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امللخص:
التخيل اجلزائي
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل جتلية ا�سرتاتيجية
ُّ
يف الرتبية الإ�سالمية ،اتبعت الباحثة خاللها املنهج الو�صفي،
واملنهج اال�ستقرائي واال�ستنباطي ،ونتج عنها نتائج عدة �أبرزها� :أن
إ�سالمية تعمل على الإذكاء
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
ا�سرتاتيجية
ُّ
ّ
املعرفية؛ من خالل تنمية العمليات
والوحدات
للعمليات
الهادف
ّ
املعرفية املنبثقة من النف�س الإن�سانية مب�ستوياتها املتمايزة ،وما
ّ
ت�ؤول �إليه من مفاهيم وقواعد مرتبطة باجلزاء الأخروي ،ف�ض ًال عن
دورها يف تر�شيد ال�سلوك الإن�ساين �إىل م�ساره القومي؛ �إثر اال�ضطالع
باال�سرتاتيجية وما تت�ضمنه من م�ضامني تربوية �إ�صالحية ،وتقنن
إ�سالمية يف ثالث مراحل؛
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
ا�سرتاتيجية
ُّ
ّ
ّ
خ�ضمها الإعداد
يف
يتم
التي
اخل�صبة
امل�ساحات
بكليتها
متاثل
ِّ
التخيل ،الأمر الذي يف�ضي
والتن�شيط واالنعكا�س املدرو�س لعملية
ُّ
�إىل �إفراز النتائج املن�شودة منها ،وتتج�سد مبرحلة الإعداد ،ومرحلة
االن�صهار ،ومرحلة االنعكا�س املدرو�س.
التخيل اجلزائي ،الرتبية
التخيل،
الكلمات املفتاحية:
ُّ
ُّ
الإ�سالمية.

Abstract
This study aims to raise the strategy of Mental
Imaginationin Islamic education. The researcher used
the descriptive, and the inductive deductive approaches
to realize the objective of the study. The study revealed
a set of results, the most important of which is that the
strategy of Mental Imagination employed in Islamic
education stimulates the purposeful processes and
knowledge. It also carry out the implementation of a
new strategy and the contents of a reformed educational
pedagogy. In addition, the research helps codify the
strategy of Mental Imagination in Islamic education
in three stages, its whole is similar to the fertile
areas which includes preparation, revitalization and
reflection Q process of imagination, which leads to the
secretion of their intended results, and embodied stage
setup, the stage of fusion, and phase reversal studied.
Keywords: Imagination, Mental Imagination,
Islamic Education

املقدمة:
إن�سانية قدراً ج�سيم ًا من الكرامة والعناية
فتتبو�أ النف�س ال
ّ
الكونية ،ويتجلى ذلك يف تقلُّدها
املفردات
الإلهية� ،إزاء غريها من
ّ
للكثري من امل�س�ؤوليات احلياتية املتمايزة ،والتي �أرفدها املوىل ع َّز
إن�سانية الأزمة للوفاء بها ،وي�أتي يف
وج ّل بجملة من امل�ؤهالت ال
ّ
طليعة هذه امل�ؤهالت العقل الب�رشي القائد الر�شيد ل�سائر التفاعالت
إن�سانية يف �أُطرها الزمانية واملكانية؛ ويعتلي هذه ال�صدارة نظري
ال
ّ
ما ينظمه من عمليات ب�سيطة ومعقدة ،ذات طبيعة فاعلة وم�ؤثرة يف

النف�سية عامة.
البنية
ّ
التخيل على وجه اخل�صو�ص يف
وتتبدى فاعلية عملية
ُّ
منظومة العمليات العقلية لكونها من العمليات التي تعكف على
إن�سانية يف مواطنه املختلفة؛ ال�سابق منها واحلا�رض،
ن�شاط الذات ال
ّ
التخيل وجناعتها
ف�ض ًال عن امل�ستقبل املرتقب ،وتطرد �أهمية عملية
ُّ
إن�سانية يف الدار الآخرة
�إذا ما ارتبطت بامل�ستقبل الأخري للنف�س ال
ّ
وما حتمله من جزاء؛ كان مبثابة العلة الرئي�سة من الوجود الإن�ساين
يف احلياة الدنيا.
التخيل وت�سديدها نحو امل�ستقبل
وال جرم �أن قولبة عملية
ُّ
الأخروي؛ ال �سيما م�ستقرها الأخري يف اجلنة �أو النار �إمنا يفتقر
�إىل املنهجية التوجيهية الت�شذيبية املناطة بتقنني هذه العملية
وبهذه ال�صورة؛ ومن هنا جاءت فكرة الدرا�سة احلالية واملو�سومة
التخيل اجلزائي يف الرتبية الإ�سالمية” والتي ُتعنى
بــ “ا�سرتاتيجية
ُّ
تخيل م�شاهد اجلنة والنار يف خ�ضم مفا�صل وخطوات
ب�ضبط عملية ُّ
جلية وحمددة.
ّ

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
انطالق ًا من اال�ستجابة للتو�صيات العلمية التي نا�شدت
ب�رضورة ت�أ�صيل مو�ضوعات علم النف�س الرتبوي (الر�شدان،
2009م)  ،ال �سيما فيما يرتبط مبكنونات املكون العقلي للنف�س
النف�سية ،والفاعل الأول
إن�سانية؛ باعتباره املوجه الرئي�س للبنية
ال
ّ
ّ
يف توطينها مبواطنها املحمودة يف الدار الآخرة؛ الأمر الذي جتلت
بالتخيل
على �إثره �رضورة تناول �إحدى العمليات العقلية واملتمثلة
ُّ
يف مدار البحث والدرا�سة املقنن ،ملا تتبو�أه من مكانة يف �إذكاء
إن�سانية يف حما�ضن وجودها الدنيوي والأخروي،
وتهذيب النف�س ال
ّ
التخيل
وتتجلّى م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س :ما ا�سرتاتيجية
ُّ
إ�سالمية ،ويتفرع عنه الأ�سئلة الآتية:
اجلزائي يف الرتبية ال
ّ
التخيل يف الرتبية الإ�سالمية؟
● ●ما مفهوم ا�سرتاتيجية
ُّ
التخيل اجلزائي يف
● ●ما دواعي اال�ضطالع با�سرتاتيجية
ُّ
إ�سالمية؟
الرتبية ال
ّ
التخيل اجلزائي يف الرتبية
● ●ما حمددات ا�سرتاتيجية
ُّ
إ�سالمية؟
ال
ّ
التخيل اجلزائي يف الرتبية
● ●ما مراحل توظيف ا�سرتاتيجية
ُّ
إ�سالمية؟ وما �إجراءاتها الفاعلة؟
ال
ّ

أهداف الدراسة:
ا�سرتاتيجية
يتمثل الهدف الرئي�س من الدرا�سة احلالية يف بيان
ّ
إ�سالمية ،ويتفرع عنه جملة الأهداف
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
ُّ
ّ
الآتية:
التخيل اجلزائي يف الرتبية
♦ ♦بيان مفهوم ا�سرتاتيجية
ُّ
الإ�سالمية.
التخيل اجلزائي يف
♦ ♦جتلية دواعي اال�ضطالع با�سرتاتيجية
ُّ
إ�سالمية.
الرتبية ال
ّ
التخيل اجلزائي يف الرتبية
♦ ♦بيان حمددات ا�سرتاتيجية
ُّ
إ�سالمية.
ال
ّ
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التخيل اجلزائي
♦ ♦الك�شف عن مراحل توظيف ا�سرتاتيجية
ُّ
إ�سالمية و�إجراءاتها الفاعلة.
يف الرتبية ال
ّ

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية الدرا�سة من �أهمية مو�ضوعها والأهداف التي
ت�سعى لتحقيقها ،ومن املتوقع �أن تفيد يف اجلوانب الآتية:
علمية حديثة
♦ ♦تفيد يف �إطارها النظري ،بتقدمي معاجلة
ّ
ال�سرتاتيجية جديدة يف بابها وم�ضمونها ،من �ش�أنها �أن ت�سد ثغرة
واقعية يف املكتبة النف�سية الإ�سالمية ،الأمر الذي يجعها مرجع ًا
للباحثني الرتبويني.
♦ ♦تفيد الدرا�سة يف �إطارها العملي اجلهات الآتية:
 م�صممي املناهج الدرا�سية ،بحيث ت�سهم الدرا�سة احلالية
بالتخيل اجلزائي
يف بيان ت�صور مقنن ال�سرتاتيجية حديثة تتمثل
ُّ
يف الرتبية الإ�سالمية ،من املمكن ت�ضمينها للمناهج الدرا�سية.
 امل�ؤ�س�سات الرتبوية كافة؛ وذلك برفدهم بت�صور جديد
التخي ّلية نحو اجلزاء الأخروي ،للظفر باملوطن
حول توجيه العملية
ُّ
القومي يف الدنيا والآخرة.

حدود الدراسة:
تقت�رص الدرا�سة احلالية على تخيل اجلزاء الأخروي املتمثل
باجلنة والنار ،دون التعر�ض لتخيل اجلزاء الدنيوي ،ف�ض ًال عن ذلك،
إ�سالمية املتمثلة
احلالية حماورها من الر�ؤية ال
فت�ستقي الدرا�سة
ّ
ّ
بن�صو�ص القر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية ،دون التعر�ض لأقوال
ال�سلف.

