ملحق رقم 1

بين العقيدة والقيم
كن�ا في كتابنا «مس�يرة التعل�م عند العرب» قد تناولنا فلس�فة

التربي�ة والتعلي�م وأش�رنا إلى أنها يج�ب أن تنطلق وتتماش�ى مع

عقي�دة المجتم�ع ،وأن تس�عى المؤسس�ات التربوي�ة والتعليمية،

يختل
لزرع القيم اإلنس�انية المنبثق�ة عن عقيدة المجتمع ،حتى ال
ّ
ٍ
صراط مس�تقيم،
توازن�ه ،ولك�ي تك�ون مس�يرة األجيال في�ه على
مس�تمد من الثوابت التي يؤمن بها معظم أفراد المجتمع ،وتشكل
ٍّ

رب
نبراس�ه المني�ر.
ٌ
وس�واء كانت ه�ذه العقيدة إيماني�ة ُمنزل ًة من ّ
العالمي�ن ،أم وضعي� ًة أخالقية ،اجتماعية ،أو سياس�ي ًة متفق ًا عليها
بي�ن أبن�اء الوط�ن الواحد ،فإن القيم اإلنس�انية فيها تبقى مش�تركة

في معظمها ،كالصدق ،والوفاء ،والمروءة ،والش�جاعة ،والحياء،
واإلخلاص ،واألمان�ة ،والصالح الع�ام ،والعمل ب�روح الفريق،
والعدل ،والمساواة في الحقوق والواجبات وغيرها.

وفي هذا المقام ،أود أن أش�ير إلى أهمية التالزم بين العقيدة

والقي�م ،كم�ا هي في اإلسلام ،ودور العقيدة ف�ي تثبيت القيم في
نفوس البشر وتزكيتها ،وأثر ذلك في بناء شخصية اإلنسان.
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وأس�تعين على ذلك بتش�بيه بناء ش�خصية اإلنسان بالشجرة،

جذوره�ا تمثّ�ل العقي�دة وه�ي ال ُترى ف�ي ذاتها ألنه�ا ضارب ٌة في
مقره�ا القل�ب ،ألن «اإليم�ان ه�و م�ا وقر في
األرض ،فالعقي�دة ّ

القل�ب ،»...كم�ا ورد ف�ي الحدي�ث النب�وي الش�ريف .وبالتالي،

فإن تكوين ش�خصية اإلنس�ان ،يبدأ مع نمو الروح اإليمانية وزرع
العقيدة في صلب الذات اإلنس�انية ،وهذا التكوين الروحي يس�بق

تكوي�ن العق�ل ونماءه .ذلك أن تكوين العق�ل ونماءه ال يكون إال
بالعل�وم والمعارف التي يتلقاها اإلنس�ان بالتدرج في البيت أوالً،
ث�م يك�ون معظمها في المدرس�ة والجامعة ،ثم ف�ي ميادين العمل

والبيئة المحيطة .أما الروح اإليمانية ،فهي من الفطرة التي فطر اهلل

الن�اس عليه�ا« ،يولد أحدكم على الفط�رة ،»...والتي تبدأ مع قيام
ٍ
حفظ
الطف�ل بالعب�ادات والش�عائر الديني�ة – مق ّلد ًا ومب�ادر ًا – من
لبع�ض اآلي�ات القرآنية ،وصالة ٍ وصومٍ ،وهذا م�ا يكون غالب ًا بين
الخامسة والثامنة من عمر اإلنسان .والتربية اإليمانية أوالً ،تساهم
ف�ي تقنين جوانب الش�هوة والغريزة وتجعلهم�ا في ميادين الخير.

