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 ملخص البحث

م إذ ُتعّد القيّ وغيرها،  المتخّصصين في التربّية لدنا من ا كبير  اهتمام   الفكرّيةو  التربوّيةحظي موضوع القيم       
الذي يمنح اإلنسان ُأسلوب الحياة،  أّن أهم وظائف التربّية هو الحفاظ على التراث الثقافي، و من أهداف التربّية

في النظام  وفكرّية ةُتعّد القيم الدينّية، وما ينبثق عنها من قيم تربويّ و  .م، والعادات والتقاليدوأنماط السلوك والقيّ 
عن طريق ة وتوجيهها نحو تحقيق بناء اإلنسان وتعديل سلوكه التعليمي، ضرورية لنجاح سير العملية التعليميّ 

فكري الغزو ال ومواجهة مخاطر. نحو التعليم الصحيح المجتمع القيم الالزمة لتوجيه أفراد بتحديدبّية التر  قيام
  .ومنها الشباب الجامعي فئات المجتمعنشر الفاحشة بين كافة و التعليم حركة  في أثر الذي الجامعي لتعليمل

لدى  لنهضة الحسينيةل الفكرّيةو  التربوّية القيم دور الجامعة في غرس علــى تسليط الضوء يهدف البحث إلى      
 اإلمام الحسين )ع( في نهضةالــواردة  الفكرّيةو  التربوّيةم القــيّ  بعضالجامعات عن طريق التعرف على  طلبة
 وجرى .التي يعاني منها طلبة الجامعة التربوّيةتسهم في حل المشكالت  وفكرّية ةبنـاء منظومـة قيميّـ  بهدف
. واالستنتاج العلمي بهدف الوصول إلى الحقائق التاريخّيةالقائم على التحليل التاريخي  البحث منهج عمالاست
 تاريخها: مصطلحات البحث وهي)الِقَيم المبحث األّولبّين  :وخاتمة مباحثإلى مقدمة وأربعة البحث  قسم

(، في اإلسالم وواجباتهاالتربّية  )مهمة: نيالمبحث الثاوالفكر(، وتناول  مفهوم التربّيةوأهّميتها ، و  ومفهومها
 )دور:رابع ببيانالمبحث الواختص (، في النهضة الحسينية والفكرّية التربوّيةم القيّ ):ثالث إلىالمبحث الوتطرق 
وتوصل البحث إلى عدد من . الطلبة( لدى الحسينية للنهضة والفكرّية التربوّية القّيم غرس في الجامعة

في لتحقيق أهداف التربّية  ات الرئيسةضمانمن الهي  الفكرّيةو  التربوّيةم القيّ  نّ إ االستنتاجات من أهمها:
ة العقديّ و  األخالقّيةتكامل في كّل نواحيها والم صفة الشمول ال بـّد أن تكتسب تلك القيّ و اإلسالمّية، مجتمعاتنا 

 للنهضة الحسينية الفكرّيةو  التربوّيةقيم ترتبط ال، و  بربـّه ونفـسه وغيره ة وتتمثل فيها كّل عالقات اإلنسانوالروحيّ 
لقيم لالغزو الثقافي  مؤثراتاإلسالمّية عن  التربوّيةفـصل القـيم  ويتوجب؛ اإلسالمّية ارتباطا  صميميا  بثقافة اأُلمـّة

ة ثور  يةثورة الحسينُتعّد ال، و صـنع الواقـع الحضاري السليم لكي تحافظ على خصوصيتها وديمومتها فيالغربيـة، 
تبعث الحياة في نفوس المظلومين  متجددة ودائمة ، وهي، الفاضلة الفكرّيةو  التربوّيةفي األخالق والقيم 

القـرآن الكـريم والسّنة النبوية المطّهرة،  من الحسين )ع( قيمه االماماستقى ، و في كل زمان ومكانوالمستضعفين 
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، تعكس سمو نفسه األخالقّيةوسيرته  )ع(سيد الشهداء  سلوك ، وكانوالتي قام عليها النظـام التربـوي اإلسالمي
 هدف االمام كان، و عملهو  ، وتجسيده للقرآن الكريم في أخالقه)ع(وأبيه علي )ص(وتربيته في حجر جّده محمد 