الدراسات السابقة:
يعد مو�ضوع الدرا�سة حديث ًا يف بابه وم�ضمونه؛ لكونه من
اجتهاد الباحثة؛ وعليه فلم يتم العثور على درا�سة �سابقة تناولت
املو�ضوع؛ بيد �أنه ثمة درا�سات تتقاطع مع الدرا�سة احلالية يف
بع�ض املحاور:
درا�سة اجلبوري 2013م ،بعنوان (�آيات جزاء الآخرة :درا�سة
�أ�سلوبية)  :هدفت الدرا�سة �إىل درا�سة �آيات اجلزاء يف الآخرة ،وما
ت�ضمنتها هذه الآيات من مالمح �أ�سلوبية ،واقت�ضت طبيعة الدرا�سة
الكالم عن الأ�سلوب والأ�سلوبية ،وجذرهما يف البالغة العربية ،ثم
احلديث عن النظم القر�آين ،وتناول الأ�ساليب اجلزائية يف الدنيا
اجلزائية يف الآخرة
ب�شكل خمت�رص ،ومن ثم االنتقال �إىل الأ�ساليب
ّ
وانق�سامها �إىل ق�سمني :اجلزاء الثوابي ،واجلزاء العقابي ،وتعر�ضت
�إىل الأ�ساليب ال�رسدية يف �آيات جزاء الآخرة ،وخل�صت الدرا�سة �أن
�آيات جزاء الآخرة تعد بحق مو�سوعة لغوية للأ�ساليب ،ومعجم ًا
للم�صطلحات البالغية.
درا�سة العمايرة 2016م ،بعنوان (�صورة اجلنة و�صورة النار
يف القر�آن الكرمي)  :هدفت الدرا�سة �إىل بيان �صورة اجلنة و�صورة
النار يف القر�آن الكرمي ،وتعر�ضت الدرا�سة �إىل جتلية �أمناط �صورة
اجلنة والنار يف القر�آن الكرمي واملتمثلة بالب�رصية وال�سمعية
والذوقية وال�شمية واللم�سية ،ف�ض ًال عن بيان مادة �صورة اجلنة
67

والنار وم�صادرهما يف القر�آن الكرمي املتمثلة بعامل الإن�سان
والطبيعة واحليوان ،عالوة على بيان الت�شكيالت الفنية لل�صورة،
واملتمثلة بال�صورة اجلزئية واملمتدة والكلية ،وخل�صت الدرا�سة
�إىل �أهمية ال�صورة القر�آنية يف ر�سم املعنى و�إي�صاله للنا�س عامة،
�إثبات قدرتها يف الت�أثري على القارئ ،وتر�سيخ املعنى لديه.
اتفقت الدرا�سة احلالية مع درا�سة اجلبوري يف تعريفها ملفهوم
اجلزاء لغة وا�صطالحاًـ ،واتفقت مع درا�سة العمايرة يف اعتبار
التخيل مل�شاهد اجلنة
احلياتية حمددا مهما يف �إثراء عملية
اخلربات
ُّ
ّ
والنار؛ وافرتقت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها
التخيل اجلزائي يف الرتبية
ملفهوم جديد واملتمثل با�سرتاتيجية
ُّ
الإ�سالمية؛ ف�ض ًال عن الك�شف عن �أبرز دواعي هذه اال�سرتاتيجية،
عالوة على جتلية �أهمية الن�ضج البيولوجي يف اال�سرتاتيجية ،وكذا
التفرد بنظم مراحل اال�سرتاتيجية ،و�إجراءاتها الفاعلة.

منهجية الدراسة:
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي؛ الذي ُيعنى بعر�ض الظاهرة
حمل الدرا�سة وو�صفها ،والك�شف عن حماورها ،من خالل حتليلها
وتف�سريها ،مبا يتوافق مع الأهداف املحددة م�سبقاً ،واملنهج
اال�ستقرائي اال�ستنباطي؛ القائم على ا�ستقراء الن�صو�ص املرتبطة
باملو�ضوع ،وا�ستنباط الأفكار الواردة فيها مبا يخدم �أغرا�ض
الدرا�سة.
◄◄اال�سرتاتيجية :منظومة الإجراءات الوظيفية املقننة،
واملتبعة يف �سبيل الإملام بجوانب املو�ضوع املدرو�س و�أبعاده.
◄◄خمزون اخلربات املركزة :كمية اخلربات ال�سابقة؛ التي
إن�سانية لتعلمها تعلم ًا مركزاً ،وامل�ستقاة من
انربت النف�س ال
ّ
م�صادرها ال�رشعية والكونية.
التخيلي
◄◄مرحلة االن�صهار :مرحلة االجنذاب �إىل امل�شهد
ُّ
املو�صوف ،والذوبان يف بوتقته ،للتعاي�ش معه على �أنه واقع
إن�سانية ،لتمثل هذه مرحلة قطب الرحى يف
ماثل �أمام النف�س ال
ّ
إ�سالمية.
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
ا�سرتاتيجية
ُّ
ّ
◄◄مرحلة االنعكا�س الواقعي :مرحلة العودة �إىل الواقع
الذهنية املن�سوجة يف
املعا�ش؛ للتن�شيط الهادف ملنظومة ال�صور
ّ
الواقعية ،عرب مناق�شتها يف الدائرة
املخيلة على �أر�ض امل�ساحة
ّ
االجتماعية ،عالوة على احلذو الواعي للم�سالك الدنيوية التي �آلت
�إىل ُح�سنها ،واالنحبا�س املمنهج عن امل�سالك الدنيوية التي �أف�ضت
�إىل قبيحها.

خطة الدراسة:
الآتي:

ا�شتملت الدرا�سة على �أربعة مباحث جاءت على التف�صيل

التخيل اجلزائي يف
1 .1املبحث الأول :مفهوم ا�سرتاتيجية
ُّ
الرتبية الإ�سالمية.
التخيل
2 .2املبحث الثاين :دواعي اال�ضطالع با�سرتاتيجية
ُّ
اجلزائي يف الرتبية الإ�سالمية.
التخيل اجلزائي يف
3 .3املبحث الثالث :حمددات ا�سرتاتيجية
ُّ
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الرتبية الإ�سالمية.
التخيل اجلزائي يف
4 .4املبحث الرابع :مراحل ا�سرتاتيجية
ُّ
الرتبية الإ�سالمية ،و�إجراءاتها الفاعلة.

املبحث األول :مفهوم اسرتاتيجية التخيُّل اجلزائي يف
الرتبية اإلسالمية.
إ�سالمية
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
ملّا كانت ا�سرتاتيجية
ُّ
ّ
ا�سرتاتيجية حديثة بعنوانها وم�ضمونها؛ حيث مل تب�سط م�سبق ًا
ّ
ب�صورتها املدرو�سة؛ نظراً لتمخ�ضها من فكر الباحثة واجتهادها،
التعريفية املبلورة لأبعادها ،من هنا
جتلّت �رضورة عر�ض الر�ؤية
ّ
نقدية
ؤية
�
بر
الرئي�سة،
الدرا�سة
مفاهيم
ُيعنى املبحث احلايل ببيان
ّ
بالكلية.
يف حماولة لرت�شيد م�سار الدرا�سة
ّ
ال�شيء
♦ ♦�أوالً :مفهوم التخ ُّيلُ :يعرف لغة ب�أنه« :ت�صور َّ
على بع�ض �أَو�صافه دون بع�ض» (الع�سكري ،د.ت ، )100 ،ويقال:
«التخيل ما يثري الكالم يف النف�س بحيث يح�صل يف الباطن هيئات
ُّ
خمتلفة كامل�رسة واحلزن» (ال�سيوطي2004 ،م« ، )110 ،وتخيل
ال�شيء له ..ما ت�شبه لك يف اليقظة واحللم من �صورة» (الفريوز
�آبادي2005 ،م ، )996 ،من «وخلت ال�شيء خيال ،وخيلة ،وخميلة،
وخيلولة� ،أي ظننته» (الفارابي ،1987 ،ج � ،4ص – 1692
ال�رشعية
1693؛ الرازي1999 ،م ، )99 ،وعلى �صعيد الن�صو�ص
ّ
فيتجلّى املفهوم يف قوله تعاىل} :قَا َل َب ْل �أَ ْلقُوا َف�إِذَا حِ َبا ُل ُه ْم
َوعِ ِ�ص ُّي ُه ْم ُيخَ َّي ُل �إِ َل ْي ِه مِ ْن �سِ ْح ِرهِ ْم �أَ َّن َها ت َْ�س َعى{ (طه ، )66 :قال
الراغب« :اخليال� :أ�صله ال�صورة املجردة كال�صورة املت�صورة يف
املنام ،ويف املر�آة ويف القلب بعيد غيبوبة املرئي ،ثم ت�ستعمل
والتخيل :ت�صور ذلك ،وخلت مبعنى
يف �صورة كل �أمر مت�صور...
ُّ
ظننت»( .الراغب الأ�صفهاين1412 ،هـ. )304 ،
التخيل يقت�ضي التما�س النف�س
مما تقدم يتبدى �أن مفهوم
ُّ
الإن�سانية لل�صور والهيئات ،واملُ�سددة �صوب الأحداث والذوات؛ عرب
جوالن اخلاطر يف مفا�صلها و�أبعادها ،الأمر الذي يفرز االنفعاالت
ملاهية
املتباينة والواقعة بني دفتي االنفتاح واالنقبا�ض تبع ًا
ّ
ال�صور والهيئات املُت�شكلة ،والتي تبقى يف فلك الظنون ،ما يعني
�أنها قد تدنو من اليقني حيناً ،وقد تن�أى عنه حين ًا �آخر.
ويف خ�ضم اال�صطالح النف�سي فيعرف ب�أنه� :إحدى العمليات
الذهنية املرتبطة مبواقف و�أحداث
العقلية التي ت�ؤدي �إىل بناء ال�صور
ّ
ّ
جديدة وحمددة (�شلول2017 ،م؛ خوالدة2017 ،م)  ،كما ويعرف
ب�أنه« :القدرة على الت�أليف بني ال�صور القدمية التي �سبق للنف�س �أن
ا�ستمدتها من الواقع ،لتح�صل على �شيء جديد من �ش�أنه �أن يح�سن
احلياة» (زريق1981 ،م� ،ص  ، )80وي�ؤخذ على كال التعريفني
التخيل يف االرتقاء بالوجود الإن�ساين الأخروي؛ حيث
�إغفالهما لدور
ُّ
التخيل.
ع ّدا �إنتاج اجلديد وحت�سني احلال الدنيوي مبلغ منتهى عملية
ُّ
ذهنية
التخيل عملية
النف�سية الآنفة �أن
و ُي�ستنبط من الر�ؤية
ُّ
ّ
ّ
احل�سية
لها �أ�سا�س ف�سيولوجي يف الدماغ ،و ُتعنى بتوليد ال�صور
ّ
املتفاوتة ،والتي ت�ستمد يف جمملها وتف�صيلها من خمزون اخلربات
إن�سانية ،الأمر الذي يف�ضي
ال�سابقة والتي �سبق و�أن �أدركتها الذات ال
ّ
وال�سلوكية عامة،
املعرفية خا�صة،
�إىل االرتقاء مبخرجات الفرد
ّ
ّ
إن�سانية يف �أ�شطار وجودها
وذلك يف �سبيل تذكية الكينونة ال
ّ

