الكفاءة المعرفية، تب

أّن الحكمة منبعها هللا. ومهمة األنبياء والرسل هي إمداد اإلنسانية بالنموذج المثال. ومنه تستمد التربية عناصر الجودة 

كفاءة المعلم، تستمد أصالةً من علم هللا التعليمية. وبهذا يكون العبد الصالح معلم للرشد وليس مصدًرا له. هذا يعني أن 

ومناهج تعليمه. وال يتم التعلم إاّل بشرط المتابعة، وبناء صحبة علمية، يرقيها األدب والمًلطفة. وقد استأذن موسى في إثبات 

ين، وعدم القدرة التبعية للمعلم، اعترافًا منه بكفاءة معلمه. وشرط االتباع مقابل شرط الصبر، نظًرا الختًلف مقاييس العالم  

على اإلحاطة بجوانب الحكمة اإللهية. كذلك العلم ال يؤخذ إاّل من مصدره )المعلم(. وما أفرزته هذه التجارب من تناقضات 

معرفية في ذهن المتلقي، ليس سوى دليل على اختًلف مصادر العلم التجريبي عن مصادر العلم اللدني وقوانينه. هذا 

لصبر. رغم المعقولية التي اتسم بها المعلم، عندما وضع المتعلم في تحدي غير متجانس مع التناقض قلّل من مردود ا

مفردات واقعه المعرفي. هذا ما يجعلنا نؤكد أهمية المعقولية في تجويد المنتج التعليمي. وما أصعب الصبر على المجهول، 

ناء الكفاءات في النظر مؤشرات التي توضح كيفية بمن متعلم يعتمد على المعلومة والخبر. نستفيد من هذه القصة، بعض ال

 القرآني. 

إّن قوانين هللا يحكمها هذا : عدم اًلكتفاء بالمعارف الظاهرة مع ضرورة الحفر المعرفي ًلستهداف الحقيقة: 1

و خيًرا ورحمةً. المنطق الذي علّمه المعلم لسيدنا موسى. هناك أمور كثيرة، تبدو شًرا في ظاهرها، ولما تتكشف حقيقتها تبد

ومن هنا، يكون الصبر واإلتباع أسبابًا لبلوغ الحكمة. وإن كان الصبر أداةً لتحصيل المعرفة، فإن موسى فقد هذه اآللية، لما 

يبدو له من التناقض بين المعرفة التي يملكها، والحكمة التي يتغياها المعلم. ذلك أن الصبر على المجهول، يبدو تحديًا لمن 

الخبري. ومن هنا، نًلحظ أّن المعلم ارتقى بقدرات المتعلم، حتى يرتقي بوعيه إلى دالالت الحكمة. هنا تبدو كفاءة  ألف العلم

المتعلم في غاية الجودة، وهو يفتح منافذًا للتأمل في قدرة هللا وعلمه الشامل المحيط بحركة الواقع. وينقل المتعلم من النظر 

ر قدراته لتجلية حقائق العلم. فضًًل عن هذا، فإّن بناء الكفاءات، ال يتوقف عند المعارف العقلي في المجال الحسي إلى تطوي
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الظاهرة، وإنما يتوجه بالجهود لمزيد من التقصي لبلوغ اليقين. وبهذا تضع هذه التجربة المعلم في سياق تحكمه القيم 

الظاهرة مدًخًًل مهًما لولوج عالم الحكمة. والبحث األخًلقية، وتسنده نجاعة الوسائل وجودة التواصل. وإن كانت المعارف 

 عن معايير علمية مغايرة للمتآلف عليه. 

هذا المبدأ قاعدةً في الفكر التربوي القرآني. ويعكس مسافةً معرفيةً بين : اًلنطلق من المعلوم لبلوغ المجهول: 2

ة والمعلومات الظاهرة في عملية التعلم واستثمارها المعلم والمتعلم. وهذا المستوى، يبرز كيفية توظيف الخبرات السابق

للوصول إلى المعارف المكتنزة. وتجلي هذه القصة بعض الطرق البيداغوجية، التي وظفها المعلم في تعليم موسى، منها 

ل التفاعل بين رغبة المتعلم وشدة إلحاحه على التعلم. يبدو ذلك من كثافة األسئلة فيما لم يفهمه ويستوعبه. وال يمكن أن يحص

العناصر التربوية في غياب االستعداد والرغبة، وتنمية الملكات، وإنضاح المعاني. وتتوثق بصحبة المتعلم للمعلم. فضًًل عن 

هذا، فإّن الصحبة قوامها اإلتباع مقابل التعليم. هذا ما يمكن المعلم من وضع قوانين صارمة إلنجاح الفعل التربوي، 

م فيما يراه غير مألوف، هو بمثابة وضع مسافة معرفية، تنضج الذهن. وتهيئه لمزيد من التوازن في واشتراط الصبر للمتعل

فهم التناقض الظاهر في تجليات المعرفة، عندما يقرر المتعلم الولوج للمجهول في عوالم المعرفة. وقد انطلق المعلم في 

لجدار(، وكلّها صور حسية، تعكس معقولية المنهج القرآني في منهجه التربوي من الواقع )خرق السفينة، قتل الغًلم، بناء ا

 بناء معارفه. 