تثبيت دعائم األخالق اإلسالمّية، التي )ص(عن طريق طلب اإلصالح في ُأّمة جّده رسول اهلل  )ع(لحسين ا
يٍّ وواضح في كّل مفاصل ثورته، من خالل عمق عالقته مع اهلل ومع أصحابه، وفي تعامله مع برزت بشكٍل جل

مناداة اإلمام)ع( بهذا المفهوم السامي لم يكن إاّل و أعدائه ومع الناس من حوله. فإّن اإلصالح ضّد الفساد، 
بين الناس في تلك الواقعة، فصار  أّن النهضة الحسينية ألغت الفوارق، و اورفع الظلم عنهجمعاء  اإلنسانّيةألجل 

  .اإلنسانّية قيمته ، فهي الواقعة التي أعطت لكّل شخص الجميع على رتبة واحدة وهي الشهادة

The role of the university in instilling educational and intellectual values 

For the Renaissance Husseinieh Among students 

Prof. Dr. Qahtan Hameed Kazim  

College of Basic Education, Diyala University  

          drqahatanhamed@yahoo.com  drqahatanhamed@gmail.comااليميل: 

Summary      

      The subject of educational and intellectual values has received great attention 

from specialists in education and others, as values are one of the objectives of 

education, and that the most important functions of education is the preservation of 

cultural heritage, which gives man a way of life, patterns of behavior and values, 

customs and traditions. Religious values, and the resulting educational and 

intellectual values in the educational system, are essential to the success of the 

educational process and directed towards the realization of human construction and 

behavior modification by educating the values to guide the members of society 

towards the right education. And to face the dangers of the intellectual invasion of 

university education, which affected the movement of education and spread 

outrageous among all groups of society, including university youth. 

      The research aims to shed light on the role of the university in instilling the 

educational and intellectual values of the renaissance Husseini among university 

students by identifying some of the educational and intellectual values contained in 

the renaissance of Imam Hussein  in order to build a value and intellectual system 

that contributes to solving the educational problems experienced by university 

students. A historical research methodology based on scientific analysis and 

conclusion was used to arrive at historical facts. The research section presented an 

introduction and four topics and the conclusion: the first section of the research 

terminology (values: history, concept and importance, and the concept of education 

and thought), and the second topic: (the task of education and duties in Islam), and 

the third section addressed to: (educational values in the Renaissance Husseinieh The 
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fourth topic concerned with a statement: (The role of the university in instilling the 

educational values of the Renaissance Husseinia among students). The research 

reached a number of conclusions, the most important of which are: the educational 

and intellectual values are one of the main guarantees to achieve the objectives of 

education in our Islamic societies, and these values must acquire the character of 

inclusiveness and integration in all aspects of ethical, doctrinal and spiritual, in which 

all human relations with God and himself and others, and are linked The educational 

and intellectual values of the Husseiniyya renaissance are intrinsically linked to the 

culture of the Islamic Ummah; the Islamic educational values must be separated from 

the influences of the cultural invasion of Western values, in order to preserve their 

specificity and sustainability in making a healthy civilized reality. The Husseini 

revolution is a revolution in moral and educational values and intellectual virtuous, 

and renewed and lasting, bring life to the hearts of the oppressed and vulnerable at all 

times and places, and derived Imam Hussein  values from the Koran and the Prophet's 

purified Sunnah, which was based on the Islamic educational system, was the 

behavior of the master of martyrs His moral biography reflects His Highness himself 

and his upbringing in the stone of his grandfather Muhammad  and his father Ali , 

and his incarnation of the Holy Quran in his morals and work. The aim of Imam 

Hussein was to seek reform in the nation of his grandfather the Messenger of Allah 

by establishing The pillars of Islamic morality, which have emerged in all aspects 

Pray his revolution, through the depth of his relationship with God and with his 

companions, and in his dealings with his enemies and with the people around him. 

The reform against corruption, and the call of Imam  in this lofty concept was only 

for the sake of all humanity and lifted the injustice from them, and that the 

Renaissance Husseinism eliminated the disparities between people in that incident, 

and became everyone on the rank of one is martyrdom, it is an event that gave 

everyone his human value  .  