الدنيوي والأخروي ،ال �سيما �إذا ما ت�سنى قولبتها يف قالبها الهادف
واملمنهج.
♦ ♦ثانياً :مفهوم اجلزاء :يعرف لغة ب�أنه« :املكاف�أة على
ال�شيء» (ابن منظور1414 ،ه ،ج� ،14ص143؛ م�صطفى� ،إبراهيم
و�آخرون ،د.ت ، )122 ،ويكون ثواباً� ،أو عقاب ًا (ابن منظور1414 ،ه،
ج2؛ الأزهري2001 ،م ،ج ، )11وجاء يف محُ كم التنزيلَ } :ف َل ُنذِي َق َّن
ا َّلذِي َن َك َفرُوا َعذَا ًبا �شَ دِي ًدا َو َلن َْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْ�س َو َ�أ ا َّلذِي كَانُوا َي ْع َملُو َن ()27
الل النَّا ُر َل ُه ْم فِي َها َدا ُر الخْ ُ ْل ِد َج َزا ًء بمِ َ ا كَانُوا ِب�آ َيا ِتنَا
َذ ِل َك َج َزا ُء �أَ ْع َدا ِء هَّ ِ
َي ْج َح ُدونﱠ{ (ف�صلت ، )28 – 27 :وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
َّار ٌة مِلَا َب ْي َن ُه َماَ ،واحل َُّج ا َ
ور ل َْي َ�س َل ُه َج َز ٌاء
ملبرْ ُ ُ
(ال ُع ْم َر ُة �إِلىَ ال ُع ْم َر ِة كَ ف َ
�إِ اَّل ا َ
جل َّنةُ) (البخاري1422 ،ه ،ج � ،3ص  ، )2قال ابن حجر( :ولي�س
للحجة املربورة ثواب �إال اجلنة) (ابن حجر الع�سقالين1379 ،ه ،ج
� ،3ص « ، )598وقال عبيد اهلل� :أخربين نافع ،عن ابن عمر ،ر�ضي
اهلل عنهما « :ال ي�ؤكل من جزاء ال�صيد ،والنذر ،وي�ؤكل مما �سوى ذلك
وقال عطاء« :ي�أكل ويطعم من املتعة» (البخاري1422 ،ه ،ج ،2
�ص . )172
وتخل�ص الباحثة مما تقدم �أن اجلزاء مبثابة املقابل الذي
إن�سانية �إزاء ما يبدر منها من �سلوكيات
يتعني تقدميه للنف�س ال
ّ
تقت�ضي يف املقابل نظريها ،ويت�أتى اجلزاء مت�ساوق ًا مع طبيعة هذه
ال�سلوكيات ،من حيث احل�سن والقبح ،وي�أخذ اجلزاء ال�صبغة املادية
إن�سانية الناظمة
النف�سية ال
واملعنوية ،وذلك ان�سجام ًا وتباع ًا للبنية
ّ
ّ
ال�رشعية الآنفة
املعاين
من
واملادية ،كما ويتبدى
املعنوية
للأبعاد
ّ
ّ
ّ
ب�أن اجلزاء ال ُيحتقن يف الوجود احلياتي الدنيوي فح�سب� ،إمنا يعدو
ذلك لي�ستوعب الوجود الأخروي.
احلالية املكاف�أة
إجرائي ًا فتق�صد الباحثة باجلزاء يف الدرا�سة
و�
ّ
ّ
الأخروية التي �أعدها اهلل ع َّز وج ّل لعباده ال�صاحلني والفا�سدين،
الدنيوية ،واملتمثلة باجلنة لعباده ال�صاحلني ،والنار
نظري �أفعالهم
ّ
تف�صيلية� ،سواء
لعباده الفا�سدين ،وما تنظمه كل منهما من مفردات
ّ
�أكان ذلك من هيئات �أو موجودات �أو تفاعالت من �ش�أنها �أن تورث
إن�سانية جراء �إ�صابتها ،واملت�أتية من ت�رصيح
اللذة والأمل للنف�س ال
ّ
الن�ص ال�رشعي بها.
اجلزائي يف الرتبية
♦ ♦ثالثاً :مفهوم ا�سرتاتيج ّية التخ ُّيل
ّ
الإ�سالم ّية :وبعد النظر فيما تقدم ،تعرفها الباحثة ب�أنها:
املمنهجة واملُعدة ال�ضطالع الذات
منظومة الإجراءات
ُ
الذهنية للجنة والنار،
ال�صور
من
متالحمة
إن�سانية بت�شكيل جملة
ال
ّ
ّ
وجدانية ،م�ستمدة من
معرفية ،وانفعاالت
مبا تنظمه من مالمح
ّ
ّ
املخزون اخلرباتي الإن�ساين ،واملتعني �ضبطها بالن�ص ال�رشعي
ين الدنيوي يف م�ساره
الوا�صف لها؛ بغية تقنني ال�سلوك الإن�سا ّ
الر�شيد.
وعقب اعتماد التعريف ال�سابق لال�سرتاتيجية ،ميكن ت�سجيل
املالحظات الآتية:
 ت�ضطلع اال�سرتاتيجية بدورها الوظيفي عرب تن�شيط العقل
الإن�ساين وا�ستنفار عملياته املتمايزة؛ ذلك �أن عملية ت�شكيل ال�صور
الذهنية للجنة والنار �إمنا تقت�ضي تفعيل عمليات االنتباه ،والتذكر،
ّ
والإبداع ونحوها.
 تتفاوت طبيعة ال�صور الذهنية املُت�شكلة من حيث كونها
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�صوراً ب�رصية ،و�سمعية ،وذوقية ،و�شمية ،ومل�سية (جناتي1980 ،م؛
دحماين2011 ،م؛ العمايرة2016 ،م) .
التخي ّلية للجنة والنار �أ�شطار العميلة
 تنظم العملية
ُّ
والتجريدية على ال�سواء ،فثمة �صور ت�أخذ
احل�سية
التفكريية
ّ
ّ
ّ
الطابع احل�سي كت�صور الوجوه والأ�صوات ،وثمة �صور ت�أخذ الطابع
التجريدي كت�صور اخلزي والندامة حلال الع�صاة والفا�سدين ،كما
يف قوله تعاىل} :انَّ اللهََّ َل َع َن ا ْلكَا ِف ِري َن َو�أَ َعدَّ َل ُه ْم َ�سعِ ريًا ()64
خَ ا ِلدِي َن فِي َها �أَ َب ًدا لاَ  َيجِ ُدو َن َو ِل ًّيا َولاَ  ن َِ�صريًا (َ )65ي ْو َم ُت َقل َُّب
وه ُه ْم فيِ النَّا ِر َيقُولُو َن َيا َل ْي َتنَا �أَطَ ْعنَا اللهََّ َو�أَطَ ْعنَا الر َُّ�سولاَﱠ{
ُو ُج ُ
(الأحزاب. )66 – 64 :
الذهنية للجنة والنار من
إن�سانية �صورها
 ت�ستمد الذات ال
ّ
ّ
خزانة خرباتها ال�سابقة؛ والتي تبقى م�ؤطرة يف ظل الن�ص ال�رشعي
ال�ضابط؛ حيث يعمد الن�ص ال�رشعي �إىل ر�سم املعامل العامة لهيكلة
الذهنية املُراد ت�شكيلها يف الذهن.
ال�صور
ّ
اال�سرتاتيجية يف ا�ستواء
 يتج�سد الهدف الرئي�س من حذو
ّ
ين يف احلياة الدنيا؛ �إذ �إن التما�س ال�صور
املخرج ال�سلوكي الإن�سا ّ
الذهنية للجزاء الأخروي واملتمثل باجلنة ولذتها ،وكذا النار
ّ
إن�سانية احلياتي،
ل
ا
الذات
حراك
على
انعكا�سها
ي�ستدعي
إمنا
�
أملها
و�
ّ
ال�سوية واملف�ضية �إىل الثواب املحمود،
وذلك عرب تقفي ال�سلوكيات
ّ
واجتناب ال�سلوكيات ال�سقيمة والتي ت�ؤول �إىل العقاب املذموم.
منهجية يف غاية
ق�ضية
ّ
 من ال�رضوري مبكان الإ�شارة �إىل ّ
الذهنية املُنتجة عرب تفعيل الن�شاط
الأهمية ،وم�ؤداها �أن ال�صور
ّ
التخيلي ت�أخذ الطابع الظني ،ما يعني تعذر التما�س اليقني فيما
ُّ
يرتبط باجلنة والنار من حيث هيكلها ال�صوري الكلي ،ال وجودها
الأخروي ،ومبعنى �آخر ف�إن ق�ضية وجود اجلنة والنار هي ق�ضية
ثابتة يقين ًا بالن�ص ال�رشعي� ،أما فيما يرتبط بن�سج مكنوناتها
اجلليلة والدقيقة واخلروج بت�صور كلي عن حالها ،ف�إمنا يبقى من
ن�سج اخليال الإن�ساين الظني ،ويت�أتى ذلك م�صداق ًا لقوله تعاىل:
ْ�س َما �أُخْ ف َِي َل ُه ْم مِ ْن ُقرَّ ِة �أَ ْعينُ ٍ َج َزا ًء بمِ َ ا كَانُوا
} َفلاَ  َت ْع َل ُم َنف ٌ
َي ْع َملُو َنﱠ{ (ال�سجدة ، )17 :وكذا قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
ون مجَ َ ال َِ�س الذِّكْ ِر،
ار ًة ،ف ُ
ُ�ضلاً َي َت َت َّب ُع َ
اركَ َو َت َعالىَ َملاَ ِئ َك ًة َ�س َّي َ
(�إِ َّن للِهَِّ َت َب َ
َف�إِذَا َو َج ُدوا مجَ ْ ل ًِ�سا فِي ِه ذِكْ ٌر َق َع ُدوا َم َع ُه ْمَ ،و َح َّف َب ْع ُ�ض ُه ْم َب ْع ً�ضا
ال�س َما ِء ال ُّد ْن َياَ ،ف�إِذَا َتف ََّر ُقوا
بِ�أَ ْجن َِح ِت ِه ْمَ ،ح َّتى يمَ ْ َل ُئوا َما َب ْي َن ُه ْم َو َبينْ َ َّ
ال�س َماءِ ،قَالَ َ :ف َي ْ�س�أَ ُل ُه ُم ا ُ
هلل َع َّز َو َجلََّ ،و ُه َو �أَ ْعل َُم
َع َر ُجوا َو َ�ص ِع ُدوا �إِلىَ َّ
ُونِ :ج ْئ َنا مِ ْن عِ ْن ِد عِ َبادٍ لَكَ فيِ ْ أَ
ال ْر�ضِ ،
ِب ِه ْم :مِ ْن �أَ ْي َن ِج ْئ ُت ْم؟ َف َي ُقول َ
َ
ُي َ�س ِّب ُحو َنكَ َو ُي َكبرِّ ُ و َنكَ َو ُي َهلِّلُو َنكَ َو َي ْح َم ُدو َنكَ َو َي ْ�س�ألُو َنكَ  ،قَالَ َ :و َماذَا
َي ْ�س َ�ألُونيِ ؟ َقالُواَ :ي ْ�س�أَلُو َنكَ َج َّن َتكَ  ،قَالَ َ :و َه ْل َر�أَ ْوا َج َّنتِي؟ َقالُوا :اَل،
م
�أَ ْي َر ِّب قَالَ َ :فك َْي َف ل َْو َر�أَ ْوا َج َّنتِي؟ َقالُواَ :و َي ْ�س َت ِج ُ
ريو َنكَ  ،قَالَ َ :و مِ َّ
ريو َننِي؟ َقالُوا :مِ ْن َنا ِركَ َيا َر ِّب ،قَالَ َ :و َه ْل َر�أَ ْوا َنا ِري؟ َقالُوا :اَل،
َي ْ�س َت ِج ُ
َ
قَالَ َ :فك َْي َف ل َْو َر�أ ْوا َنا ِري؟ َقالُواَ :و َي ْ�س َت ْغف ُِرو َنكَ  ،قَالَ َ :ف َيقُولُ َ :ق ْد غَ ف َْر ُت
اروا) (م�سلم ،د.ت ،ج ،4
َل ُه ْم َف�أَ ْعطَ ْي ُت ُه ْم َما َ�س�أَلُواَ ،و�أَ َج ْر ُت ُه ْم مِ َّ
ا�س َت َج ُ
ما ْ
. )2689