ال يمكن بناء هذه الكفاءات في غياب القيم المؤطرة : تنمية كفاءات المعلم في ضوء فلسفة التكامل التربوي: 3

الصمت، التوازن، الحلم واألناة، للفعل التربوي. ولهذا وضع المعلم جملةً من القيم المتكاثفة لبناء المعرفة، منها الصبر، 

الرحمة، الرشد، الحكمة، العبودية، بهدف ترسيخ التوازن بين المعارف المعلومة والمجهولة. وتبدأ العملية التعلمية باألفعال 

ق في بناء قبل األقوال، ألن العلم ال ينفصل عن العمل في النظر القرآني. وقد ردّه المعلم للواقع والخبرة البشرية، ومنها انطل

إشكالية، أثارها في ذهن المتعلم. وإن كان أداء المعلم قد شكّل تناقًضا معرفيًا عند المتعلم، فإّن هذه الطريقة سمة قرآنية في 

تعليم األنبياء باألفعال، بقصد بناء الكفاءة العلمية. من المعلوم أّن القرآن الكريم، ينطلق من واقع التنزيل. لهذا نرى المعلم 

في صياغة األحداث من الواقع، حتى يصل إلى المجهول النظري. ومن ثم، إعادة بناء معارف المتعلم في اإلطار  انطلق

النظري، وصواًل إلى قوانين الرشد في عالم الباطن. هذا ما تطلب معالجة سلوك العجلة، ووضع كوابح أخًلقية لضبط 

المعرفي، وتقرير قاعدة الحلم، حتى ال يحكمه الهوى أو تتصيده  توازن المتعلم. وإن كان وراء سلوك العجلة دافع اإلشباع

 االنفعاالت، لما يترتب عليها من اختًلل في بناء الشخصية. 

انطًلقًا من هذا، أقام المعلم العملية التربوية على النظر والتجربة والمًلحظة. وجعل المتعلم محوًرا مهًما في بناء 

وب معرفي، يساعد في تذليل العقبات المعرفية، واختزال المسافات الوجدانية؛ بل هو تقنية المعرفة، وتبني الحوار كأسل

فاعلة في التواصل الجاد مع المتعلم. وبناء التصور العلمي الصحيح، بعيدًا عن التمثًلت الخاطئة للمعارف. هذا يزيد من 

لمتعلم فيما يرغب في فهمه، حتى يكتمل البناء المعرفي. مسؤولية المعلم، إذ ينبغي أن يتمتع بمعارف مكتنزة، تقدم إجابات ل

وقد استخدم المتعلم تقنية السؤال في األمور التي لم يجد لها تفسيًرا مقنعًا تبعًا للمعايير العلمية، التي يحتكم إليها في خبرته 

ٱنَطلََقا َحتهىَّٰ ف﴿ذه الشخصية، يقول تعالى: الميدانية. لهذا توحي التجربة الثانية )قتل الغًلم( باختًلف المعايير في الحكم على ه

ما َفقَتَلَهُۥ، َقاَل أَقَتَلَت نَفسا َزِكيهةَ بِغَيِر َنفس [. أول معيار ظهر فيه االختًلف مسألة التزكية. وبالعودة  74]الكهف:﴾إِذَا لَِقيَا ُغلََّٰ

م تفسيًرا معقواًل بحكم معرفته وخبرته لهذا الفعل. فعدّه إلى مادة الحق وتباين الحكم الصادر بين المعلم والمتعلم. لم يجد المتعل

ُ ﴿سلوًكا اعتدائيًا. رغم أّن القرآن يؤكد أّن مسألة التزكية، تؤول إلى هللا في قوله:  أَلَم تََر إِلَى ٱلهِذيَن يَُزكُّوَن أَنفَُسُهم بَِل ٱَّلله

ي َمن يََشاءُ  مد على الظاهر، وتزكية تعتمد على المعرفة الباطنية. مّما فرض [. وهناك فرق بين تزكية تعت 49]النساء:﴾يَُزّكِ

على المعلم أن يرتقي بوعي المتعلم من معطيات الرشد الظاهر إلى الصيغة األكمل للرشد في منظار الحكمة )كيفية بناء 

 القيمة(. 

دراك التحوالت الطارئة على الواقع. إذن، تنمية الوعي بحقائق الغيب وتفاعًلتها مع الواقع، يحتاج إلى تأمٍل عاٍل إل

فكم من مظلوم حكم عليه في عداد الظالمين، ألن القرائن لم تسعفه بخًلف عالم الحق، الذي تتًلشى فيه األسباب، وتعرى 

ُم فََكاَن أَبََواهُ ُمؤِمنَيِن فََخِشينَا أَن يُرِهقَُهَما ُطغيََّٰ ﴿فيه الحقائق، صدق هللا إذ يقول:  ا ٱلغُلََّٰ [. نًلحظ أن  80]الكهف: ﴾َوُكفرا ناَوأَمه

المعلم قد استثمر خبرات التاريخ )صًلح الوالدين(، وهذه المعرفة المضمرة ال يعرفها المتعلم، وفتح اآلفاق لقراءة المستقبل 

حكم في قبل وقوعه. والتحول الذي سيحصل لهذا الغًلم، ويجعل منه أداةً للطغيان. وعدم معرفة المتعلم المعلومات التي تت

بناء الحكم، جعله يعترض على تصرفات المعلم، بأنّها غير رشيدة، ألنّه ال يعرف الحقيقة التي تصوغ هذا النوع من الرشد؛ 

بل علّمه بأن إيمان الوالدين، يؤثر في صناعة مستقبل األبناء. ولهذا سوف يبدلهما هللا بولد أكثر بًرا ورحمة. وأن اإليمان 

لنتائج )الخير والرحمة(. هذا يعني أن بناء الكفاءات في النظر القرآني، يجب أال تتكئ على والصًلح يثمران جودة ا

المعارف الخارجية. وإنّما ضرورة التطلع إلى قراءة سنن التاريخ والمستقبل. لهذا أكد هللا أن التزكية شأن إلهي، لعدم القدرة 

 [. 32 ]النجم:﴾واْ أَنفَُسُكم ُهَو أَعلَُم بَِمِن ٱتهقَىَّٰ فََل تَُزكُّ ﴿على اإلحاطة بخبايا النفوس، يقول تعالى: 

خًلصة القول، أّن هذه القصة تفتح آفاقًا واعدة، لمزيد من التقدم في فهم أسرار اإليمان والحكمة. وقد وردت التجربة 