 املقدمة

إذ ، ةوالسلوكيّ  الفكرّيةة و ة، واالجتماعيّ والنفسيّ ، إلى بناء القيم في كل المجاالت الُخلقية  الجامعاتتسعى       
أّن أهم وظائف التربّية هو الحفاظ على التراث الثقافي ونقله من جيل آلخر، وهو ، و  م من أهداف التربّيةُتعّد القيّ 

 .م، والعادات والتقاليد، وأنماط السلوك والقيّ  اةالذي يمنح اإلنسان ُأسلوب الحي

ة في النظام التعليمي، ضرورية لنجاح سير العملية ُتعّد القيم الدينّية، وما ينبثق عنها من قيم تربويّ و       
 عن طريق قياملنهج الديني اإلسالمي ا على وفقة وتوجيهها نحو تحقيق بناء اإلنسان وتعديل سلوكه التعليميّ 

المجتمع اإلسالمي في الوقت  واجهوي. نحو التعليم الصحيح المجتمع القيم الالزمة لتوجيه أفراد بتحديدّية الترب
ة من أجل إضعافه التعليميّ ، ومنها ، وفي كافة المجاالت جهات متعددة الحاضر غزو فكري مدروس من 

فساده موّجه، ووسائل االتصال الحديثة التي كاإلعالم المرئي والسمعي ال ة الحديثةوسائل التقنيّ العن طريق  وا 
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ومنها الشباب  فئات المجتمعوالتي تنشر الفاحشة بين كافة  رسميوغير ال رسميالتعليم الحركة  أثرت على
 وبشكٍل رخيٍص وسهٍل. الجامعي،

لدى  ةلنهضة الحسينيل الفكرّيةو  التربوّيةالقيم  دور الجامعة في غرس علــى تسليط الضوء يهدف البحث إلى     
 اإلمام الحسين )ع( في نهضةالــواردة  الفكرّيةو  التربوّيةم القــيّ  بعضالجامعات عن طريق التعرف على  طلبة
وتحقيقا   .التي يعاني منها طلبة الجامعة التربوّيةتسهم في حل المشكالت  وفكرّية ةبنـاء منظومـة قيميّـ  بهدف

واالستنتاج العلمي بهدف الوصول إلى الحقائق لى التحليل القائم عالتاريخي  البحث منهج عماللذلك تم است
  . التاريخّية

 تاريخها: مصطلحات البحث وهي)الِقَيم المبحث األّولبّين  :وخاتمة مباحثإلى مقدمة وأربعة البحث  قسم     
(، في اإلسالم تهاوواجباالتربّية )مهمة : نيالمبحث الثاوالفكر(، وتناول  مفهوم التربّيةوأهّميتها ، و  ومفهومها
 )دور: رابع ببيانالمبحث ال(، واختص في النهضة الحسينية والفكرّية التربوّيةم القيّ ): ثالث إلى المبحث الوتطرق 
اعتمد البحث على العديد من المصادر  .الطلبة( لدى الحسينية للنهضة والفكرّية التربوّية القّيم غرس في الجامعة

مقدمتها الكتب العربّية المطبوعة فضال  عن الرسائل الجامعّية ، والبحوث المنشورة العربّية القّيمة ، يأتي في 
 ومواقع الشبكة الدولّية للمعلومات )اإلنترنيت(. 

 املبحث األول

 التعريف مبصطلحات البحث

م1
َ
يتها ومفهومهاتارخيها : .القِي

ّ
 وأهم

 أ.تاريخ القيم

 عن وآراءها قيمها صغارها نفوس في ةاالجتماعيّ  الجماعات غرست دفق اإلنسان، قدم إلى الِقَيم تاريخ يعود     
ن والخطأ، الصواب  السلوك الَخَلف علمونيُ  الجماعات أو فاألفراد اإلنسان، حياة من جزء هي الِقَيم نقل وا 
 وسقراط إفالطون ومنهم الفالسفة ويتّفق ،فيه  المرغوب غير أو الطيب غير أو الطيب والسلوك المناسب

 القيمة أصبحت عشر التاسع القرن وفي (1)((وطيِّباّ ّذكي اّ ّاإلنسانّجعلّهوّالتعليمّمنّالهدفّأنّ )) على طووأرس
 .(2)ماتيينغوالبرا نيتشه األلماني الفيلسوف يد على ذلك وكان ، الفلسفة مباحث من أساسي ا مبحثا  