املبحث الثاني :دواعي االضطالع باسرتاتيجية التخيُّل
اجلزائي يف الرتبية اإلسالميّة.
التخيل اجلزائي يف الرتبية
تتجلّى �أهمية ا�سرتاتيجية
ُّ
إ�سالمية يف دواعي ا�ستخدامها ،ومبعنى �آخر فثمة جملة من
ال
ّ
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العلمية التي من �ش�أنها �أن تربز احلاجة امللحة ل�رضورة
املربرات
ّ
الرتبوية
قيام الرتبويني بتفعيل اال�سرتاتيجية يف خ�ضم الأو�ساط
ّ
املتمايزة ،ولقد اجتهدت الباحثة يف بلورة هذه الدواعي ،والتي مُيكن
�إيجازها من خالل الآتي:
أوالً :اإلذكاء اهلادف للعمليات والوحدات املعرفيّة
املعرفية ال
ملّا كان الت�شييد املمنهج للبنية
إن�سانية مفتقراً
ّ
ّ
الرتبوي الواعي؛ تعني على �إثره العمد �إىل �إجادة �إيقاد
�إىل التوجيه
ّ
املعرفية املتباينة �سواء �أكان ذلك من انتباه �أو �إدراك �أو
العمليات
ّ
املعرفية التي ين�شد ت�شكيلها
تذكر �أو �إبداع ،وكذا �إحكام الوحدات
ّ
معرفية من �ش�أنها �أن ترفع
�سواء �أكان ذلك من مفاهيم �أو قواعد
ّ
يف الإن�ساين ،وتطرد احلاجة ملا �سبق� ،إذا ما
�سوية البناء املعر ّ
من ّ
ارتبط الأمر مبعارف اجلنة والنار والتي متاثل �أحد �أقطاب العقيدة
إ�سالمية ،من هنا جتلت �رضورة
والتي هي ذروة �سنام املعارف ال
ّ
ال�رشعية الوا�صفة ملعامل
إن�سانية جلملة الن�صو�ص
تعري�ض الذات ال
ّ
ّ
تربوية هادفة لإيجاد بناء
حماولة
يف
ة
دوري
وب�صورة
اجلنة والنار،
ّ
ّ
ف�سيولوجي قومي ،مفرز لبناء معريف غزير ،يوثق العرى بني الذات
املعرفية.
إن�سانية والن�ص ال�رشعي مبكنوناته
ال
ّ
ّ
وملا كان الأمر كذلك؛ ف�إن تقدمي الن�ص ال�رشعي جلملة من
الب�رشية يف قالبها ال�صوري
املعرفية التي تعدو الإمكانات
احلقائق
ّ
ّ
اجلمايل (يون�س2006 ،م)  ،يعمل على �إحكام تخزينها يف الذاكرة
إن�سانية ،وكذا �رسعة ا�سرتجاعها فيما بعد (الزغول)2009 ،
ال
ّ
التف�صيلية
الذهنية
 ،ف�ض ًال عن دوره يف بناء العالئق بني ال�صور
ّ
ّ
اجلزئية ،الأمر الذي ي�ؤول �إىل تنمية عمليات الت�أمل واال�ستدالل
ّ
والربط ونحوها من عمليات (قطب ،جنفة و�أحمد� ،أيل2003 ،م؛ بني
يون�س2017 ،م) .
وظيفية فيتجلى ذلك يف قوله تعاىل�} :إِنَّ ُه َفكَّ َر َو َقدَّ َر
وب�صورة
ّ
(َ )18ف ُق ِت َل َك ْيفَ َقدَّ َر (ُ )19ثمَّ ُق ِت َل َك ْيفَ َقدَّ َر (ُ )20ثمَّ َن َظ َر (ُ )21ثمَّ
َع َب َ�س َو َب�سرَ َ (ُ )22ثمَّ �أَ ْد َب َر َو ْ
ا�س َت ْكبرَ َ (َ )23فقَا َل �إِ ْن َهذَا �إِلاَّ �سِ ْحرٌ ُي�ؤْ َثرُ
َ
ُ
(� )24إِ ْن َهذَا �إِلاَّ  َق ْو ُل ا ْل َب�شرَ ِ (�َ )25س�أ ْ�صلِي ِه َ�س َق َر (َ )26و َما �أ ْد َرا َك َما
َّاح ٌة ِل ْل َب�شرَ ِ (َ )29ع َل ْي َها ت ِْ�س َع َة
َ�س َقرُ ( )27لاَ  ُت ْبقِي َولاَ  َت َذ ُر (َ )28لو َ
َع�شرَ َﱠ{ (املدثر ، )30 – 18 :قال البقاعي}« :وما �أدراك{ �أي
�أعلمك و�إن اجتهدت يف البحث }ما �سقر{ يعني �أن علم هذا خارج
عن طوق الب�رش ال ميكن �أن ي�صل �إليه �أحد منهم �إال ب�إعالم اهلل له لأنه
�أعظم من �أن يطلع عليه ب�رش} ..لواحة{ �أي �شديدة التغيري بال�سواد
والزرقة واللمع واال�ضطراب والتعطي�ش ونحوها من الإف�ساد من
�شدة حرها ،تقول العرب :الحت النار ال�شيء � -إذا �أحرقته و�سودته
}للب�رش{ �أي للنا�س �أو جللودههم( »..البقاعي ،د.ت ،ج � ،21ص
املعرفية
 ، )60 – 59وعليه فري�سم الن�ص حالة النار بتفا�صيلها
ّ
كلي نظم ال�صور الب�رصية
ّ
والوجدانية عرب تقنينها بقالب �صوري ّ
والذوقية واحلركية ،ما يقت�ضي من الفرد تن�شيطه ملراكز الإدراك
احل�سي ،ومناطق الذاكرة عرب ا�ستنفار خرباته ال�سابقة ،لرتكيبه ملا
ّ
هو جديد ،وحماولة ت�شكيله لهيكلة �صورية للنار ،ت�شخ�ص �أمامه �إثر
املعرفية املتكونة
التخيلية؛ الأمر الذي يجعل اجلملة
تفعيله للعملية
ُّ
ّ
لديه �أكرث ر�سوخاً ،ويف اجلهة املناظرة يقول النبي ( :eليدخلن اجلنة
من �أمتي �سبعون �ألفاً� ،أو �سبع مائة �ألف  -ال يدري �أبو حازم �أيهما
قال  -متما�سكون� ،آخ ٌذ بع�ضهم بع�ضاً ،ال يدخل �أولهم حتى يدخل
�آخرهم ،وجوههم على �صورة القمر ليلة البدر) (البخاري،1422 ،
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ج � ،8ص  ، )114وير�سم الن�ص هنا حال الداخلني �إىل اجلنة بنمط
�صوري حمكم البناء.
ثانياً :تسوية السلوك اإلنساني املمتثل.
إ�سالمية �إىل
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
فرتمي ا�سرتاتيجية
ُّ
ّ
والتفاعلية ،وذلك
الفردية
تقومي ال�سلوك الإن�ساين مبختلف �أمناطه
ّ
ّ
يف و�سع احلراك الدنيوي الد�ؤوب ،ويت�أتى ذلك امتثا ًال لقوله تعاىل:
الن َْ�سا َن َلفِي خُ �سرْ ٍ (� )2إِلاَّ الَّذِي َن �آ َمنُوا َو َع ِملُوا
}وا ْل َع�صرْ ِ (� )1إِنَّ ْ إِ
ا�ص ْوا بِال�صَّبرْ { (الع�رص)3 – 1 :
ا�ص ْوا ِبالحْ َِّق َو َت َو َ
ال�صَّالحِ َاتِ َو َت َو َ
 ،واملراد �أن ا�ستح�ضار الن�ص ال�رشعي املرتبط باجلنة واال�ستغراق
بتفا�صيلها؛ يحتم ال�شعور بلذتها ونعيمها ،ما يف�ضي �إىل تقفي
الدنيوية التي حدت العن�رص الب�رشي لأن يناظر بهذا
ال�سلوكيات
ّ
اجلزاء وي�ستقر يف نعيم اجلنة وملذاتها ،وعلى النقي�ض من ذلك
ف�إن ا�ستح�ضار الن�ص ال�رشعي ذي الو�شيجة بالنار والعكوف على
مكنوناتها؛ يلزم ال�شعور بالأمل ،الأمر الذي يقت�ضي من الفرد ابتدار
إن�سانية يف
النوء عن ال�سلوكيات الدنيوية التي �آلت خللود النف�س ال
ّ
جحيم النار و�أ�ساها.
للهَّ
}ع ْينًا َي�شرْ َ ُب ِب َها عِ َبا ُد ا ِ
ويتبدى ذلك يف قوله تعاىلَ :
ُيف َِّجرُو َن َها َت ْفجِ ريًا (ُ )6يوفُو َن بِالنَّ ْذ ِر َو َيخَ افُو َن َي ْو ًما كَا َن �شرَ ُّ ُه
ُم ْ�ستَطِ ًريا (َ )7و ُيطْ عِ ُمو َن الطَّ َعا َم َعلَى ُح ِّب ِه مِ ْ�سكِينًا َو َيتِي ًما َو�أَ�سِ ريًا
للهَّ لاَ  ُن ِري ُد مِ ْن ُك ْم َج َزا ًء َولاَ �شُ كُو ًرا (� )9إِنَّا
(� )8إِنمََّا نُطْ عِ ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه ا ِ
َاه ُم اللهَُّ �شرَ َّ َذ ِل َك
و�سا َق ْم َط ِري ًرا (َ )10ف َوق ُ
نَخَ افُ مِ ْن َر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
ً
اه ْم بمِ َ ا َ�صبرَ ُوا َجنَّة َو َح ِري ًرا
ا ْل َي ْو ِم َو َلقَّا ُه ْم َن�ضرْ َ ًة َو�سرُ ُو ًرا (َ )11و َج َز ُ
ني فِي َها َعلَى ْ أَ
ال َرائِكِ لاَ  َي َر ْو َن فِي َها �شَ ْم ً�سا َولاَ  َز ْم َه ِري ًرا
(ُ )12متَّ ِك ِئ َ
(َ )13و َدا ِن َي ًة َع َل ْي ِه ْم ظِ اَل ُل َها َو ُذ ِّلل َْت ُقطُو ُف َها َت ْذلِيلاً  (َ )14و ُيطَافُ
َع َل ْي ِه ْم ِب�آ ِن َيةٍ مِ ْن فِ�ضَّةٍ َو َ�أ ْك َو ٍاب كَان َْت َق َوا ِري َراﱠ{ (الإن�سان، )15 – 6 :
قال قطب« :وهي �صورة و�ضيئة �شفافة لقلوب خمل�صة جادة عازمة
على الوفاء هلل بتكاليف العقيدة مع رحمة ندية بعباده ال�ضعاف،
�إيثار على النف�س ،وحترج وخ�شية هلل ،ورغبة يف ر�ضاه ،و�إ�شفاق
من عذابه تبعثه التقوى واجلد يف ت�صور الواجب الثقيل» (قطب،
1968م� ،ص  ، )3781من هنا ف�إن جت�سيد معامل اجلزاء يف �صورة
إن�سانية �إىل ا�ضطالعها بدورها الوظيفي يف
حية �إمنا يبعث النف�س ال
ّ
ّ
خمتلف �أنحاء املعمورة ب�صورته املحمودة؛ ملا ترمي �إليه من تكرمي
ونعيم �أخروي.