تج المتعلم بدعوى رفض أهل األخيرة في سياق إيجابي، وما فعله المعلم ال يتعارض مع دالالت الرشد الظاهر. ومع ذلك يح

القرية، تقديم واجب الضيافة. هنا ننظر في طريقة تبني القيم بين المعلم والمتعلم. تبدو بؤرة االهتمام متباينة. ركز المتعلم 

اء على السلوك الخارجي ألهل القرية، والمعلم على دوافع السلوك. هنا يتباين األداء وبناء المواقف، هذا ما أوحى للمعلم ببن

الجدار لحفظ كنز األيتام. ورفض موسى المشاركة في ذلك، واقفًا عند نتيجة التصرف. وارتقى المعلم بالمتعلم للنظر في 
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خلفية السلوك ودوافعه. وبناًء على اختبار أهل القرية، قام ببناء الجدار للحفاظ على مقصد المال وحماية مستقبل األيتام، 

ال يقيدها سلوك األشخاص، بغض النظر عن طبيعتهم األخًلقية. هذا ما جعل المعلم يعيد وهو يرى أّن الخير قيمةً مطلقة 

بناء معايير لبناء القيم في ذهن المتعلم. ووظف خبرات الماضي والمستقبل، حتى يبرهن أّن من صفات المعلم الناجح 

 ملية.  اكتساب خبرات التاريخ والمستقبل حتى تكتمل المعرفة في أبعادها النظرية والع

  

تنوعت األساليب النبوية في تعليم الصحابة مواصفات : اآلليات المنهجية في بناء الكفاءات من المنظور النبويثالثًا: 

المعلم الناجح. وهذا التنوع أيًضا، يعكس تعدد طرق التفاعل مع التوجيهات النبوية. فإذا كان رسول هللا خًلصة التجارب 

ء الواقع تبعًا لمتطلبات المعلم المثال. لذا زاوج بين التنظير والتطبيق، بما يلغي المسافة بين المثال النبوية، فإنَّ دوره هو بنا

والواقع. ومن هنا، تصبح تلك التوجيهات مادة العلم والحياة. هذا ما يجعلنا، نؤكد أن تفعيل مردود السلوك، يعود إلى إمكانات 

زيل السلوكيات في الواقع، ذلك أن كثير من العلماء، يعتبرون جيل الصحابة المعلم. ومن هنا، يتوجب النظر في كيفيات تن

في أبنيته المعرفية والسلوكية، استثناًء ال يتجدد. وال يمكن أن يتولد من رحم الحياة، نماذج تكون استمراًرا لهذا الجيل 

ه الخًلقة. ويقلل مردود اإلبداع، فمن يمنع المتفرد. وهذا المنطق، يولد عدم القدرة على استشراف األنموذج في جميع كماالت

تكرار تجربة الفاروق الذي وسم الحياة بعدله، والصديق بصدقه وعثمان بجوده. إّن هذا التتفرد ال يمنع بروز نماذج تعليمية، 

ميتة، تتعهد القيم وتصون منجزات االستخًلف. حتى يبقى للسلوك االقتدائي فاعلية في التوجيه. وال يضحى مجرد فكرة 

 الكفاءات من المنظور النبوي. فيتقلص األداء التربوي. هذا ما يدفعنا إلى استجًلء بعض اآلليات في بناء 

اتسم المنهج النبوي برزانة أخًلقية عالية، حتى يكتسب  أ: آليات بناء المعلم الناجح في ضوء التوجيهات النبوية:
عت األساليب في تقويم الواقع، بما يقتضي معالجة الممارسات الخاطئة، المتعلم مرونة في التعامل مع قضايا الواقع. وتنو

)ابن نبي، "فًل يكفي أن نعلن عن قدسية القيم اإلسًلمية، بل علينا أن نزودها، بما يجعلها قادرة على مواجهة روح العصر"
ةً حضارية للحفاظ على هوية هذا ما يجعل أهمية بناء نماذج ثقافية، تمتلك أصالةً فكرية، ضرور .(30مالك، د، ت، ص

أن تستعيد المثل العليا، وتتفاعل مع الواقع بتقنيات عالية. هذا الدور ال األمة. وهذا دور النماذج المرجعية، المدعوة إلى 
يحتاج إلى فكر صحيح فقط، وإنما يجب أن تمتلك هذه النماذج، عنصر الكفاءة وجودة األداء. ذلك أنَّ نجاح دور المعلم، 

على شروط موضوعية، فًل يكفي مجرد امتًلك قيم صحيحة، حتى ينجح في تصحيح معطيات السلوك. وإنما يتوقف  يتوقف
األمر على مدى فاعلية القيم، وفقه معادلة الواقع التربوي. وتنوع التركيبة البشرية واختًلف مستويات التفكير. فكم من قيمة 

لخلل في اآلليات وليس في المبدأ، وربما الوسائل تفتقد للنجاعة. ومن هنا، صحيحة خانها الواقع الذي جسدت فيه. وقد يكون ا
فإن تصويب السلوك، يلزمه وجود موضوع للتصويب، ووجود سلوك نموذجي يتوخى الوصول إليه، ثم وجود مربي يقوم 

ت العملية؛ بما يعكس ولئن وضع القرآن األساس النظري في بناء القيم، فإن رسول هللا وضع اإلجراءابعملية التصويب. 
 ثراء المدرسة النبوية، وما تزخر به من مخرجات تربوية هادفة. 