  والفضيلة، وااللتزام والصواب الخير: مثل القيمة، مبحث تحت تندرج مشكالت عالجوا القدماء الفالسفة إنّ       
 عن حديثه في إفالطون فلسفة في القيمة ونجد كما خاصة، واألخالق عامة بالفلسفة سقراط اهتمّ  مثال   اإلغريقف

 تحت تندرج األكويني توما فلسفة في القيمة فنجد الوسطى، العصور وفي الـُمثل، لعالم تتويجا   األقصى الخير
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 وابن الفارابي فكر في متمثلة اإلسالمّية الفلسفات في بارزا   مكانا   القيم وتحتل الكمال، أو ىاألقص الخير اسم
 للقيم هرميا   سلَّما   يقيموا أن هّمهم وكان ة،الصوفيّ  وفالسفة والغزالي مسكويه ابن عند األخالقي التفكير وفي سينا،
 .(3)اإلنسانّية والمعرفة العلوم مجاالت لكلِّ  العام األساس تشكِّل أّنها على للقيمة ينظر بحيث ديني، أساس على

 للقيمة فيلسوفا   يعّده فالبعض كاْنت، مذهب القيم فلسفة عن يعّبر ما خير فألنّ  الحديث، العصر في أّما     
 بةبالنس مقفال   وليس الخالص، للعقل بالنسبة ذاته على مغلق عالم القيم عالم أنّ  على يؤكِّد ألّنه اأُلصول؛ على
 يمكن القيم وأنّ  وجوهرها، الثقافة لبّ  تمثِّل فهي مجتمع، أيّ  ثقافة من رئيسي ا جانب ا تمثِّل القيم إنّ  ،العملي  للعقل
 .(4)المجتمع أفراد لكاّفة االجتماعي النشاط وتُنظِّم ُتحدِّد أن

 وخصائصها ب.مفهوم القيم

 والتربّية، كالفلسفة، مختلفة مجاالت في الباحثين من رالكثي بها أهتم التي المفاهيم من القيمة مفهوم إنّ      
النفس  علم في القيمة مفهوم هو يهّمنا وما المجاالت، من ذلك وغير النفس وعلم االجتماع، وعلم واالقتصاد،
 يّتصل فيما واستجاباته، واستعداداته الفرد، سمات على عناية يركِّز االجتماعي النفس فعلم ، االجتماعي
 من ُتعد القيم ألنّ  ذلك االجتماعي؛ النفس علم في األساسية المواضيع من القيم فموضوع اآلخرين، مع بتعامالت
 وهكذا بموجبها، يتعامل التي فلسفته المجتمعات من مجتمع لكلّ  إنّ  إذ االجتماعي، للسلوك المهمة المحددات

 لدى اجتماعيا   مقبول هو وما األفراد، عالأف على يحكم وبها المجتمع، في األفراد لسلوك موجهات القيم أنّ  نجد
 وتحكم المجتمع في األفراد أفعال توّجه تصورات أو أفكار: بأّنها القيم ُعرِّفت ولذا مقبول؛ غير هو وما المجتمع
 .(5)لديهم ةالعموميّ  صفة وتكتسب سلوكهم

ّبينكم،ّفيماّتقاوموه:ّتقولّبالتقويم،ّالشيءّثمن:ّوالقيمة)) الِقَيم، مفرد: بأّنها القيمة العرب لسانوعّرف       
ّقومتهن،:ّأيّالمتاع،ّاستقمت:ّمك ةّأهلّلقولّالتقويم،ّواالستقامة...ّبلغت؟ّكم:ّأيّناقتك؟ّقامتّكم:ّوُيقال
مّهوّاهلل:ّ)فقال...ّلناّقومتّلوّاهلل،ّرسولّيا:ّالشريفّالحديثّوفي ّقيمتّمنّوهوّلنا،ّسعرتّلو(.ّالمقو 

 والقيام الجلوس، نقيض وهو القيام، من مشتقة العربّية اللغة في قيمة كلمة فإنّ (( هاقيمتّحددت:ّأيّالشيء،
 .(6)العزم هو آخر بمعنى

بكافة صورها؛ إذ  اإلنسانّيةتعّد القيم من المفاهيم األساسية في ميادين الحياة جميعها، وهي تمّس العالقات       
أن نجدها في كّل مجتمع منظم، سواء كان متأخرا  أو متقّدما ،  إّنها ضرورة اجتماعية، وهي معايير وأهداف ال بدّ 