املبحث الثالث :حمددات اسرتاتيجية التخيُّل اجلزائي
يف الرتبية اإلسالميّة.
الوعي مبنظومة العوامل
الرتبوية القومية
تقت�ضي الفطنة
ّ
ّ
إ�سالمية؛
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
امل�ؤثرة يف ا�سرتاتيجية
ُّ
ّ
وذلك من حيث �إحكام �أدائها �أو غ�ضا�ضته ،وبعبارة �شارحة ملا
�سبق فيلتم�س الر�صانة يف �أداء الفرد لال�سرتاتيجية �إذا ما مت توخي
حمدداتها ،بيد �أنه ال منا�ص من ح�ضور الوهن الأدائي لها �إذا ما مت
�إغفال حمدداتها فهم ًا وتطبيقاً ،وعليه ميكن بيان هذه املحددات
من خالل الآتي:
♦ ♦�أوالً :الن�ضج البيولوجي :ي�ستدعي النهو�ض املن�شود
التخيل �سالمة اجلهاز احل�سي ،ف�ض ًال عن �سوية اجلهاز
بعملية
ُّ
التخيل هي �إحدى
الع�صبي املركزي ون�ضجه ،ذلك �أن عملية
ُّ

العقلية العليا (�أبو عالم ، )2014 ،التي يفرزها الدماغ
العمليات
ّ
وهو اجلزء الأكرب من اجلهاز الع�صبي املركزي (عبد اهلل2010 ،م) ،
ويجدر الإ�شارة �إىل بروز احلاجة املا�سة �إىل الن�ضج البيولوجي �إذا ما
ال�رشعية الوا�صفة للجنة والنار
التخيلي بالن�صو�ص
ارتبط الن�شاط
ُّ
ّ
التجريدية ،نظراً الفتقارها ال�شديد �إىل ن�ضج
باملفاهيم
ذات ال�صلة
ّ
التجريدية املختلفة.
املناطق امل�ضطلعة ب�أداء العمليات
ّ
املخية ،املناطة ب�صورة رئي�سة بالعمليات
وملّا كانت الق�رشة
ّ
العمرية
التجريدية �أقل �أجزاء الدماغ منواً يف باكورة املراحل
ّ
ّ
(الزيات2006 ،م)  ،جتلت احلاجة اللتما�س التقدم النمائي للذات
الإن�سانية القائمة باال�سرتاتيجية ،وعليه فالن�ص ال�رشعي ي�ستهدف
الذهنية،
القوام املعريف الإن�ساين النا�ضج حال عر�ضه لل�صور
ّ
ليت�سنى �أن يجد مراميه يف امل�سار ال�سلوكي الإن�ساين ،ومما يربز
املفاهيم التجريدية التي تك�سو امل�شهد الو�صفي للجزاء الأخروي
قوله تعاىل�} :إِنَّ اللهََّ َل َع َن ا ْلكَا ِف ِري َن َو�أَ َعدَّ َل ُه ْم َ�سعِ ًريا ( )64خَ ا ِلدِي َن
وه ُه ْم فيِ 
فِي َها �أَ َب ًدا لاَ  َيجِ ُدو َن َو ِل ًّيا َولاَ  ن َِ�صريًا (َ )65ي ْو َم ُت َقل َُّب ُو ُج ُ
النَّا ِر َيقُولُو َن َيا َل ْي َتنَا �أَطَ ْعنَا اللهََّ َو�أَطَ ْعنَا الر َُّ�سولاَﱠ{ (الأحزاب– 64 :
 ، )66قال الرازي« :خالدين فيها �أبداً مطيلني املكث فيها م�ستمرين
ال �أمد خلروجهم» (الرازي1420 ،ه ،ج  ، )185 ،25وقال الطربي:
«وقوله (يا ليتنا �أطعنا اهلل) يف الدنيا و�أطعنا ر�سوله فيما جاءنا
به عنه من �أمره ونهيه ،فكنا مع �أهل اجلنة يف اجلنة ،يا لها ح�رسة
وندامة ،ما �أعظمها و�أجلها» (الطربي2000 ،م ،ج ، )230 ،20
وكذا قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن اهلل يقول لأهل اجلنة :يا
�أهل اجلنة ،فيقولون :لبيك ربنا و�سعديك واخلري يف يديك ،فيقول:
هل ر�ضيتم؟ فيقولون :وما لنا ال نر�ضى يا رب وقد �أعطيتنا ما مل
تعط �أحدا من خلقك ،فيقول� :أال �أعطيكم �أف�ضل من ذلك ،فيقولون :يا
رب و�أي �شيء �أف�ضل من ذلك ،فيقول� :أحل عليكم ر�ضواين فال �أ�سخط
عليكم بعده �أبداً) (البخاري1422 ،م ،ج � ،9ص  ، )151وكذا قول
النبي ( :eيقول اهلل تعاىل لأهون �أهل النار عذابا يوم القيامة :لو
�أن لك ما يف الأر�ض من �شيء �أكنت تفتدي به؟ فيقول :نعم ،فيقول:
�أردت منك �أهون من هذا ،و�أنت يف �صلب �آدم� :أن ال ت�رشك بي �شيئا،
ف�أبيت �إال �أن ت�رشك بي) (البخاري ،1422 ،ج� ،8ص  ، )115ومما
ال �شك فيه �أن املفاهيم التجريدية املت�ضمنة يف الن�صو�ص ال�رشعية
الآنفة كمفاهيم اخللود ،والندم ،والر�ضا� ،إمنا ت�ستلزم ح�ضور القدر
إن�سانية
التجريدية حتى يت�سنى للذات ال
النمائي اجل�سيم للمناطق
ّ
ّ
من االن�صهار يف امل�شهد املو�صوف ،واملبتغى فقهه فقه ًا �سوياً.
♦ ♦ثانياً :خمزون اخلربات املركزة :وتق�صد الباحثة من هذا
املحدد �أن كمية اخلربات التي �سبق و�أن تعلمتها النف�س الإن�سانية
الذهنية املت�شكلة؛
نوعية ال�صور
ّ
تعلم ًا مركزاً� ،إمنا حتدث ج ّل الأثر يف ّ
احلياتية والتي ا�ستقتها
إن�سانية التي تزخر باخلربات
العقلية ال
�إذ �إن
ّ
ّ
ّ
الكونية ب�شطريها الآفاق والأنف�س �إمنا تبتدر
من رحم املفردات
ّ
الذهنية للجنة والنار ب�صورة مغدقة التفا�صيل،
�إىل ت�شكيل ال�صور
ّ
والتي تت�أتى مت�ساوقة مع الن�ص ال�رشعي املعرو�ض ،ذلك �أن القر�آن
الكرمي وحلكمة عظيمة قد نظم الكثري من الأ�شياء املعهودة والعروفة
إن�سانية ،من هنا فال يبذل امل�ستقرئ
لتقريب ال�صورة �إىل النف�س ال
ّ
ال�رشعية الوا�صفة ملالمح اجلنة والنار جهده اجلهيد �إىل
للن�صو�ص
ّ
مو�ضوعية الن�ص ال�رشعي من حيث ب�سطه لهيكلة تفا�صيل
�أن يدرك
ّ
اجلنة والنار من روح احلياة الدنيا؛ مبالحمها املوفورة.
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ال�رشعية ومن ذلك
ويربز ما �سبق يف الكثري من الن�صو�ص
ّ
َّات
قوله تعاىلَ } :و َب�شرِّ ِ الَّذِي َن �آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال�صَّالحِ َاتِ  �أَنَّ َل ُه ْم َجن ٍ
الَ ْن َها ُر ُكلَّ َما ُر ِزقُوا مِ ْن َها مِ ْن َث َم َرةٍ ِر ْزقًا قَالُوا َهذَا
ت ِري مِ ْن تحَ ْ ِت َها ْ أ
جَ ْ
َ
ُ
اج ُم َطهَّ َر ٌة َو ُه ْم
الَّذِي ُر ِز ْقنَا مِ ْن َق ْب ُل َو�أتُوا ِب ِه ُمتَ�شَ ا ِب ًها َو َل ُه ْم فِي َها �أ ْز َو ٌ
فِي َها خَ ا ِل ُدو َنﱠ{ (البقرة ، )25 :قال القرطبي« :ومعنى (من قبل)
يعني يف الدنيا ،وفيه وجهان� :أحدهما – �أنهم قالوا هذا الذي وعدنا
به يف الدنيا .والثاين – هذا الذي رزقنا يف الدنيا ،لأن لونها ي�شبه
لون ثمار الدنيا ،ف�إذا �أكلوا وجدوا طعمه غري ذلك( ....به مت�شابهاً) ...
وقال عكرمة :ي�شبه ثمر الدنيا ويباينه يف جل ال�صفات» (القرطبي،
1964م ،ج  ، )240 ،1وقال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إِنَّ �أَ ْد َنى
�أَ ْهلِ النَّا ِر َعذَا ًبا َي ْن َتعِلُ ِب َن ْع َلينِْ مِ ْن َن ٍارَ ،ي ْغلِي د َِماغُ ُه مِ ْن َح َر َار ِة َن ْعل َْيهِ)
(م�سلم ،د.ت ، )195 ،1 ،من هنا ف�إن الت�شبيه يف الن�ص القر�آين �إمنا
إن�سانية يف احلياة
ي�ستمد عنا�رصه من الطبيعة التي تكتنف النف�س ال
ّ
الدنيا (بدوي1950 ،م؛ �أمني1973 ،م)  ،ما يعني تولد ال�صورة
من رحم التجربة (دحماين2011 ،م)  ،الأمر الذي ي�سوق �إىل تقرير
الدنيوية امل�شابهة ملالمح و�صف اجلنة
القول ب�أن التعر�ض للخربات
ّ
الذهنية ،ما يعني �إنه
ال�صور
بناء
�سهولة
والنار �إمنا يف�ضي �إىل
ّ
الكونية،
بالقدر الذي يعمد فيه الفرد �إىل ت�صفح منظومة املوجودات
ّ
و�إحكام التعاطي معها عرب �إجادة االنتباه ،والرتميز ،والإدراك،
والربط ونحوها من عمليات معرفية ،بالقدر الذي ترثى فيه ال�صور
املت�شكلة ،وتدنو فيه من املراد ال�صوري املتوافر يف حنايا الن�ص،
إن�سانية �أن تنربي يف بناء �شبكة من
من هنا يتعني على النف�س ال
ّ
التخي ّلية؛ حيث ت�رشع
التفاعلية يف حماولة لإذكاء العملية
العالئق
ُّ
ّ
الكونية� ،إىل �أن ترتقي لتبلغ الآ�رصة الأهم
يف التجول يف املفردات
ّ
وهي الوعي مبكنونات الن�ص ال�رشعي الوا�صف للجنة والنار ،ما
كونية؛ يف حماولة
ي�ؤول �إىل االرتداد �إىل ما مت تخزينه من مفردات ّ
إن�سانية.
لبناء ت�صور كلي عن اجلزاء الأخروي ي�شخ�ص �أمام النف�س ال
ّ