إنَّ ضبط السلوك وتعديله، هو جزء من المهمة التربوية. وقد حرص نبي هللا : بناء القيم في ضوء آلية التوجيه: 1

غط »كاشف عن فخذه، فقال عليه السًلم: على ذلك في كثير من توجيهاته، ورد عن جهرد أن النبي عليه السًلم مر به وهو 

ال يخفى على ذي بصيرة، أن أعمال السلوك تتسم بالمعقولية، لذا  .(408م، ص1998)الترمذي،  «فخذك فإنها من العورة

)عبد الرحمن، طه، قام عليه السًلم بتصحيح سلوك الرجل وتقويمه، ألن "هوية اإلنسان أساًسا ذات طبيعة أخًلقية"

يهدف من خًلله إلى إعادة تشكيل الضمير على مبدأ الحياء، ومراعاة قواعد السلوك األخًلقي. لم يكتف  .(147م، ص2000

بنقد هذا السلوك، ألنه يتنافى مع الذوق العام، وإنّما أعاد تأصيل قيمة الحياء في الكينونة األخًلقية للمتعلم، ألنها بمثابة 

دافه. ذلك أّن الحياء جوهر العفة، فهذا الغطاء المدعو له الرجل هو عمل المخزون األخًلقي الموجه لنشاطات المسلم وأه

ظاهر، وضع للداللة على قيمة الحياء. يقول طه: "التحجب عبارة عن عمل حاصل في الظاهر، يدل على الحياء الحاصل 

وقد استخدم عليه  .(143، ص م2017)عبد الرحمن، طه، في الباطن... فكذلك الحجاب مبنى ملكي والحياء معنى ملكوتي"

 السًلم هذه اآللية بكثرة لضبط السلوك، بما يجعلها ذات فعالية على مستوى األداء. 

ورغم أنَّ هذا السلوك، ينتمي لمستوى أخًلقي عملي، لكنه أعاد رسم اإلطار النظري لهذا السلوك بإدراجه تحت هذا 

لحكم عليه في ضوء جهاز القيم )الحياء(، ومصدر الحكم على هذا المبدأ )بناء كفاءة معرفية(. وعلى هذا األساس، يتم ا

السلوك، هو معلم الخير عليه السًلم.  بناًء على ما قلناه، فإن معقولية السلوك، تتضح أكثر في ضوء توجيهات النبي، الذي 

ه الدنيوية األخروية". بهذه جعلها منفتحةً على التعليل العقلي "أسباب السلوك، دوافعه، واآلثار المترتبة عليه، وعواقب

العقًلنية تظهر فعالية السلوك، وتأثيره في واقع المتعلم. وال يتحول السلوك إلى مجرد قوالب جامدة ال يرشح منها أي أثر 

على أجهزة المعرفة واإلبصار، فينفعل القلب ويتفاعل، وال يتقلص مردود القيم الثاوية خلفه، فينتكس السلوك وتتراجع قيمته 

معنوية في ضبط تصرفات المتعلمين. فضًًل عن هذا، يتوجه السلوك نحو مقصد يتحقق في الواقع، دون أن ينفي ذلك على ال

المتخلق بهذا السلوك، األجر والثواب. وهذا التخلق يعطيه الدافع األقوى، للقيام به على وجه اإلحسان. وبهذا يدعو عليه 

الفجة، ويرتقي بجواذبه الروحية إلى ما يحقق مقصد االستعفاف ورفعة الذوق. السًلم الرجل أن يسمو بذاته عن التصرفات 

وهكذا ربط السلوك بقيمة الحياء، معتبًرا إياه من العورة، ولم يكتف بتوصيفه؛ بل قام بتقييم هذا السلوك، والحكم عليه في 

 ضوء ميزان الشريعة.
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من األمثلة التي تبرز قيمة الكفاءة التربوية،  لية التصويب:: بناء التفكير والحكم على الكفاءات العلمية في ضوء آ2

مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي هللا من دقة »توجيه رسول هللا للقوم الذين سخروا من ابن مسعود رضي هللا عنه في قوله: 

يعتبر  .(99م، ص2001أبو عبد هللا أحمد،  )ابن حنبل،«والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد»ساقيه، فقال: 

هذا الجواب ومضة من إشراقات النبوة، فكلما اختلت الموازين بين الحق والواقع، يعيد عليه السًلم تسدّيد الوجهة، ألنه 

يدرك أن الفاعلية اإليمانية، تنضبط معرفيًا في ضوء جهاز القيم، وعمليًا بااللتزام األخًلقي. أو ما نصطلح عليه بسلوك 

بة السند التطبيقي؛ الذي يصل اإلنسان بربه. إنَّ هذا السلوك ال يتناسب مع ثقل هذه الكفاءة في موازين النموذج، فهو بمثا

النبوة. وإن كان تصويبًا لسلوك القوم في الحكم على هذه الكفاءة حكًما ظاهًرا، فإنه ال يليق بهذه الشخصية العبادية المتفردة. 

ميم اإلنسان إاّل معطياته الظاهرية، واعتبارها معياًرا للتقييم، وتصنيف مستويات يعد هذا السلوك شكًلنيًا، فًل يرون من تص

 النّاس تبعًا لذلك.

يتضح ذلك من طبيعة هذا االستهزاء بضعف بنيته الشكلية. حيث يعتبرون البنية القوية داللة على قوة الشخصية 

للعقل العربي، ال تزال فكرة الجاهلية تستأثر ببعضهم،" إنَّها شيء والشجاعة واإلقدام، ونتيجة لهذه الخلفية الثقافية المكونة 

ة الجديدة لإلسًلم، لكنها تظل حيَّةً سًرا حتى في عقول  متميز بالفعالية الداّئمة، حالة نفسية معينة، تدفعها في الظاهر القوَّ

بأنَّه تهديد دائم للدّين الجديد" )توشهيكو، المؤمنين، مستعدةً ألن تهجم في أية لحظة على وعيهم، وأنَّ هذا ما شعر النبي 

(. من الجدير بالمًلحظة، أّن اإلسًلم عدل عن هذا المعيار المتحيز إلى معيار أكثر مرونة. يمكننا 86م، ص2008إزيستو،

م على من خًلله اتخاذ حكم موضوعي، يقدر الذات شكًًل ومضمونًا. بتعبير أدق، انتقاء المعيار الذي يضمن العدل في الحك