فهي تتغلغل في نفوس األفراد على شكل اتجاهات ودوافع وتطلعات، وتظهر في السلوك الظاهري الشعوري 
ّنما تكتسب  والالشعوري، وفي المواقف التي تتطلب ارتباط هؤالء األفراد، وال يمكن أن نفرضها على األفراد، وا 

 .(7)تأثير المنزل والمدرسة والمسجد، ومن خالل األصدقاء واألقران والقادة خارج المنزل طريق عن
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مكانة ومنزلة عظيمة في الدين اإلسالمي، فهي غاية اإلسالم وهدفه، تسعى  األخالقّية التربوّيةتحتل القيم       
ئ اإلسالمّية التي تؤّكد على االلتزام التعاليم والمباد عن طريقإلى بناء الشخصية السوية لإلنسان المسلم، 

بالفضائل واألخالق النبيلة، واالبتعاد عن الرذيلة والفحشاء، وتزكية النفس وطهارتها، واالبتعاد عن الشهوات 
ُّخُلٍقّ: ﴿نبيه محمد)ص( يقول اهلل في حقّ إذ والهفوات، والفسوق والرفث والجدال. وتقوى اهلل،  َّلَعلى نََّك َواِ 

أكملّ)): )ص(لقول رسول اهلل ؛ وَرَبَط اهلل تعالى درجة اإليمان بمدى االلتزام باألخالق الفاضلة  ،(8)﴾َعِظيمٍّ
أحسنهمّخلقاّ   .((إن ماُّبعثتّأُلتممّمكارمّاألخالق)): )ص(ويقول رسولنا الكريم  ((المؤمنينّإيماناّ 

 وأعماله، بأخالقه تُقّدر الحقيقة في مرءال قيمة إنّ  إذ أشرفها؛ يكن لم إن العلوم أشرف من األخالق علم إنّ      
ن ماّوأموالكم،ّصوركمّإلىّينظرّالّاهللّإنّ )): الشريف النبوي الحديث ففي ،(9)بماله وال بجسمه ال ّإلىّينظرّوا 

ّنما.  (10)((وأعمالكمّقلوبكم  (11)ذهبوا  أخالُقهم ذهبتْ  ُهم فإن                بقيتْ  ما األخالقُ  اأُلمم وا 

تقّدم يتضح أّن القيم لها أهمية بالغة بالنسبة لألفراد والجماعات والمجتمع على حّد سواء؛  س ا على ماتأسي      
، وذلك من خالل  ألّنها تتصل اتصاال  مباشرا  باألهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها عن طريق التربّية

ربّية، وتأتي أهمية القيم في تعبيرها عن فلسفة المبنية على فلسفة الت التربوّيةأهمية القيم في صياغة األهداف 
طار حياته، وتوجيهه للتربية وفلسفتها وأهدافها التي تعتمد في بلورتها وصياغتها على وضوح القيم؛  مجتمٍع ما وا 

إّن لكّل مجتمع تربيته الخاّصة،  كما .(12)الختيار نوع المعارف والمهارات، وتعيين األنماط السلوكية المرغوبة
ي تعكس فلسفته وأهدافه وظروف حياته، وألوان نشاطه، وقيمه ومعتقداته، أي: تعكس عموما  آيديولوجيته في والت

  . (13)الحياة، لتجعل الصغار يشّبون على هذه اآليديولوجية، فينضّمون إلى حملتها من الكبار

ّالفردّمجموعةّمنّاألحكامّالمعياريةّالمتصلةّبمض)) وللقيم تعريفات عديدة منها:      امينّواقعية،ّيتشربها
حتىّتتجس دّفيّسياقاتّالفردّالسلوكية،ّأوّاللفظية،ّأوّ...ّهّمعّالمواقفّوالخبراتّالمختلفةمنّخاللّتفاعل

المعاييرّواألحكامّالتيّتتكونّلدىّالفرد،ّمنّخاللّتفاعلهّمعّ))وتعّرف بأّنها:  .(14)((اتجاهاته،ّأوّاهتماماته
وتعّرف أيضا   .(15) ((االجتماعية؛ّبحيثّتمك نهّمنّاختيارّأهدافّوتوجهاتّحياتهالمواقفّوالخبراتّالفرديةّّو