املبحث الرابع :مراحل توظيف اسرتاتيجية التخيُّل
اجلزائي يف الرتبية اإلسالميّة وإجراءاتها الفاعلة.
إ�سالمية يف
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
ا�سرتاتيجية
تقنن
ُّ
ّ
ّ
ثالث مراحل؛ متاثل بكليتها امل�ساحات اخل�صبة التي يتم يف خ�ضمها
التخيل ،لتذكية
الإعداد والتن�شيط واالنعكا�س املدرو�س لعملية
ُّ
النف�سية املتفاوتة؛ بركنها الفكري،
وتوجيه وت�شذيب �أركان البنية
ّ
واالنفعايل ،واملهاري ،هذا وتنظم كل مرحلة من هذه املراحل جملة
من اخلطوات والإجراءات التف�صيلية العملية ،والتي تتعا�ضد فيما
بينها؛ لتن�صهر يف بوتقة ت�أهيل الذات الإن�سانية لالنخراط ال�سلوكي
القومي؛ ولقد اجتهدت الباحثة بعد نظر يف الن�صو�ص ال�رشعية وما
�ساوقها من درا�سات نف�سية يف بناء مراحل اال�سرتاتيجية ب�إجراءاتها
التف�صيلية ،والتي ميكن عر�ضها من خالل الآتي:
♦ ♦املرحلة الأوىل :مرحلة الإعداد :وتعد هذه املرحلة الفرتة
إن�سانية وحت�ضريها للدخول يف
الزمنية الناظمة لتهيئة النف�س ال
ّ
ّ
التخيلي للجنة والنار ب�صورته امل�أمولة؛ حيث ي�رشع الفرد
الن�شاط
ُّ
الوظيفية واملمنهجة؛ يت�سنى
اخلطوات
من
مب�صفوفة
اال�ضطالع
يف
ّ
الذهنية؛ واملتنائية عن التكدر
له من خاللها �إحراز �أجدى ال�صور
ّ
الذهني واالنفعايل والبيئي ،من هنا ف�إنه يتجلّى �أن هذه املرحلة
التخيلي ،لتتبدى مراميها يف الإعداد املُحكم
هي �سابقة للن�شاط
ُّ
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النف�سية ،والعر�ض املدرو�س للن�ص ال�رشعي وما ي�ستلزم من
للبنية
ّ
مفردات بيئية من �ش�أنها �أن تردفه.
وتتم هذه املرحلة عرب عدة �إجراءات ،تتمثل بالآتي:
 الإجراء الأول :التخ�صي�ص املدرو�س للح�صة التخ ُّيل ّية:
زمنية
وتق�صد الباحثة من هذا الإجراء �أنه يتوجب تعني فرتة ّ
التخيلي خالل اجلدول احلياتي اليومي،
حمددة لال�ضطالع بالن�شاط
ُّ
الزمنية التي يتجلّى فيها
ويت�أتى هذا التحديد عرب تقفي الأوقات
ّ
الذهنية الكامنة؛ و�أحرى ما تكون يف �ساعات ال�صباح
تفتق الطاقات
ّ
الباكرة ،نظراً ملا جاء عن �صخر الغامدي ،حيث قال :قال النبي �صلى
ان ِ�إذَا َب َع َث
اهلل عليه و�سلم( :اللَّ ُهمَّ َبا ِركْ ِ أُلمَّتِي فيِ ُبكُو ِر َها» .قَالَ َ :وكَ َ
َان
ان َ�ص ْخ ٌر َر ُجلاً َت ِ
اج ًراَ ،فك َ
�سرَِ يَّ ًة �أَ ْو َج ْي ً�شاَ ،ب َع َث ُه ْم فيِ �أَوَّلِ النَّ َها ِرَ ،وكَ َ
ار َت ُه فيِ �أَوَّلِ النَّ َها ِر َف�أَ ْث َرى َوكَ ثرُ َ َما ُل ُه) (ابن ماجه ،د.ت،
َي ْب َع ُث تجِ َ َ
ج ، )752 ،2ف�أوقات ال�صباح �أجدر ما يكون فيها الإنتاج ب�صورة
عامة ،والإنتاج الفكري ب�صورة خا�صة ،ف�ض ًال عن ذلك ف�إن غاية
التخيلي ومردوده هو ا�ستقامة ال�سلوك ،وال�رشوع بالن�شاط
الن�شاط
ُّ
�صباح ًا من �ش�أنه �أن ينعك�س على �سلوكيات الأفراد طيلة اليوم.
 الإجراء الثاين� :صفاء املعطيات الإن�سان ّية املُذللة للن�شاط
التخ ُّيلي:
أ�سا�سية التي تع�ضد الن�شاط
فيتعني حتري نقاء املفردات ال
ّ
التخيلي ،واملتمثلة يف ال�صفاء الفكري واالنفعايل من �أي �أفكار
ُّ
وانفعاالت قد تكدره ،الأمر الذي قد يحول دون النهو�ض املتزن
التخيلي يفتقر �إىل �صفاء الذهن
التخيلي ،ذلك �أن الن�شاط
بالن�شاط
ُّ
ُّ
ليت�سنى له من االنتباه ،والإدراك ،و�إنتاج ال�صور وغريها ،كما
ويعوزه �صفاء االنفعاالت كالتخل�ص من الغ�ضب واحلزن حتى
يت�سنى له ا�ست�شعار اخلوف والرجاء.
 الإجراء الثالث :اال�صطفاء احلكيم لن�صو�ص اجلنة والنار:
ال�رشعية للجنة والنار،
فينبغي �إجادة اختيار الن�صو�ص
ّ
و�إحكام التوليف فيما بينها ،فيتعني �أن ي�سارع �إىل ا�ستح�ضار
الن�صو�ص الوا�صفة للجنة والنار ب�صورة جتعل امل�شهد مغدق ًا
واللم�سية ونحوها ،كما يتوجب �أن
وال�صوتية
بال�صور الب�رصية
ّ
ّ
والتجريدية لالرتقاء بالن�شاط
ة
احل�سي
أبعاد
ل
ا
تنظم الن�صو�ص
ّ
ّ
التخيلي كما يف قوله تعاىل�} :إِنَّ اللهََّ َل َع َن ا ْلكَا ِف ِري َن َو�أَ َعدَّ َل ُه ْم
ُّ
َ�سعِ ريًا ( )64خَ ا ِلدِي َن فِي َها �أَ َب ًدا لاَ  َيجِ ُدو َن َو ِل ًّيا َولاَ  ن َِ�صريًا ()65
وه ُه ْم فيِ  النَّا ِر َيقُولُو َن َيا َل ْي َتنَا �أَطَ ْعنَا اللهََّ َو�أَطَ ْعنَا
َي ْو َم ُت َقل َُّب ُو ُج ُ
الر َُّ�سولاَﱠ{ (الأحزاب . )66 – 64 :ف�ض ًال عن ذلك في�ستلزم الأمر �أن
ال�صورية ،ثم مناظرتها
تب�سط الن�صو�ص الوا�صفة للجنة بتفا�صيلها
ّ
بالن�صو�ص الوا�صفة للنار مبكنوناتها ،يف حماولة لإبراز جمال
اجلنة ونعيمها من جهة ،وجتلية النار خزيها من جهة �أخرى ،كما
يف قول النبي �( :eإنه عر�ض علي كل �شيء توجلونه ،فعر�ضت علي
اجلنة ،حتى لو تناولت منها قطفا �أخذته � -أو قال :تناولت منها
قطفا  -فق�رصت يدي عنه ،وعر�ضت علي النار ،فر�أيت فيها امر�أة
من بني �إ�رسائيل تعذب يف هرة لها( )..م�سلم ،د.ت ، )622 ،2 ،عالوة
على �رضورة التجديد الدوري لعر�ض هذه الن�صو�ص� ،إذ �إن التعر�ض
الد�ؤوب لذات الن�صو�ص من �ش�أنه �أن يخبو بعملية االنتباه �إليها؛
جراء �ألفتها.
 الإجراء الرابع :تقدمي املثريات املتخللة للتجان�س
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ال�صوري:
يت�أتى هذا الإجراء من �رضورة مراجعة اخلربات ال�سابقة ذات
العالقة باخلربة اجلديدة املراد تعلمها (قا�سم2016 ،م)  ،نظراً لأن
دينامية يف الذهن ،فهي ال تزال حديثة
اخلربات احلديثة تعد �أكرث
ّ
املعرفية ،الأمر الذي يجعلها �أ�رسع ا�ستح�ضاراً،
العهد يف البنية
ّ
التخيل ب�صورة هادفة ي�ستدعي
عملية
تقنني
أن
�
فيه
ومما ال �شك
ُّ
ب�سط مثريات هادفة ،تتماثل مع ما يناظرها من مثريات منتظمة
يف الن�ص ال�رشعي املراد تقدمية ،وذلك لردم الهوة بني ما يراد
تخيله وجممل اخلربات ال�سابقة ،ومثال ذلك قوله تعاىلُ } :و ُجو ٌه
( )9فيِ جنَّةٍ َعا ِل َيةٍ ( )10لاَ ت َْ�س َم ُع
ا�ض َي ٌة
َي ْو َم ِئ ٍذ نَاعِ َم ٌة ( )8ل َِ�س ْع ِي َها َر ِ
َ
ُوع ٌة ()13
فِي َها لاَ غِ َي ًة ( )11فِي َها َعينْ ٌ َجا ِر َي ٌة ( )12فِي َها �سرُ ُ ٌر َم ْرف َ
وعةٌ ﱠ{ (الغا�شية ، )14– 8 :قال ال�سعدي}« :ال ت�سمع
اب َم ْو ُ�ض َ
َو�أَ ْك َو ٌ
فيها{ �أي :اجلنة }الغية{ �أي :كلمة لغو وباطل ،ف�ض ًال عن الكالم
املحرم ،بل كالمهم كالم ح�سن [نافع] م�شتمل على ذكر اهلل تعاىل،
وذكر نعمه املتواترة عليهم} ،فيها عني جارية{ وهذا ا�سم جن�س
�أي :فيها العيون اجلارية التي يفجرونها وي�رصفونها كيف �شاءوا،
و�أنى �أرادوا} ،فيها �رسر مرفوعة{ و» ال�رسر « جمع « �رسير» وهي
املجال�س املرتفعة يف ذاتها ،ومبا عليها من الفر�ش اللينة الوطيئة،
}و�أكواب مو�ضوعة{ �أي� :أوان ممتلئة من �أنواع الأ�رشبة اللذيذة ،قد
و�ضعت بني �أيديهم ،و�أعدت لهم ،و�صارت حتت طلبهم واختيارهم،
يطوف بها عليهم الولدان املخلدون} ،ومنارق م�صفوفة{ �أي:
و�سائد من احلرير واال�ستربق وغريهما مما ال يعلمه �إال اهلل ،قد
�صفت للجلو�س واالتكاء عليها» (ال�سعدي2000 ،م ، )921 ،و�إن
تقدمي املثريات امل�شابهة للو�صف القر�آين ال�سابق� ،سواء �أكانت هذه
إعالمية �أو �شاخ�صة على �أر�ض الواقع ،ب�صورة عنقودية
املثريات �
ّ
التخيلي بكنف الرثاء والإحكام
الن�شاط
بزوغ
يف
�سهم
ي
إمنا
م�ستديرة � ُ
ُّ
ال�صوري.
♦ ♦املرحلة الثانية – مرحلة االن�صهار :ويتم يف و�سع هذه
التخيلي املو�صوف ،والذوبان يف
املرحلة االجنذاب �إىل امل�شهد
ُّ
إن�سانية،
ل
ا
النف�س
أمام
�
ماثل
واقع
أنه
بوتقته ،للتعاي�ش معه على �
ّ
التخيل اجلزائي
ومتثل هذه املرحلة قطب الرحى يف ا�سرتاتيجية
ُّ
التخيل �إمنا
الفعلية لعملية
إ�سالمية ،ذلك �أن املبا�رشة
يف الرتبية ال
ُّ
ّ
ّ
ُ
يتم يف خ�ضمها ،وحتى يت�سنى �أن ت�أتي �أكلها فيقت�ضي الأمر العمد
النف�سية؛ �سواء �أكانت
�إىل �إحكام التفعيل والتن�شيط لعنا�رص البنية
ّ
بال�شمولية واملنطقية؛ فت�شهد
الفكرية �أم االنفعالية ،يف منط يت�سم
ّ
ّ
الدينامي،
احلراك
من
حالة
واالنفعالية
والفكرية
اجل�سدية
العنا�رص
ّ
التخيلي
ال�شمولية ،ف�ض ًال عن ولوج الفرد يف رحاب امل�شهد
ما يجلي
ُّ
ّ
ب�صورة مت�سل�سلة ،الأمر الذي يرتقي به من جمرد ال�سمع �إىل الت�أثر
املنطقية.
و�إرادة الت�أثري ،ما يبدي
ّ
وتتم هذه املرحلة عرب عدة �إجراءات ،تتمثل بالآتي:
 الإجراء الأول – خبو احلا�سة الب�رص ّية :واملراد قيام الفرد
التخيلي (امبو�سعيدي،
ب�إغالق العينني حيثما �أراد مبا�رشة الن�شاط
ُّ
عبداهلل والبلو�شي� ،سليمان2009 ،م)  ،ما يجعل احلا�سة الب�رصية
يف �سكون تام ،والهدف من هذا الإجراء هو انف�صام الفرد عن
البيئة احلا�ضنة له ،مبا حتويه من مثريات �ش�أنها �أن جتنح بالذات
التخيلي املركز ،من هنا ف�إن خبو احلا�سة
إن�سانية عن الن�شاط
ال
ُّ
ّ
التخيلي ،ويرحتل
الب�رصية مدعاة لأن ي�ستغرق الفرد يف امل�شهد
ُّ