الكفاءة دون تحيز. وهذا السلوك يدخل في سياق االستهزاء، واالنتقاص من القيمة المعنوية. لهذا الصحابي، فقام النبي 

بتوجيه القوم إلى التفاعل مع جوهر الشخصية، والنظر في محتويات هذه الكفاءة المفسرة، متخذًا منها نموذًجا اقتدائيًا، وهو 

 ميزة، وكأنّه أراد االرتقاء بتفكيرهم إلى ضرورة التفاعل مع جوهر الحقائق.  يلفت النظر إلى قيمتها الم

ِ أَتْقَاُكم﴿نؤكد في هذا السياق، أّن القرآن أدان هذا المعيار المتحيز في قوله تعالى:  ]الحجرات:  ﴾إنه أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاه

الضمير، بأن قيمة اإلنسان ليست في شكله الخارجي، وإنما في باطنه [. وبهذه اإلضاءة المعرفية، يفتح المعلم نافذة في 13

المكتنز بالمعنى، وما تنطوي عليه روحه من سمات عبادية وأخًلقية. رافًضا أن تقيم الكفاءات، بناًء على المعطيات 

ة ممتدة، والحكم عليها الظاهرة، التي ال تحيط بجوهر الحقيقة. ذلك أن هذه الشخصية ليست ظاهرة شكلية؛ بل ظاهرة معنوي

بمعيار الشكل هو انتقاص من قيمتها. وإن سلمنا بذلك، فإن الخفة التي هي مناط الحكم عندهم، تبدو عين الثقل في مقياس 

النبوة. وبهذا يعيد المعلم بناء معايير أكثر مرونة. واتخاذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على مبدأ الكرامة. وقد اكتسب هذا 

ميزان  الثقل والمرونة، بفضل التفاعل األجود مع المادة القرآنية، مّما جعل البيئة الكونية تتفاعل معه، حتى غدت في النموذج

 النبوة أثقل من جبل أحد. 

إنَّ معرفة الصحابة وخبرتهم بهذه الشخصية الرسالية، في ضوء التوجيهات النبوية:  وتقويمها تسديد المواقف :3
اقع هذه السخرية، وهي مخالفة صريحة لبند من بنود الكرامة في السياق القرآني. وقد علّل القرآن هذا يجعلنا نتساءل عن و

[. وما فعله 11]الحجرات:  ﴾ًَل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْيًرا ِمْنُهمْ ﴿النهي بمبدأ معرفي )مبدأ الخيرية( في قوله: 
وك في دائرة النقد والتقويم. من المعلوم، أّن ارتباط السلوك والموقف بدافع أخًلقي، يجعل السلوك عليه السًلم أنه وضع السل

متوازنًا. ومن ثم، فإن تقييم الناس باالعتماد على أشكال هم لم يختاروها، هو نوع من التجني على الحق؛ الذي جعل 
ه يبدي فاعلية كبيرة في تصويبه، واألبلغ من ذلك، أنه أعاد االختًلف بين الخلق آية مشهودة. يصح القول، أن هذا الخلل جعل

بناء السلوك أواًل، ثم تقييم هذه الشخصية، بإعادة طرح مفهوم الخفة والثقل في منظور النبوة، بعدما أهمل الجانب المعرفي 
لذي تبنى في ضوئه حقيقة واألخًلقي في التعامل مع هذه الشخصية القرآنية. وبهذا الترتيب، يصبح الباطن هو المعيار؛ ا

 اإلنسان. 

من الضروري، أن نؤكد، أن معقولية هذا السلوك، تعيد صياغة طرائق جديدة في التفاعل مع قضايا اإلنسان 
وخصوصياته الفطرية. ذلك أنَّ إساءات الكرامة ال تحتمل التأجيل. لذا جاء التصويب، يحمل إشادة بثقل هذه الشخصية في 

تنضح به من موارد معرفية. وفي هذا تعليم للصحابة كيفية معرفة الشخصية وثقل وزنها، وهو يؤسس  ميزان هللا. وما
لمعايير أكثر إنصافًا. وتجديد وعيهم بمدى حساسية هذه المفردات التي يطلقها اللسان دون ممارسة عملية الضبط. والسعي 

ه أراد إخراج الشخصية من واقعها الذاتي إلى سياق اجتماعي، الجاد لتدعيم الجانب النفسي بهذه التوجيهات الحكيمة. كما أنّ 
حتى تكون محًًل للقدوة، وما لهذه الشهادة من تأثير في بناء معايير التقييم لألجيال المتعاقبة. يمكننا أن نًلحظ، أنَّ استحضار 

رغة. وتطهير النفس من التشوهات مقصد هذا السلوك، يجعل الصحابة ينبذون السخرية. ألن الحق ال يحتمل المجامًلت الفا
 الظاهرة والباطنة. 

من االنصاف القول، بأن تفاعل النبي مع واقع السخرية، كان في غاية الجودة. لم يصرف طاقته في االتجاه السلبي، 
قولهم بخفة رجله ويوبخ من صدر عنهم هذا االستهزاء. وإنما تفاعل بطريقة أكثر ذكاًء في بناء السلوك الصحيح، معلقًا على 

على مستوى الظاهر، بثقلها على المستوى الباطن، وما ينطوي عليه هذا التوجيه من حفز للطاقات الفكرية. إّن المسألة 
ليست مجرد سلوك لفظي، وإنما احترام الذات اإلنسانية، وتعزيز قيمة الكرامة عنّد هللا، كل ذلك يعتبر لبنات أساسية، تشكل 

د اإلنسان، ونبذ العنصرية. لقد تفاعل عليه السًلم مع هذا السلوك على مستويات عدة، منها: أن توجهه الضمير األخًلقي عن
إلى بيان نمط السلوك األمثل في التعامل مع الكفاءات، وما تتطلبه من المهابة والتقدير. وهذا السلوك ينسحب على كل 