ّبينهم،ّ))بأّنها:  ّفيما ّعليها ّالناسّويتفقون ّبها ّيؤمن ّالتي ّالعليا، ّوالُمثل ّوالقواعد ّالمبادئ ّمن مجموعة
يزنونّبهّأعمالهمّويحكمونّبهاّعلىّتصرفاتهمّالماديةّوالمعنوية    .(16) ((ويتخذونّمنهاّميزاناّ 

ّّ:(17)منهاّمتعد دة،ّمفاهيمّوللقيمّّّّّّ  أخيرا   يؤثِّر مّما فيه مرغوب هو ما لتحديد األفراد يتبّناها التي المفاهيمإن 
 آخر سلوك على معّين سلوك يفضل بموجبها ةأساسيّ  معتقدات، و للخارجية للمثيرات واختيارهم انتقائهم عملية في

، خطأ أو صحهو  ما حول أساسية معتقدات القيم أنّ  يرى َمن وهناك، اجتماعي أو شخصي مستوى على
 األحكام من مجموعة، و سلوكهم أنماط على لألفراد حكم مرجع وهي تحقيقها، إلى الفرد يسعى التي األهدافو 

ّ .(18) المختلفة والخبرات المقبولة المعيارية
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عن مكتسبة  ومنها : أنهالمفهوم القيمة، فإّن هناك بعض السمات المشتركة  التربوّيةخصائص القيم  أما       
إنسانية، الرتباطها باإلنسان دون غيره من الكائنات ، وهي ة وتفاعل الفرد مع البيئةالتنشئة االجتماعيّ  طريق
؛ ألّنها وجدانية تعتمد على الشعور، والذوق، والمزاج، واالنفعال،  غير خاضعة للقياس الدقيق أو المحدد، و الحّية

وضعها في  عن طريقتترتب فيما بينها هرميا ، فهي تتطلب االختيار والتفضيل ، و هي مسألة شخصيةوبالتالي ف
أّن النسق أو السّلم القيمي ، و مراتب ودرجات معينة حسب أهميتها، ومن َثّم تبني القيم التي تحقق رغباته وحاجاته

نها؛ بسبب ظروف الفرد وأحواله واهتماماته، ليس جامدا ، فهي ترتفع وتنخفض وتعلو وتهبط وتتقّدم وتتأخر فيما بي
نسبية وثابتة في آٍن واحٍد، ، فضال  عن كونها أو حسب نمّوه ونضجه العقلي، والجسمي، واالجتماعي، واالنفعالي
تهتم القيم باألهداف البعيدة التي يضعها ، و فهي تتصف بالثبات النسبي نظرا  للتغّيرات والتطورات في المجتمع

 .(19)ةسه، ال باألهداف الفرعيّ اإلنسان لنف

ة القيمأهمية .ج
ّ
  ومدى ارتباطها بالرتبي

 والفلسفات الديانات فيها واهتّمت خاصة، والتربوي عاّمة اإلنساني الفكر شغلت مهّمة قضية القيمتشكِّل      
 تمثِّل ألّنها ي؛اإلنسان التاريخ عبر والمصلحين والرسل األنبياء اهتمام مركز وكانت االجتماعية، والتنظيمات

 مجموعة على يعتمد أن دون ويزدهر مجتمع ينهض أن يمكن ال لذلك مجتمع؛ أيّ  في الثقافة من رئيسا   جانبا  
 أساس هو فاإلنسان فيه، البشرية الثروة بتنمية مرهون المجتمع تنمية فإنّ  وتدعمه، تؤيده التي األخالق قيم من

َناَّوَلَقدّ : ﴿تعالى قال اهلل، على المخلوقات أكرم وهو تطويره، ووسيلة المجتمع ودعامة ِّفيَّوَحَمل َناُهمّ َّآَدمََّّبِنيَّكرَّم 
رِّّال َبرِّّ ل َناُهمّ ّالطَّيَِّباتِِّّمنََّّوَرَزق َناُهمّ َّوال َبح   إالّ  تنمو ال البشرية فالثروة. (20)﴾ َتف ِضيالّ َّخَلق َناِّممَّنّ َّكِثيرٍَّّعَلىَّوَفضَّ