ولعل من أهم خصائص التعليم في عصر الحضارة اإلسالمية ،أن

والتعليم
امتزج�ت التربية الدينية بالعلم ،بل س�بقت التربي ُة الديني ُة
ُ
العلوم الدنيوية ،فكان الولد يحفظ القرآن الكريم أوالً ،ثم
الدين�ي
َ
ُ

الس�نة النبوية ،ويتعل�م الصالة ،ويتعلم آداب المعاش�رة ،واحترام
يتعلم
الناس،وح�ق الطريق ،وأدب الخط�اب والحوار ....قبل أن
َ
عل�وم الحس�اب والفيزي�اء والفل�ك وغيره�ا .وبفض�ل ذلك كان
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الناس يصبحون علماء في س�ن الخامس�ة عش�رة ،كابن س�ينا مثالً
وغي�ره م�ن العلماء الذي�ن ذاع صيتهم في اآلفاق .ذل�ك «أن تربية

الروح وصقلها يس�مح بتجليات العقل وإفرازاته» .كما يقول أهل

الحكمة.

وأم�ا الج�ذع فيرم�ز إل�ى العب�ادات ،ألنه�ا أول م�ا ينتج عن

اإليم�ان .يق�ول تعال�ى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ [ ﴾...التوب�ة  ،] 18 :ويق�ول المصطفى عليه

الصلاة والسلام« :إذا رأيت�م الرجل يعتاد المس�اجد فاش�هدوا له
باإليم�ان» (الترغي�ب والترهي�ب  .)174/1والعب�ادات مرئي�ة كما

ج�ذع الش�جرة .يق�ول تعال�ى﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ﴾ [ الذاريات  ،] 56 :والعبادات هي أول ما يؤمر به المرء
أدل على ذلك من قول رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه
بعد إسالمه .وال ّ

وس�لم إل�ى علي بن أبي طالب عندما ابتعث�ه إلى اليمن على رأس

نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حتى يقاتلوك،
سرية ،حيث يقول« :إذا
َ

وادعه�م إل�ى أن يقول�وا ال إله إال اهلل محمد رس�ول اهلل ،فإن قالوا
نع�م فمرهم بالصلاة ،فإن أجابوا فمرهم بال�زكاة ،فإن أجابوا فال
تب�غ منهم غير ذلك ،».....وم�ع أداء الفرائض والقيام بالعبادات،

ويشتد الساعد.
يبدأ تلقي العلم ،وينمو العقل،
ّ

وأم�ا األغص�ان ،فه�ي تمث�ل القيم الس�لوكية اإلنس�انية التي

تتغ�ذى م�ن الجذور ،ع�ن طريق جذع الش�جرة .فالصلاة «تنهى

وتعويد لها على
تهذيب للنفس
عن الفحش�اء والمنكر» ،والصوم
ٌ
ٌ
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ت�رك المنكرات ،والتمس�ك بأخالق اإلسلام الفاضل�ة ،كما ورد
ف�ي الحديث الش�ريف «إذا أصبح أحدكم يوم� ًا صائم ًا ،فال يرفث

وال يجه�ل ،ف�إن امرؤ ش�اتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم»
(صحي�ح مس�لم ،كتاب الصي�ام ،باب حف�ظ اللس�ان للصائم ،ح
 .)806/2 ،1151/160والزكاة طهرة للنفس البش�رية ،وتكافل في
مطهرة لصاحبها من خبث
المجتمع ،وقوة ونماء حقيقي له ،وهي ّ

البخ�ل وحب الم�ال ،وبإخراجه�ا ينعم المجتم�ع كل المجتمع،
ويتآلف أفراده جميع ًا ويتكافلون ويتكاتفون ،وهكذا دواليك...

وعن األغصان ،تخرج الثمار التي تمثل عمل اإلنسان وسعيه

في هذه الحياة ،ألنها هي التي تنفع صاحبها وتنفع المجتمع كله،

فالثمار هي الناتج األساسي للشجرة ،كما عمل اإلنسان هو الذي
وسعي ُه فيه.
يعكس دوره في المجتمع
َ

واالعتناء المتواصل بالش�جرة ،يكون ،في أوقات معينة ،من

خالل س�قايتها ،وتسميدها في األرض المجاورة للجذع ،وحراثة
الجذور ما يلزمها من غذاء ،فتقوى
هذه األرض ،حتى تمتص منها
ُ

