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ُ
الربط بين التعليم واألخالق
ْ
ُ
التصورات اإلسالمية
عكسته
كما

أم كلثوم الفارسية

نتناول يف مقالنا هذا ما قدمه الباحث�-سابي�ستيان غونرت� -أ�ستاذ كر�سي اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة غوتنغن ب�أملانيا ،حول مو�ضوع
ُ
الت�صورات الإ�سالمية الكال�سيكية التي �أف�صحت عن العالقات الوا�ضحة �ضمن عالقات �أخرى مع
الربط املتناوب بني التعليم والأخالق كما عك�ستْه
ُ
ت�سجيل هذه احلقيقة ،حتى لو كانت الت�ص ّورات واحلجج
املهم
مبادئ مفهوم الرتبية والتعليم اليوناين القدمي ،التي ا�ستقبلها امل�سلمون وط ّوروها .ومن ّ
عن التعليم والأخالق يف الع�صر القدمي ذات طابع فل�سفي يف املقام الأول ،وباملقابل ذات طابع ديني فالإ�سالم ما زال م�ستمر ًا حتى اليوم .ويف الع�صر
احلايل �أ�صبحت الو�سائط الإلكرتونية ُت�ستعمل �أكرث يف النقا�شات حول التعليم والأخالق ،وهي نقا�شات راهنة ت�سيطر على املعنى اجلوهري لل�شواهد
الكال�سيكية عن التعليم والأخالق من جهة؛ لكنها تعك�س من جهة �أخرى التحدّ يات املتنوعة يف �سياق العوملة والهجرة ،التي تواجه القوى االجتماعية
يف العامل الإ�سالمي ويف الغرب �أي�ض ًا.

ف��ال�ق��واع��د الأخ�لاق �ي��ة ت�ستحوذ ع�ل��ى �أه�م�ي��ة مركزية
وا��ض�ح��ة يف ال��ر��س��ال��ة ال�ق��ر�آن�ي��ة باملعنى ال �ت��ايلُ :يفهم
�سلوك الإن�سان كله على �أ َّنه عبادة هلل وفعل �إمياين .وقد
نزل القر�آن من �أجل تعليم النا�س الإميان ،وخ�شية اهلل
رمي النف�س
وال�سلوك الأخالقي ،ومن �أجل النهي عن ْ
�إىل التهلكة ،لهذا �أعطى اهلل النا�س القدرة على التمييز
ب�ين م��ن ه��و �آث ��م وخ��اط��ئ وم��ن ه��و على ح��ق .وتكت�سي
الئحة �أوام��ر ونواهي اهلل التي ت�ضمنها القر�آن مكانة
كبرية؛ ذلك �أنها تع ّد �شهادة ميالد الأخالق ال�سامية.
ه ��ذه ال�لائ �ح��ة ل ل��أوام ��ر ت��ذ ّك��رن��ا م��ن ح�ي��ث امل���ض�م��ون
وال�شكل باملراجع الوا�ضحة للو�صايا الع�شر يف الإجنيل.
ف��اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م��و��ض��وع ال�ع�لاق��ة ب�ين الأخ�ل�اق
والتعليم م��ن املو�ضوعات التي �شغلت تفكري العلمـاء
والرتبـويني قـدميا وحـديثاً ،وحـاولوا فـي كـل مرحلـة
ف�ك��ري�ـ��ة ت�ق�ـ��دمي ال�ت�ـ���ص��ور امل�ن��ا��س�ـ��ب ف�ـ��ي ر��س��م ال�ع�لاق��ة
بينهما وطرق معاجلة احلاجة الأخالقية للمجتمعات
والتعليم ،وت��و��ص�ل��وا �إىل � �ض��رورة �أن ي�ق��وم العلم على
عنا�صر روح�ي��ة وم�ع�ن��وي��ة ُت�ع�ل��ي م��ن ��ش��أن امل�ث��ل العليا
والأخ�لاق ال�سامية ،كما يجب �أن تقوم احل�ضارة على
املعنويات ،وتوفق بني املاديات والروحيات ،وهل تكون
احلياة �آمنة ي�سودها الرحمة وال�سالم �إذا كانت مادية،
وك�ي��ف ت�ك��ون احل�ي��اة دو ًم ��ا تتجه �إىل التنمية والتقدم
والرخاء الرائع �إذا مل ت�سر على هدي الروحيات؟ لن
ي�ستطيع الإن�سان �أن يرد عن احلياة �آثامها و�شرورها
ومفا�سدها �إذا �سار فيها على العلم وحده من�صر ًفا عن
معاين اخل�ير واجل�م��ال! بل كيف تكون احلياة �سامية
ذات �إث �م��ار �إذا �سيطرت عليها امل��ادي��ة م��ن ك��ل ج��ان��ب؟
وهل ي�صفو عي�ش يف جو م��ادي؟ وهل ت�ستقيم ح�ضارة
باملادية؟