صالح، تطوير كلّ  في الزاوية حجرُتعد  التي التربّية، هي رئيسة أداة بواسطة  ال تغييرٍ  أو إصالحٍ  أيَّ  ألنّ  وا 
 بهذا القيام التربّية تستطيع وال الحياة، تقدم لمسايرة وضروري واجب والتطوير ويضمحل، يزول التربّية إلى يستند
 وتفّجرها، المعرفة ثورة عصر هو عصرناف وأدواته، وأساليبه التعليم لنظم المستمرّ  التعديل ظل في إالّ  الدور
 .والتربّية بالتعليم إالّ  فيه ينضجون وال ينمون ال والناس

ميادين مثل الفلسفة وعلم االجتماع  المتخصصين فـي عـدة لدنا من ا كبير  حظي موضوع القيم اهتمام  و       
ف التربّية هو الحفاظ على التراث الثقـافي هم وظائأن من وذلك أل؛ (21)والتربّية، اذ تعد القيم من أهداف التربّية
ن يتعلمهـا الجيـل الجديـد فـي المجتمع أة ينبغـي ـة واالقتـصاديّ ـة واالجتماعيّ ونقلـه مـن جيـل آلخـر ، فالمعرفـة الثقافيّ 

نح التواصل مع الماضي والقدرة على المعاصرة والتطور في المستقبل وهو الذي يمو لضمان استمراره في الحياة 
خالق والقيم لقد اهتم اإلسالم اهتماما  كبيرا  باأل (22)نماط السلوك والقيم والعادات والتقاليدأاإلنسان اسلوب الحياة و 

اذ جعـل مـن أهدافـه الرئيـسة العناية بخلق اإلنسان وتنميته لتصبح جزء  من شخصية اإلنسان العربي وقد يكون 
ربّية من التدهور واالنحالل الخلقي الذي تعاني منه المجتمعات هم العوامل التي حفظت االمة العأهذا من 

والحضارات المتقدمـة المعاصـرة إذ يـسود ضـياع القـيم واالخـالق واالنتحار وغيرها من مظاهر التأزم الخلقي 
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ه ، في حين اتهمت الكثير من الدراسات التي حاولت تحليل المجتمع العربي بحثا  عن عوامل تخلف  (23)والنفسي
ة التي يستقي منهـا هذا الوجود قيمه وبناءه االجتماعية وعلى ساسيّ جنبية منها ، الجذور والينابيع األما األالسيّ 

ة الدين والتراث اإلسالمي والتاريخ العربي اإلسالمي بل والعقل العربي اإلسالمي ، اذ ساسيّ رأس تلك الينابيع األ
 ((فكارهأاإلسالمّيفـرضّشـروطا ّعلـىّمجمـلّحيـاةّالمـؤمنّّو)) غوستاف فـون غرونبـوم " ان"يرى المستشرق 
يّشيء،ّمهمـاّيكـنّصـغيرا ّأوّشخـصيا ّأوّخاصا ،ّالّيستحقّالتنظيمّمنّقبلّأليسّهنالكّ)ويرى كذلك انه )

 ( وهو ال يحمل هذا القول على محمله الحسن، بمعنى ان ثمة رقابة ذاتية خلقية يفرضها اإلسالم(دارةّمقدسةإ
رادي والعقل، ة والعمـل اإلدومـا  علـى أي شـكل مـن أشكال سـلوك المـؤمن ، بـل يقـصد منـه تعطيـل المبـادرة والحريّـ 

ديد ة واالتباع، بدال  من الحرية والتجة والـسلفيّ ويؤكد أن الثقافة العربّية السائدة ثقافـة تـستند الـى القـيم الجبريّـ 
ذهـب اليـه بعـض المستـشرقين بـاحثون عـرب وعلـى رأسـهم فاضـل االنصاري في  . وقـد ذهب الـى مـاواالبداع
التقاليدّوالقيمّالبدويةّأثرتّفيّالمجتمعاتّالزراعيةّالعربي ةّ))والذي أكد فيه أن  (الجغرافية االجتماعية)كتابه 

لنيلّأوّبالدّالشامّأوّاّلريفيينّ،ّفيّسهولّالرافدينبتأثيرّالهجرةّالبدويةّالمستمرةّفأصبحتّحياةّمعظمّا
ّيقتصرّ ّولم ّاليوميةّ. ّوسلوكياتها ّالمجتمعاتّالبدويةّفيّكثيرّمنّقيمها ّأمتـدادا ّلحياة وسهولّالمغـربّ،