وتزداد فعاليتها ،ويقوى الجذع ويشتد عوده.
ٍ
يق�وي إيمانه
كذل�ك اإلنس�ا ُن الصال�ح ،ه�و بحاجة إل�ى ما ّ
ٍ
تنقية إيمانية
وعقيدته ،ويزيد من عزيمته ،فقد شرع اهلل له محطات
معروف�ة ،كالصلاة وما تمثله من وقوف بين يدي اهلل «أرأيتم لو أ ّن

نه�ر ًا بباب أحدكم يغتس�ل فيه كل يوم خمس� ًا ما تق�ول ذلك ُيبقي

من درنه؟ قالوا :ال ُيبقي من درنه ش�يئ ًا .قال فذلك مثل الصلوات
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الخمس يمحو اهلل بهن الخطايا» (صحيح البخاري ،كتاب مواقيت
الصالة .باب الصلوات الخمس كفارة ح( .)282/1 )497ومن هذه

المحطات اإليمانية يوم الجمعة من كل أسبوع ،وما فيه من فضائل،

وصوم رمضان واأليام التي يس�تحب فيها الصيام ،وموس�م الحج
والعمرة للعمرة وغير ذلك ،مما يش�كل محطات زمنية ،يستش�عر
فيه�ا المس�لم صوابية وقوة عقيدته ،في�زداد إيمانه ،وتنقى عباداته،

وتطهر قيمه ،ويستقيم سلوكه أكثر فأكثر.

رش أغصانها بالمبيدات
ويكون االعتناء بالشجرة من خالل ّ

لحمايته�ا وحفظه�ا م�ن ملوث�ات وميكروب�ات الج�و الخارج�ي
الموبوء ،وتش�ذيب أغصانه�ا بين الفينة واألخ�رى .وكذلك حال

القي�م اإلنس�انية ،فمنه�ا ما يجب االعتن�اء به باس�تمرار ،وتقويته،
وإعط�اؤه الم�دى األوس�ع ،كالص�دق مثلاً ،إذ يق�ول اهلل تعالى:
﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾
[ التوب�ة  ،] 119 :وق�د وردت آي�ات قرآنية ،وأحادي�ث نبوية كثيرة
بأي
أمر من اهلل تعالى ّ
تأم�ر بالص�دق ،وتنهى عن الكذب ،ولم يرد ٌ
م�ن القي�م ،كم�ا ورد ف�ي الص�دق لما له م�ن أثر كبي�ر في صالح

المجتم�ع ،يقول النب�ي عليه الصالة والسلام« :إن الصدق يهدي
إلى البِر وإن البِ َّر يهدي إلى الجنة» .وكذلك يقول عمر بن الخطاب
َ
إلي من
رض�ي اهلل عن�ه« :ألن يضعني الص�دق ،وق ّلما يضع ،أحب ّ
أن يرفعني الكذب ،وق ّلما يفعل» .ويقول بعض الحكماء« :الصدق
منجيك وإن خفته ،والكذب ُمرديك وإن أمنته».
ّ
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أختم هذه المقارنة وهذا التشبيه ،باآلية القرآنية الكريمة ،في

سورة األعراف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ [ ﴾...األعراف  ،] 58 :واآلية الكريمة في سورة

إبراهي�م ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ*ﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾
[ إبراهيم ] 25 –24 :

والقيم فرع ،وهذه القيم تقوى وتضعف بقوة
فالعقيدة أصل،
َ

العقي�دة وضعفه�ا .ومع قوة وأصال�ة هذه القيم اإلنس�انية ،يقوى
السلوك اإلنساني السوي ،ويزداد نفع المجتمع ،وترتفع الحضارة

اإلنسانية وتزداد سمو ًا.