يير هللا، بحيث أدان السخرية، وأعاد بناء التصور الصحيح حول الشخصيات المتفردة، ونبذ هذا السلوك، ألنه يتنافى مع معا
 احترام اإلنسان وتقدير معطياته األخًلقية والمعنوية. 
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استطاع رسول هللا تأسيس منظومة قيم اإلجراءات التطبيقية في إعداد الكفاءات التربوية من المنظور النبوي: : ب

يات الصًلح وقيم الخيرية، إلعداد جيل يستوعب في تكوينه البعد التوحيدي، متكاملة، وجعل البيئة الكونية تتفاعل مع معط

ويسمو بأخًلقه إلى مدارج الكمال. ومن ثم، التدرب على التفاعل مع القيم وتزكية القدرات المعرفية والنفسية. ولهذا حرص 

الكفاءات، إذا لم يتزود المجتمع بمنهج  على تربية الكفاءة العلمية، بما يحفظ القيم ويعززها في الوجود. وال يمكن تطوير

تربوي، قادر على إحداث نقلة حضارية. وتوجيه الطاقات الحيوية لخدمة الهدف العبادي وتنمية الحس األخًلقي وتحقيق 

تِي»التميز الفكري. ومن ثم، توظيف جميع اآلليات في إعداد النماذج التربوية الهادفة، قال عليه السًلم:  أَبُو بَْكٍر،  أَْرَحُم أُمه

َها فِي ِديِن هللاِ ُعَمُر، َوأَْصَدقَُها َحيَاًء ُعثَْماُن، َوأَْعلَُمَها بِاْلَحَلِل َواْلَحَراِم ُمعَاذُ ْبُن جَ  ، َوأََشدُّ بٍَل، َوأَْقَرُؤَها ِلِكتَاِب هللاِ أُبَيٌّ

ٍة أَمِ  احِ َوأَْعلَُمَها بِاْلفََرائِِض َزْيُد ْبُن ثَابٍِت، َوِلُكّلِ أُمه ِة أَبُو ُعبَْيَدةَ ْبُن اْلَجره   . (252)ابن حنبل، د، ت، ص«يٌن، َوأَِميُن َهِذِه اأْلُمه

علّم النبي الصحابة كيفية بناء المواقف والسلوك المتزن، وجودة التدبير في التعامل مع الواقع. وقد تجلت في شخصه 

يم في األبناء، انطًلقًا من المزواجة بين النظر والتطبيق في تعليم معالم الحكمة، وهو يوجه المجتمع إلى ضرورة ترسيخ الق

الصحابة، من خًلل التفاعل مع ما سنَّه من آداب لضبط الشخصية العلمية. والناظر في هذه التوجيهات، يدرك مدى التنوع 

اهم. سوف نرصد سلسلة من في آليات بناء القيم، وتعدد أساليب الخطاب التربوي في توجيه األبناء، والتفاعل مع قضاي

 يات التفاعل مع توجيهات المعلم. اإلجراءات النبوية في تربية األبناء، ومعالجة بعض السلوكات السلبية وآل

أخرج البخاري من حديث سهل بن سعد  : المنهجية النبوية في بناء الكفاءات في ضوء اإلجراءت التطبيقية:1
أتأذن لي أن أعطي »منه، وعن يمينه غًلًما وعن يساره أشياخ، فقال للغًلم: الساعدي أن رسول هللا أتى بشراب فشرب 

يبدو لنا  (.130)البخاري، د، ت، ص «هؤًلء؟ فقال الغلم: ًل وهللا ًل أوثر بنصيبي منك أحًدا، قال: فتله رسول هللا في يده
صحابة، وسمح له بالكًلم في حضرته، والهدف أن رسول هللا عليه السًلم أحاط الغًلم بعناية فائقة، حيث أجلسه مع كبار ال

من ذلك تدريب المتعلم على كفاءة السلوك لحفظ آداب العلم ومجالسه، وتعلم تقنيات التواصل والحوار. وهذا يعطي مؤشر 
تربوي على أهمية العناية باألبناء، وتقدير الذات دون مراعاة للمستويات العمرية، بل يتساوى الجميع في مجلسه عليه 
السًلم. لعلّمه بأن األبناء هم الذين تمتد فيهم رسالة القيم، وتعطي فاعليتها الحضارية. ويجلي أيًضا مدى مراعاته للبعد 
النفسي للصغار. لهذا استأذن الغًلم. ثم بعد ذلك أخضعه ألخذ دربة في مدى قابليته لتعلم قيمة اإليثار دون أن يضغط عليه. 

ودة. حيث زاوج عليه السًلم بين النظر والتطبيق في تعليم الغًلم قيمة اإليثار، بما يعكس وهذا أسلوب تربوي في غاية الج
مواصفات المعلم الناجح. وجاء جواب النبي تدعيًما للبعد الوجداني للغًلم، لم يقسو عليه، بحجة إطاعة الكبير وتوقيره. وبهذا 

ها بالتجاوز، تقليدًا للعرف العام؛ الذي يعطي األولوية للكبير يسن النبي مبدأ استئذان الصغار، ومراعاة حقوقهم، وعدم هضم
على الصغير. كما قّرر إعطاء األبناء كينونة وجودية وشخصية قانونية. وهو يتولى في مجلسه صيانة هذا الحق وتقنينه، بما 

 يعكس االعتراف به من الوجهة التشريعية. 

م لم يعترض على الغًلم، ويرغمه عن التنازل عن حقه، إيثاًرا للكبار؛ بل وتقريًرا لما قلناه، نًلحظ أنّه عليه السًل
أظهر احتراًما للصغير، عندما استأذنه في ذلك، وما في ذلك من اعتراف بكينونة الغًلم الوجودية والمعرفية واألخًلقية. 