ل�ه��ذا ف�لا ع�ج��ب �إذا ق ��ام بع�ض امل�ف�ك��ري��ن يف ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ودول �أوروب� ��ا ي��دع��ون ال�ن��ا���س �إىل
ح ��رك ��ة �إ� �ص�ل�اح �ي ��ة غ��اي �ت �ه��ا االجت� � ��اه ن �ح ��و امل �ع �ن��وي��ات
والروحيات ،واالهتمام بتكوين اخللق والأخالق ،وجعل
احل�ضارة قائمة عليها لينقذوا الإن�سانية من ال�شرور
املحيطة ب�ه��ا ،وي���ض�ع��وا ح �دًا للم�شاكل ال�ع��دي��دة التي
يعانيها املجتمع ،وهذا ما يجعلني �أ�ؤمن ب�أن العامل على
الرغم مما هو فيه من تخبط �سيتجه نحو الروحيات
ونحو االحتفاظ مبقام الروح فوق مقام املادة ،ذلك �أنه
�إن مل يفعل و�سمح للمادة �أن ت�سيطر غري �آبهة باخللق
وم�ع��اين اخل�ير وال�ك�م��ال ،فلن تقوم للح�ضارة قائمة،
و�سيبقى ال�سلم مهددا واملثل العليا يف خطر ،والنا�س
يف ق�ل��ق ،والأف �ك ��ار يف ا� �ض �ط��راب ،والأع �� �ص��اب يف ت��وت��ر،
وتت�ضاعف م�شاكل الإن�سانية ومتاعبها ،وت��زداد تعقدًا
وال �ت��وا ًء ،ف�لا يخرج م��ن فو�ضى واح�ت�لال حتى يجابه
فو�ضى واحتالال �أ�شد و �أنكى؛ فال اطمئنان وال �أم��ان
وال راح��ة وال �سلم ،وع�ل��ى ه��ذا فالعلم وح��ده ال يكفي
لو�ضع حد ل�شرور العامل و�آثامه ،والعلم وحده ال يكفي
للخال�ص م��ن امل�ت��اع��ب وال���ص�ع��اب املحيطة ب��ه م��ن كل
جانب.
فالعلم �إذا دخل دائ��رة اخللق اجته نحو اخلري والبناء
والنمو والإثمار ،و�إذا خرق نطاقها ومل يتقيد بها �أ�صبح
�أداة �شر وهدم وتدمري ،وعلى هذا فمن �صالح الب�شرية
واحل�ضارة �أن يحيط اخللق بالعلم و�أن ي�سيطر عليه
ويرعاه لي�سري به نحو اخلري والكمال.
ن�ت�ي�ج��ة ل �ه��ذا م � ّث��ل الإ� �س�ل�ام لأت �ب��اع��ه جم� � �دّداً بنمطه
اجلديد والفطري واملتكامل ح��ول احلياة حتى �أ�صبح
ا��س��م امل�سلمني م ��رادف �اً للتنوير والإن���س��ان�ي��ة وال�ت�ق��دم
الفكري؛ حيث ا�ستندت الت�صورات عن �أنظمة التفكري

التي ّ
متت �صياغتها يف الع�صر الإ�سالمي الكال�سيكي
ع��ن التعليم والأخ� ل��اق �إىل م �ب��د�أي��ن :التعليم م��دى
احلياة بو�صفه واجباً دينياً؛ ومبد�أ الربط بني العلم
وال���س�ل��وك ،م�ت�ح��دة م��ع امل�ط�ل��ب الأخ�ل�اق ��ي ب ��أن العلم
املكت�سب يجب �أن ينفع لي�س الفرد وحده فقط ،وعلى
هذا الأ�سا�س جت ّلت الأهداف الرئي�سة لل ّتعليم والتع ّلم
�ام �اً متيناً،
الإ��س�لام�ي�ين يف ت�ل� ّق��ي الإن �� �س��ان تعليماً ع� ّ
وت�ش ّربه للقيم الإ�سالمية� ،أو تر�سيخ حياته وفاعليته
فيها بثبات .ويجب على هذه الوظيفة املزدوجة لتلقني
العلم واكت�سابه يف الإ�سالم �أن ت�ضمن �أن يعمل الفرد
ير ملحيطه اخل��ا���ص ،و�أي�ضاً مل�صلحة
بن�شاط ملا فيه خ� ٌ
اجلماعة .يعرف الفقيه �أب��و حنيفة النعمان بن ثابت
(ت ) 767 :ال��ذي ينتمي �إىل الع�صر الإ�سالمي املب ّكر
مفهوم التعليم بتعريف مي ّثل الطريقة التعليمية يف
الفِقه «معرفة النف�س ما لها وما عليها»� ،أما يف الع�صر
الكال�سيكي الإ�سالمي ،فيقول « العلم دون ا�ستخدام
ع�م�ل��ي ي �ك��ون غ�ي�ر م �ث �م��ر» .وق ��د � �ش��رح ب ��ره ��ان ال��دي��ن
ال��زرن��وخ��ي �أو ب��ره��ان الإ��س�لام ال��زرن��وخ��ي (ت :ح��واىل
 ) 1223املعروف ب�أعماله يف جمال الرتبية �أبرز املظاهر
الأخالقية املت� ّأ�صلة فيه للإن�سان � ّأل يغفل عن نف�سه،
ما ينفعها وما ي�ضرها ،يف �أولها و�آخرها ،وي�ستجلب ما
ينفعها ويتجنب ما ي�ضرها؛ كي ال يكون عقله وعلمه
حجة عليه فيزداد عقوبة.
وخامتة القول ال بد �أن يقرتن العلم بالأخالق والقيم،
حيث �إن اخللق من النفحات الإلهية ،به يكتب التوفيق
وعليه ت�ق��ام دع��ائ��م ال�ن�ج��اح ،وال�ف��رد ُ
بخلقه ال بعلمه،
وكذلك الأمم لي�ست بعلومها وفنونها ،بل ب�أخالقها
و�ضمائرها وال ت�صلح �إال بهما وال ت�شاد عظمتها �إال
عليهما.
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