عربه �إىل رحاب جزاء اليوم الآخر ،وليطوف يف مفرداته.
 الإجراء الثاين – اال�ستماع للن�ص  ال�رشعي :بعد �إغالق
العينني ،ميكن القول �أنه من ال�رضوري مبكان العمل على ت�سديد
إن�سانية حلا�سة ال�سمع �إىل الن�ص ال�رشعي املبلور ملالمح
الذات ال
ّ
َ
ْ�س المْ ُطْ َم ِئنَّةُ
اجلنة والنار ،وتعليق ًا على قوله تعاىلَ } :يا �أيَّ ُت َها النَّف ُ
ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ضيَّ ًة ( )28فَا ْدخُ لِي فيِ  عِ َبادِي
( )27ا ْرجِ عِ ي �إِلىَ  َر ِّبكِ َر ِ
(َ )29وا ْدخُ لِي َجنَّتِي{ (الفجر ، )30 – 27 :يقول قطب« :فلريتل
الرخية
القارئ هذه الآيات ب�صوت م�سموع؛ ليدرك تلك املو�سيقى
ّ
املتماوجة� ،إنها ت�شبه املوجة الرخية يف ارتفاعها لقمتها وانب�ساطها
�إىل نهايتها( »..قطب2004 ،م ، )113 ،و�إن الهدف من ذلك «متكن
التخيل ،فعند توجيه الذهن
الفرد من قدراته اجل�سمية واحل�سية �أثناء
ُّ
نحو �أمر ما ،تنفعل احلوا�س بهذا الأمر وتزوده بتخيالت معمقة» (�أبو
عاذرة2007 ،م) .
 الإجراء الثالث – ب�سط التف�سري العلمي للن�ص ال�رشعي:
تعني الوعي بالتف�سري العلمي ال�سليم ملعاين الن�ص ،املبلور لأبعاد
اجلنة والنار ،ويت�أتى هذا التف�سري من مظان ال�رشعية الأ�صيلة،
فمث ًال عند عر�ض قوله تعاىلَ } :و مَنَا ِرقُ َم ْ�صفُو َف ٌة (َ )15و َز َراب ُِّي
َم ْبثُو َثةٌ{ (الغا�شية ، )16 – 15 :ي�ستلزم الأمر الإي�ضاح القومي
ملعنى منارق ،وزرابي ،من هنا تقرر القول بوجوب «تقدمي الآيات
القر�آنية والأحاديث النبوية مع تف�سرياتها لتنمي اخليال العلمي».
(�أبو حجوج2015 ،م. )398 ،
 الإجراء الرابع  -ا�ستجالب الن�سق ال�صوري ملواطن اجلزاء
الأخروي :وتق�صد الباحثة بهذا الإجراء �رضورة طلب وا�ستح�ضار الفرد
الو�صفية املت�ضمنة
لل�صور الذهنية ال�سابقة ،ذات الو�شيجة باملالمح
ّ
يف الن�ص ال�رشعي املعرو�ض ،واملت�أتية ب�صورة حتاكي وتالئم
بع�ضها البع�ض؛ يف حماولة ال�ستح�ضار م�شهد تخيلي �شاخ�ص �أمام
إن�سانية متكامل الأطراف يج�سد مقعد الفرد وحاله يف الدار
الذات ال
ّ
الآخرة ،وخري مثال على ذلك قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�“ :إن
�أول زمرة يدخلون اجلنة على �صورة القمر ليلة البدر ،والذين يلونهم
على �أ�شد كوكب دري يف ال�سماء �إ�ضاءة ،ال يبولون وال يتغوطون وال
ميتخطون وال يتفلون� ،أم�شاطهم الذهب ور�شحهم امل�سك ،وجمامرهم
الألوة ،و�أزواجهم احلور العني� ،أخالقهم على خلق رجل واحد على
�صورة �أبيهم �آدم �ستون ذراعا يف ال�سماء” (م�سلم ،د.ت ،ج)2834 ،4
 ،وموطن ال�شاهد يف الن�ص هو ا�ستح�ضار املتخيل ل�صورة القمر ليلة
البدر ،و�صورة الأم�شاط التي ُتك�سى بالذهب ونحو ذلك من تف�صيالت
إن�سانية ،مع الن�سج املحكم
ك�شفها الن�ص ،ال�ستثارة خميلة النف�س ال
ّ
لهذه التف�صيالت عرب �شد اخليوط مع بع�ضها البع�ض ،والإف�ضاء �إىل
خمرج ت�صوري مكتمل العنا�رص.
 الإجراء اخلام�س – تن�سيب ال�صور الذهنية �إىل امل�سلك
الدنيوي :ويتبو�أ هذا الإجراء قدراً ج�سيم ًا من الأهمية؛ ذلك �أنه ُيعنى
إن�سانية �إىل اال�ستقرار
الدنيوية التي �آلت بالنف�س ال
ببيان ال�سلوكيات
ّ
ّ
يف املقعد اجلزائي املو�صوف ،ب�شطريه املحمود واملذموم ،والذي
التخيلية لي�ست
�سبق بنا�ؤه ،وتطرد �أهمية هذا الإجراء لكون العملية
ُّ
جمرد عملية �صورية جمالية ترمي �إىل �إحداث اللذة والأمل يف النف�س
إن�سانية فح�سب؛ �إمنا تعدو هذه املرامي لتكتنف التوجيه ال�سلوكي
ال
ّ
ِّ
لمْ
ني
ل
ُ�ص
ا
اَّ 
ل
�
إ
}
تعاىل:
قوله
ذلك
ومن
وت�شذيبه،
إذكاءه
�
و
الدنيوي
ِ
َ َ
( )22الَّذِي َن ُه ْم َعلَى َ�ص اَل ِت ِه ْم َدا ِئ ُمو َن (َ )23والَّذِي َن فيِ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َح ٌّق
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ين
َم ْعلُو ٌم ( )24لِل�سَّا ِئ ِل َوالمْ َْحرُو ِم (َ )25والَّذِي َن ُي َ�ص ِّدقُو َن ِب َي ْو ِم ال ِّد ِ
(َ )26والَّذِي َن ُه ْم مِ ْن َعذ ِ
َاب َر ِّب ِه ْم غَ يرْ ُ
َاب َر ِّب ِه ْم ُم�شْ ِفقُو َن (� )27إِنَّ َعذ َ
َ
اَّ علَى �أ ْز َواجِ ِه ْم
َم�أْ ُم ٍ
ون (َ )28والَّذِي َن ُه ْم ِل ُفرُوجِ ِه ْم َحا ِفظُو َن (� )29إِل َ
ني (َ )30ف َم ِن ا ْب َتغَى َو َرا َء َذ ِل َك
يا ُن ُه ْم َف ِ�إنَّ ُه ْم غَ يرْ ُ َملُومِ َ
�أَ ْو َما َم َلك َْت �أَ مْ َ
اعو َن
َف�أُو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َعا ُدو َن (َ )31والَّذِي َن ُه ْم ِ أَل َمانَا ِت ِه ْم َو َع ْهدِهِ ْم َر ُ
(َ )32والَّذِي َن ُه ْم بِ�شَ َها َدا ِت ِه ْم قَا ِئ ُمو َن (َ )33والَّذِي َن ُه ْم َعلَى َ�ص اَل ِت ِه ْم
َّات ُم ْك َر ُمو َن{ (املعارج، )35 – 22 :
ُي َحا ِفظُو َن (� )34أُو َل ِئك
َ فيِ جن ٍ
َ
الزكية التي ا�ضطلعت
ويتجلى يف الن�ص ال�سابق عزو اجلنة للنفو�س
ّ
ب�أعمالها الدنيوية بوجهها املن�شود ،مع بيان م�شهدي لطبيعة هذه
الأعمال ،من هنا يتعني على الفرد بعد الفراغ من بناء امل�شهد
اجلزائي مبعامله املتمايزة ،العمد �إىل بناء م�شهد يتخلله ال�سلوكيات
املحمودة واملذمومة واملت�ساوقة مع امل�شهد اجلزائي ،والتي �أف�ضت
التخيلية عملية ناظمة
�إىل احلال املذكور ،الأمر الذي يجعل العملية
ُّ
ال�صورية املتعا�ضدة فيما بينها؛ عرب قنوات
ل�شبكة من امل�شاهد
ّ
وجزاء.
تفاعلية مقننة ،تبتغى ا�ستواء القوام الإن�ساين �سلوك ًا
ً
ّ
♦ ♦ثالثاً :املرحلة الثالثة :مرحلة االنعكا�س الواقعي:
التخيل اجلزائي مبرحلة
فت�ؤ�صد مراحل توظيف ا�سرتاتيجية
ُّ
االنعكا�س الواقعي ،والتي يتم يف خ�ضمها العودة �إىل الواقع املعي�ش
الب�رصية ،ومن ثم العمد �إىل التن�شيط الهادف
بعد تفعيل احلا�سة
ّ
الذهنية املن�سوجة يف املخيلة على �أر�ض امل�ساحة
ملنظومة ال�صور
ّ
الواقعية ،عرب مناق�شتها يف الدائرة االجتماعية ،عالوة على احلذو
ّ
الواعي للم�سالك الدنيوية التي �آلت �إىل ُح�سنها ،واالنحبا�س املمنهج
عن امل�سالك الدنيوية التي �أف�ضت �إىل قبيحها ،وتنبع �أهمية هذه
املرحلة من كونها تبلور ق�ضية منهجية م�ؤداها �أن الهدف من
التخيل� ،إمنا يعدو الأمر للت�أثر
اال�سرتاتيجية ال ُيحتقن يف جمرد
ُّ
إن�سانية ،ويت�أتى ذلك انطالق ًا
ل
ا
للذات
والت�أثري يف البيئة احلا�ضنة
ّ
إ�سالمية ،التي ترمي �إىل االرتقاء باملنتوج الفردي
من املرجعية ال
ّ
واحل�ضاري على ال�سواء.
وتتم هذه املرحلة عرب عدة �إجراءات ،تتمثل بالآتي:
 الإجراء الأول :مناق�شة الآخر مب�ضمون العملية التخ ُّيل ّية:
ذهنية عرب
ويتم عرب هذا االجراء مناق�شة ما مت ت�صوره من �صور
ّ
التخي ّلية على �أر�ض الواقع (�أبو عاذرة2007 ،م؛ قا�سم،
الرحلة
ُّ
2016م) ،و�إن �ش�أن هذه املناق�شة �أن تركز م�ضمون الن�شاط
إن�سانية ،الأمر الذي يجنح به عن اال�ضمحالل
التخيلي يف الذاكرة ال
ُّ
ّ
التخيلي مدعاة
الن�شاط
لفحوى
آخر
ل
ا
مناق�شة
يجعل
ما
والن�سيان،
ُّ
اليومية.
ل�رسعة ا�سرتجاعها يف التطبيقات العملية
ّ
 الإجراء الثاين� :إعداد قائمتي االمتثال واالنكفاف
التخيلية ،وكذا تركيز م�ضمونها؛
ال�سلوكي :فبعد الفراغ من العملية
ُّ
يتعني ال�رشوع يف �إعداد قائمتني؛ تتج�سد الأوىل يف قائمة االمتثال
ال�سلوكي؛ وتوعب القائمة ال�سلوكيات املحمودة التي �آلت بالنف�س
إن�سانية لتبو�أ موطنها يف اجلنة ،وت�ستخل�ص هذه القائمة من خالل
ال
ّ
�إجراء التن�سيب ال�صوري للم�سلك الدنيوي؛ فيتوجه الفرد المتثال
امل�سالك التي �آلت ب�أ�صحابها لدخول اجلنة ،ويتبدى ذلك يف قوله
ني (َ )18و َما �أَ ْد َرا َك َما عِ ِّل ُّيو َن
َاب ْ أ
الَ ْب َرا ِر َلفِي عِ ِّل ِّي َ
تعاىلَ } :كلاَّ �إِنَّ ِكت َ
َ
ال ْب َرا َر َلفِي
َاب َم ْرقُو ٌم (َ )20ي�شْ َه ُد ُه المْ ُ َقرَّ ُبو َن (� )21إِنَّ ْ أ
(ِ )19كت ٌ
َ
ال َرائِكِ َي ْن ُظرُو َن (َ )23ت ْع ِرفُ  فيِ  ُو ُجوهِ ِه ْم َن�ضرْ َ َة
يم (َ )22علَى ْ أ
نَعِ ٍ
ُوم ( )25خِ تَا ُم ُه مِ ْ�س ٌك َوفيِ 
ت
يق
ر
ن
ن
و
ق
�س
ي
()24
م
ي
َ
حِ
مِ
ْ
 مخَ
ْ
َ
َ ٍ
ُ ْ ْ
ٍ
النَّعِ ِ
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َذ ِل َك َف ْل َي َتنَاف َِ�س المْ ُ َتنَاف ُِ�سو َن{ (املطففني ، )26 – 18 :قال القرطبي:
« (فليتناف�س املتناف�سون) �أي فلريغب الراغبون يقال :نف�ست عليه
ال�شيء �أنف�سه نفا�سة� :أي �ضننت به ،ومل �أحب �أن ي�صري �إليه .وقيل:
الفاء مبعنى �إىل� ،أي و�إىل ذلك فليتبادر املتبادرون يف العمل ،نظريه:
ملثل هذا فليعمل العاملون» (القرطبي1964 ،م ،ج ، )266 ،19
وعلى خالف من ذلك ف�إن ا�ستعرا�ض الأعمال التي �آلت بالفا�سقني
�إىل اخللود يف النار ،مدعاة لإعداد قائمة االنكفاف ال�سلوكي ،والتي
تنظم ال�سلوكيات التي يتعني االنحبا�س عن امتثالها ،كما يف قوله
َّات َيت ََ�سا َءلُو َن (َ )40ع ِن
ني
( )39فيِ جن ٍ
اب ا ْل َي ِم ِ
َ
تعاىل�ِ } :إلاَّ �أَ ْ�ص َح َ
 فيِ �س َق َر ( )42قَالُوا مَ ْ
ني
ني (َ )41ما َ�س َل َك ُك ْم
ل َن ُك مِ َن المْ َُ�ص ِّل َ
المْ ُْج ِرمِ َ
َ
(َ )43و مَ ْ
ني
ني (َ )44و ُكنَّا نَخُ ُ
و�ض َم َع الخْ َائ ِِ�ض َ
ل َن ُك نُطْ عِ ُم المْ ِْ�س ِك َ
ين{ (املدثر. )46 – 39 :
(َ )45و ُكنَّا ُن َكذ ُِّب ِب َي ْو ِم ال ِّد ِ