لصغار مجالس الكبار لتعلم لخبرة، ويتجلى أدب النبوة في التعامل مع الصغار ومراعاة حقوقهم واحترام أرائهم، حضور ا
وتنمية مهارات الحوار وروح اإلصغاء. وفيه أيًضا إشارة إلى أهمية الحوار ودوره في صقل الشخصية، وترسيخ القيم 
األخًلقية وتثبيتها. وحكمة النبي في النظر إلى مدى قابلية الغًلم في تلقي القيم، والتفاعل مع توجيهات النبوة. وميزة هذا 

اعل ال تقتصر على تعلم قيمة اإليثار فقط، وإنما يضم أيًضا تحفيز الغًلم وتوجيهه للدفاع عن حقوقه ومكتسباته. ثم التف
االرتقاء بذاته إلى مستويات اإليثار ومتطلبات اإلحسان. ولم يقف في حواره مع الغًلم، عند هذا المستوى؛ بل هناك تفاعل 

وهو يستأذن الغًلم، ويتفاعل مع رفضه باإليجاب. وما أبداه من احترام رغباته،  وجداني جسده عليه السًلم بتواضعه الجم،
واحتواء مطالبه وعدم مصادرة حقه من تدعيم للكينونة النفسية للغًلم. وتعليمه كيفية النظر إلى ذاته، حتى يمتلك مهارات 

 كيانه الذاتي وشخصيته العلمية.  الدفاع عن

يظهر لنا ذلك جليًا، في امتًلك الغًلم  م بسلوك القدوة واًلرتقاء بهم في تمثل القيم:: تربية المتعلمين على التعل2
قدرات أخًلقية عالية، تتمثل في معرفته بقيمة المجلس وأهميته، ومسؤولية الكًلم في حضرة النبوة. كان سلوك المتعلم، 

بفطنته في كيفية إدارة الحوار مع الحفاظ على يعكس مستوى فائقًا من األدب في حواره مع النبي عليه السًلم. وقد عرف 
أدب النبوة. وهو يؤثره على نفسه. والعجيب أن هذا التوجيه، أعطى أبعادًا أخرى من خًلل عملية التفاعل بين الغًلم 

سلوكي مع والمعلم. فقد أراد أن يغرس فيه قيمة اإليثار ويعلمه حسن األدب مع الكبار، لكن الغًلم كان بارًعا في التواصل ال
القدوة. إّن معرفة قدر النبوة وجمالها وجًللها، ينبثق من األدب العظيم، الذي أظهره الغًلم في إيثار المعلم على نفسه، بما 
يوحي بأنّه على درجة عالية من التربية والخلق. فقد نقل الغًلم التواصل إلى مسألة ذات أهمية بالغة في تكوين الشخصية 

طفولة، من خًلل المحافظة على حقوقها ومكتسباتها. وهو ما نصطلح عليه بإثبات الكينونة الذاتية. كأن وبنائها في مرحلة ال
هذا الجواب، فتح نافذة تربوية في بصيرة المعلم، بإصراره على الحفاظ على حق الغًلم. وهذا يعكسه دفاع الغًلم على 

 أولويته المشروعة. 

، ذلك أن اإلسًلم يعزز قيمة العدل ويعمل على ترقيتها لبلوغ رتبة اإلحسان، وفي هذا ال يتعارض مع التوجيه النبوي
هذا تجويد للفعل التربوي. كما يبدو لنا موقف الغًلم في تعامله مع توجيهات القدوة، ينبع من اختًلف المعايير، فأما الغًلم 

ى تأثيره في سلوك الغًلم، وكأنه يستجدي إيثاًرا معنويًا فقد اعتمد على إثبات الحق الذاتي. وقد أدرك نبي هللا أهمية ذلك، ومد
لذاته من خًلل قبول القدوة بالبدء به قبل الصحابة، دون أن يعتدي الغًلم على األسس األخًلقية. كل ما في األمر أنّه أراد 
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ت تربوية هادفة منها: تعزيز مراعاة أولويته في الشرب. إّن الناظر في هذا التوجيه بعين تربوية، يجد أنه يحتوي على إشارا
مبدأ االعتدال في تعليم القيم، بأسلوب فيه اليسر واالحتواء العاطفي الجميل. واالبتعاد عن التشدد في التعامل مع األبناء، 
ية بهدف تحبيبهم في القيم. وتذكية نشاطهم حتى يتفاعلوا مع هذه التوجيهات األخًلقية. وما أحوج األمة اليوم إلى نماذج تربو

 تحسن التواصل مع األبناء، وتملك القدرة على االحتواء العاطفي لعالم الطفولة بكل جمالياته.

فضًًل عن هذا حرص القدوة على تقدير الذات المخاطبة واالعتراف بأولويتها، ولكن األدب والذوق، يقضيان بتوقير 
تيب أولوياته. فما كان الجواب سوى االعتراف بهذه الكينونة الكبير والبدء به، وإصرار الغًلم على حقه، جعل النبي يعيد تر
وبهذا السلوك األجود، يفتح المجال لًلقتداء، الذي تستوي فيه  .الفذة. وحفز المساواة بين الكبار والصغار في منظور المعلم

اآلداب السلوكية المتعارف عليها  قدرة النّاس على التنافس في مجال الخير. وتأسيًسا على ما قلناه، فإّن توقير الكبير هو من
في المجتمعات اإلنسانية، وإن اختلفت الخلفيات الثقافية والعقدية، ولكنها تشترك في حفظ التقدير االجتماعي للكبار، فهم 
محل الحظوة والتكريم. والناظر في التوجيهات النبوية بعين منقبة، يًلحظ أنه عليه السًلم، حتى يعطي قيمة لها، فإنه 

عمها بدافع أخًلقي، ويربطها بمقصد هادف، ويخضع تلك التوجيهات إلى منطق عقلي يفسرها، ويتعقل أبعادها وأهدافها، يد
لما تتضمنه من مقصدية أخًلقية. وغياب الدافع المؤطر للسلوك يبدد مقصده. إنَّ حرص النبي على توجيه السلوك وتعديله، 

مع المبدأ األخًلقي. يعمد عليه السًلم إلى إعادة تعديله، وهو ما يعرف بعملية يشكل قيمة تربوية كبيرة. فكل سلوك يتناقض 
  الضبط الخارجي. 