ال ش�ك ف�ي أن الحض�ارة اإلسلامية ،قامت وانتش�رت في

أرجاء المعمورة ،وأسس�ت لما بعدها ،بفضل التالزم الوثيق ،بين
القيم اإلسالمية السمحة التي ّ
تغذت وتمكّ نت في النفوس ،بفضل

التربية الدينية على أسس العقيدة اإلسالمية ،من ناحية ،وبين العلم
وتطور ،بش�كل ٍ ملحوظ ،ولم يسبق له مثيل ،استجابة
الذي ازدهر
ّ
للدع�وة الرباني�ة ﴿...ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [ طه  ،] 114 :ولدعاء
النب�ي ال�ذي ال ينطق عن اله�وى ،إن هو إال وح�ي يوحى« :اللهم

ع ّلمن�ا م�ا ينفعن�ا ،وانفعنا بم�ا علمتن�ا ،وزدنا علم� ًا» .فكان طلب

العلوم على أنواعها ،جزء ًا من عبادة اإلنس�ان يتقرب بها إلى ربه.
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تكلمت بإس�هاب عن هذه المرحلة في كتابي «مس�يرة التعلم
وقد
ُ
عند العرب».

ف�ي المجتمعات التعددية ،حيث تكث�ر الطوائف والمذاهب

وتتع�دد األح�زاب والتي�ارات ،وبالتالي تتعدد العقائ�د التي يؤمن

به�ا أف�راد المجتمع ،يصب�ح االهتمام بالقيم اإلنس�انية – الجامعة

مجرد ًة من عقي�دة معينة ،أكثر صعوبة،
والمش�تركة بي�ن العقائد – ّ
وأشد إلحاح ًا ،بالمقارنة مع ما إذا كانت التربية على القيم مرتبطة
ّ
بعقيدة واحدة معينة.

نستدل على ذلك بالتجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية

في العام  1945حيث خرجت اليابان من هذه الحرب منهكة تمام ًا،
واقتصادها مدمر تدمير ًا كامالً ،وقد و ّقع إمبراطور اليابان على وثيقة

االستسلام بش�روط مذلة .فقد قامت اليابان بإدخال مادة إلزامية،

في جميع مراحل التعليم ،من الحضانة إلى الجامعة ،وهي Moral

 ،Educationأي التربي�ة عل�ى القيم وه�ي مبنية على ثالثة محاور،
«القيم اإلنس�انية – اإلخالص للوطن – وحب اإلمبراطور» ،وهي
مس�تمدة من العقائد التي كانت س�ائدة قبل الحرب واشتهرت بها

الديانات البوذية والشنتوية والفلسفة الكونفوشيوسية.

يق�ول الباحث المص�ري د .أحمد نبوي ،ال�ذي تلقى علومه

الجامعي�ة العليا في اليابان ،في مقال�ة له بعنوان «منظومة القيم في
المجتمع الياباني» ،نُشرت في جريدة األهرام العدد  44718تاريخ

 13أي�ار « :2009يتس�اءل الكثيرون عن أس�رار النهضة االقتصادية
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والتكنولوجي�ة الياباني�ة .وفي حين يع�زو البعض تلك النهضة إلى
العمل الدؤوب المستمر ،يحاول البعض اآلخر تقديم تحليل أكثر
عمق ًا ،يأخذ في االعتبار مكونات الثقافة اليابانية بصفة عامة ،وتأثير

الدي�ن بصفة خاصة .فمن خلال تضافر الديانة البوذية واندماجها

م�ع بع�ض عناصر الفك�ر الكونفوشيوس�ي والديانة الش�نتوية ،تم
إرساء القاعدة الصلبة التي على أساسها نشأت وتطورت المنظومة
القيمي�ة اليابانية .ولهذا فليس من المس�تغرب إمكانية تتبع العديد
م�ن القي�م اليابانية المهمة وردها إلى أصوله�ا الدينية .فمثالً يركّ ز
الياباني�ون ف�ي مدارس�هم عل�ى مب�دأ «الج�د واالجته�اد أهم من
الموهب�ة وال�ذكاء الفط�ري للطف�ل» ،ول�ذا تراهم يس�تعملون في

تعابيرهم عبارتي «س�أبذل قصارى جهدي» و« س�أعمل على ذلك

بكل جدية» ،ألنهم يؤمنون بأن النجاح والتفوق ،يمكن أن يتحقق

باالجته�اد وب�ذل الجه�د وليس بال�ذكاء فقط ،فالجميع سواس�ية
و ُخلق�وا بق�در من الذكاء يكفيهم .وهم�ا ،أي النجاح والتفوق ،ال
يتح�ددان باختلاف الموهبة والذكاء ،ولك�ن باالختالف في بذل
ّ