اخلامتة:
النتائج:
إ�سالمية
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
1 .1تعمل ا�سرتاتيجية
ُّ
ّ
املعرفية؛ عرب تنمية
على الإذكاء الهادف للعمليات والوحدات
ّ
املعرفية املنبثقة من النف�س الإن�سانية مب�ستوياتها
العمليات
ّ
املتمايزة ،وما ت�ؤول �إليه من مفاهيم وقواعد مرتبطة باجلزاء
الأخروي ،ف�ض ًال عن دورها يف تر�شيد ال�سلوك الإن�ساين �إىل م�ساره
القومي؛ �إثر اال�ضطالع باال�سرتاتيجية وما تت�ضمنه من م�ضامني
تربوية �إ�صالحية.
التخيل اجلزائي يف املحا�ضن
2 .2يت�أثر تطبيق ا�سرتاتيجية
ُّ
الرتبوية العملية بكمية الن�ضج املتحققة لدى الأفراد املمتثلني
لال�سرتاتيجية ،عالوة على ت�أثرها بكمية اخلربات املركزة لديهم من
ال�سابق.
إ�سالمية
التخيل اجلزائي يف الرتبية ال
ا�سرتاتيجية
3 .3تقنن
ُّ
ّ
ّ
يف ثالث مراحل؛ متاثل بكليتها امل�ساحات اخل�صبة التي يتم يف
التخيل،
خ�ضمها الإعداد والتن�شيط واالنعكا�س املدرو�س لعملية
ُّ
الأمر الذي يف�ضي �إىل �إفراز النتائج املن�شودة منها ،وتتج�سد مبرحلة
الإعداد ،ومرحلة االن�صهار ،ومرحلة االنعكا�س املدرو�س.
التوصيات:
العلمية التي
4 .4دعوة الباحثني �إىل �إجراء املزيد من الدرا�سات
ّ
تت�صل باال�سرتاتيجيات العلمية املوجهة ال�ستقامة ال�سلوك الإن�ساين
يف الدنيا ،وا�ستقرار م�صريه يف مواطنه املحمودة يف الآخرة.
5 .5عمد القائمني على العملية التعليمية بجميع عنا�رصها
�إىل الأخذ مبفا�صل اال�سرتاتيجية ،ال �سيما فيما يت�صل بالقائمني
مدر�سيها �إىل جتلية
على ت�صميم مناهج الرتبية الإ�سالمية؛ لتوجيه
ّ
اال�سرتاتيجية على �أر�ض الواقع.
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 القر�آن الكرمي
 الأزهري ،حممد بن �أحمد )2001( .تهذيب اللغة ،حتقيق :حممد عو�ض
مرعب ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،ط.1

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )31آب 2020م

 امبو�سعيدي ،عبداهلل والبلو�شي� ،سليمان .)2009( .طرائق تدري�س العلوم:
مفاهيم وتطبيقات عملية ،عمان :دار امل�سرية ،ط.1
 �أمني ،بكر �شيخ .)1973( .التعبري الفني يف القر�آن ،بريوت :دار ال�رشوق،
(د.ط).

ومعاجلة املعلومات ،م�رص :دار الن�رش للجامعات ،ط .2
 ال�سعدي ،عبد الرحمن بن نا�رص .)2000( .تي�سري الكرمي الرحمن يف
تف�سري كالم املنان ،حتقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق( ،د .م) ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،ط.1

 البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل1422( .ه)� .صحيح البخاري ،حتقيق :حممد
زهري النا�رص( ،د.م) ،دار طوق النجاة ،ط .1

 ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر .)2004( .معجم مقاليد العلوم يف
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