وضع القرآن جملةً من المعايير؛ التي تبني مسالك التفكير وتجود العمل، منها اإلحسان. وقد وضع  خًلصة القول،
ن هو إجادة العمل قواًل وفعًًل. إذ تقوم فلسفة اإلسًلم على بناء للداللة على األداء الجيد واالمتداد بالعطاء، ذلك أّن اإلحسا

 العلم في ضوء هذا الضبط اإلحساني؛ بما يعزز إحكام البناء التعلمي في جوانبه المعرفية والسلوكية، صدق هللا إذ يقول:
ِ َوُهَو ُمحِسن﴿ ن أَسلََم َوجَههُۥ َّلِله مه ويؤثر في جميع األداءات الوظيفية والنشاطات  [. 125]النساء: ﴾َوَمن أَحَسُن ِدينا ّمِ

وبهذا يكون اإلتقان من أوثق مؤشرات الحكمة. وبناًء على هذا، المعنوية. ومن هنا، يصبح اإلحسان معياًرا للجودة العلمية. 
ا من اإلحكام يكتسب اإلتقان قيمة ً متفردة، لكونه وسًما للخالق؛ الذي وصف نفسه بهذه الخاصية التربوية. وما ينبثق عنه

وجودة الصنعة، والتعليم من أشرف الصناعات وأرفعها قدًرا، يقول ابن خلدون: "أن تعليم العلم صناعة")ابن خلدون، د، 
(. ويؤكد على محورية الجودة في التعليم، وبناء الكفاءات العلمية بقوله: "وهي مع ذلك صنائع يتلقاها اآلخر 477ص ت،

صناعة مرتبة، يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقًًل جديدًا استعد به لقبول صناعة أخرى  عن األول منهم وال شك أّن كل
(. من هذا المنظور، يكون المعلم هو ذلك الحكيم؛ 480ص ويتهيأ بها العقل بسرعة اإلدراك للمعارف")ابن خلدون، د، ت،

عله استثنائيًا في توظيف معارفه وخبراته، تبعًا يضيء الفكر ويتقن األداء، ويمتلك تنوع في المهارات والملكات، بما يج
 لمقاييس لجودة القرآنية. ويحرص على تجويد العمل تخلقًا بأخًلق هللا الذي أتقن كل شيء صنعًا. 

 
 الخاتمة

عالج البحث جملة ًمن األفكار المنهجية، التي تحتاج إلى مزيد من اإلثراء الستجًلء مضامين الفكر التربوي في 
ظور القرآني وتوجيهات النبوة الهادية. أبرزها تشكيل الكفاءات العلمية في المنظور القرآني، بما يوحي بضرورة إعادة المن

النظر في القواعد التأسيسية لبناء الفعل التربوي، ومن ثم، إعادة تشكيل الكفاءة العلمية في ضوء معطيات المنهج القرآني، 
ة. وتوجيه المربي إلى محورية القيم في بناء الكفاءات وتوجيه مساراتها، نحو ما يحقق ومعالجة األعطاب الداخلية والخارجي

 النتائج نرصدها على النحو اآلتي:مقاصد العمران ومتطلبات العبودية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من 

 الضبط القرآني. : وضع القرآن اإلحسان مقياًسا لضبط الجودة، وتشكيل الكفاءات يتم في ضوء آليات 1

: عالج البحث جملةً من األفكار المنهجية، التي تحتاج إلى مزيد من اإلثراء إلنماء الفكر التربوي في النظر القرآني، بما 2

 يوحي بأهمية النظر في القواعد المؤسسة للفعل التربوي.

 اح الفعل التربوي منها: : يتم بناء الكفاءات العلمية في ضوء تعاضد جملةً من المبادئ التأسيسية إلنج3

 وصل الكفاءات العلمية بمنظومة القيم وأي انفصال يورث قطيعة معرفية مع المرجعية اإللهية. -

المزاوجة بين مصادر المعرفة في إعداد الكفاءات العلمية، فًل مجال لفصل الغيبي عن العقلي. وربط العلم  -

 اإللهي المستقيم.  بأخًلقيات الكتاب. وتقويم السلوك في ضوء معطيات الخط

أعادت سورة العلق صياغة األسس التي تبنى في ضوئها الكفاءات العلمية، وأرست دعائم النظر المعرفي  -

 الصحيح في التصور القرآني.

يتم بناء الكفاءات الموصولة في ضوء محدّدين منهجيين هما: التصديق بالمرجعية الغيبية، وإنهاج التفكير   -

 رجعية )الحدود اإللهية المؤطرة للفعل المعرفي(. والسلوك وفق ضوابط الم

ترسيم القيم في تشكيل الكفاءات العلمية لبناء هوية معرفية ذات أبعاد أخًلقية، واالرتقاء بالجهود العلمية نحو مزيد  -

 من االستمداد المعرفي وتوجيهه نحو مقاصد االستخًلف اإلنساني. 

 قيم الموجهة للفعل التربوي. تبنى شخصية المعلم الناجح في ضوء تمثل ال -

تعدد آليات بناء المعلم الناجح في السنة النبوية، واستظهار تقنيات التواصل بين المعلم والمتعلم في ضوء منهج  -

 النبوة. واستثمار الميراث التربوي اإلسًلمي في إعداد المعلمين إلنجاع الفعل التربوي.

ه الشخصية العلمية، ومنه تستمد الكماالت األخًلقية التي تحفظ يعتبر القرآن هو الوعاء؛ الذي تتشكل في ضوئ  -

  منجزات العلم وتسمو بمقاصده.
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