الجه�د .وه�ذه القيمة ،قيم�ة اإلص�رار وإمكانية تحقي�ق النجاح،
ترتب�ط ارتباط� ًا وثيق� ًا باالعتقاد الب�وذي اليابان�ي بإمكانية وصول

أي ش�خص إلى الحكمة والتنور المؤديين إلى الس�عادة المطلقة.
كم�ا س�اهمت التعالي�م الديني�ة البوذي�ة القائم�ة عل�ى االعتدال،
تقبل
وعلى تجنب االنغماس في الش�هوات الحس�ية والمادية في ّ
األش�ياء الصغيرة البسيطة« ،كما س�اهمت فكرة المعاناة في شحذ
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هممه�م لمواصل�ة الحي�اة وللتغلب عل�ى المصاعب ،وللش�عور
بالح�ب نحو خالق الك�ون حتى يمكنهم الخالص مما يقاس�ونه.
وعل�ى ه�ذا ش�كلت فك�رة المعان�اة نوع� ًا م�ن القدري�ة اإليجابية

ال الس�لبية ،قدرية تقوم على التسليم والخضوع والطاعة للسلطة،
واإلخلاص للوطن ،وحب اإلمبراطور ،حب� ًا يصل إلى التقديس

والعب�ادة» .وبفضل ذلك اس�تطاعت الياب�ان أن تنهض من كبوتها
بعد الحرب لتحقق تقدم ًا علمي ًا وصناعي ًا غير مس�بوقين في تاريخ
العالم الحديث.

ولك�ن وم�ع م�رور الزم�ن وم�ع التخل�ي الرس�مي والفعلي

ع�ن االلتزام بالعقائ�د الدينية ،تراجع االلت�زام بالتربية على القيم،

وأصبحت هذه المادة اختيارية في البرامج التعليمية ،بدل ما كانت
إلزامي�ة في فت�رة ما بعد الح�رب .وتراجع واندثر االلت�زام الديني
بالعقائد التي كانت سائدة قبل الحرب عند الناس ،فتراجع مستوى

األخلاق ل�دى طالب المدارس والجامع�ات وتزايدت معدالت
الجريمة بين األحداث ،وفي تقرير لمراسل الجزيرة ،قالت مديرة

إح�دى الم�دارس االبتدائية ،وتدعى ميكونا روس�يه« ،الحظنا في

الس�نوات األخي�رة تزايد المش�اكل العائلية ،وابتع�اد األطفال عن
ذويهم وانعدام التواصل األسري ،ونعتقد أن الحل هو في استعادة

األخلاق التي تحافظ على االحترام بين أفراد المجتمع»؛ ولذلك

« أصدرت الحكومة اليابانية وثيقة توجيهات تجعل تعلم العادات
الحميدة التي كانت س�ائدة في حقب�ة إيدو (حقبة االلتزام بالعقائد
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البوذية والش�نتوية وغيرها) قبل نحو ثالثة قرون مادة أساس�ية في
المدارس بحلول العام الدراسي  ،2018وعزت قرارها إلى وجود
عالقة بين تراجع مستوى األخالق لدى طالب المدارس االبتدائية

وبي�ن تزايد مع�دالت الجريمة بين األح�داث»( .موقع الجزيرة –
اليابان تلزم طالبها بتعلم األخالق عام .)2018

أخلص إلى القول بأن التربية على القيم اإلنس�انية والتي هي

بمجملها منبثقة عن العقائد الدينية تتراجع مع مرور الزمن ،إذا لم

تكن مؤسس�ة على العقيدة اإليماني�ة ومرتبطة بها ،ومنضبطة معها
في إطار الوازع الديني والرقابة الذاتية على هذه القيم والسلوكيات

المنبثق�ة عنه�ا .ذلك أن انسلاخ القيم عن العقيدة ،يش�به انفصال
األغصان عن الشجرة ،فال تلبث طويالً حتى تذبل وتموت.

نشرت في مجلة المكارم
العدد السابع – حزيران .2016
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