ةّالريفيةّفيّالوطنّالعربيّ،ّوأنماّتجاوزهـاّالـىّالمجتمعاتّالمدنيةّتأثيرّالبداوهّهذاّعلىّالمجتمعاتّالزراعيّ 
ة والمفكرين يشيدون بدور اإلسالم بأنقـاذ البـشرية مـن التخلـف واالنحطـاط ، أذ نجد بعض الفالسفو . (24)((أيضاّ 

ّلماّ)أكـد ذلـك الفيلـسوف االنكليـزي "برناردشـو " فـي مقولتـه الخالدة ) ّسام ّتقدير ّموضع ّكانّدينّمحمد لقد
،ّوأنهّلوّأتيحّّساني ةاإلنينطويّعليهّمنّحيويـةّمدهـشةّوأنهّالّبدّمنّالقولّأنّمحمدا ّرسولّاهللّمنقذّ

 (25)((لرجلّمثلـهّأنّيتولىّزعامةّالعالمّالحديثّفأنهّلمـنّالمؤكـدّأنـهّسـينجحّفـيّأيجـادّالحـلّلكـلّمشاكله
": أن أوربـا مدينـة  اإلنسانّيةوفـي هـذا المـدار أيـضا  يطالعنـا المؤرخ االنكليزي "ويلز" في كتابـه "مالمـح مـن تـاريخ 

 فـي حـين أننـا نـرى فـي المجتمعات العربّية واإلسالمّية (26)انب االكبـر مـن قوانينهـا االداريـة والتجاريـةلالسالم بالج
ثير من االنظمة والقوانين السائدة والتي تنص على أن الدين الرسمي لذلك المجتمع هو اإلسالم، ولكن في الك

إننا  .(27)بّية فنجدها غريبة عن اإلسالم وأصولهفي شيء وأنعكس ذلك على التر  واقع الحال ليس من اإلسالم
نصف األمـة اإلسالمّية بـالتخلف ونحـن علـى يقـين أن مـن أهـم أسـباب تخلفها الجري وراء نموذج الغرب ، 
ومحاولة االقتـداء بـه والـسير فـي ركابـه ورؤيـة الحياة كما يراها هو ، واالصـطباغ بـصبغته الماديـة التـي حولـت 

نسان إلـى بهيمـة سائمة، بل أضل سبيال  . إن في )مجتمعنا العربي اإلسالمي( أزمة، ال بل أزمات ، يعبـر اإل
تأخـذ طابع االزدواجية في والخلقية ، و  التربوّيةعنها في الممارسات السياسية واالجتماع ية، واالقتصادية و 

ي تنتمي إليها األمة . واألزمة تلح علينا بصور عدة ، واالنحراف شبه الكلي عن أصالة المبادئ والقيم التـالسلوك
من زمـن ، ونراهـا تقعـد وتهـبط تبعـا  لمؤثرات كثيرة وأحداث متالحقة ، إال أن حدتها قد اشـتدت وأصـبحت ت نـذر 

ال يعتد  بـشر مستطير، منه تدهور األمة وانحاللها وانعـدام أثرهـا وفاعليتهـا ، واختـزال دورهـا إلـى مستوى هامشي
لذا فان السبب الحقيقي من وراء تخلف األمة العربّية هو عـدم األلتـزام بـالقيم اإلسالمّية وهذا ما أكدته الكثير  .به
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من الدراسات النظرية والميدانية والتي اجمعت على وجود خلل في منظومة القيم نتيجة العزوف عن القيم 
نها دراسة الجمالي والذي أكد إن الكثير من المسلمين بعد أن نسوا دينهم اإلسالمّية واللهـث وراء القـيم الغربية وم

وهذا (28)وهجروا قرآنهم، وصاروا يقلدون غيرهم ويستوردون عقائد ومباديء متطرفة وبعيدة عن منهجنا اإلسالمي
ي والذي قدمه فـي عـالم متغير من منظور أسالم التربوّيةما توصل اليه فرحان ايضا  من خالل بحثه عـن القـيم 

في مؤتمر القيم والتربّية في عالم متغير الـى أن القيم السائدة في العالم العربي ال تعبر عن قـيم اإلسالم 
كما أكد عبد  (29)وحـضارته ، فاإلسالم شـيء والمسلمون شيء آخر وبينهما فرق شاسع في التصور والممارسة

ـري عمليـة عولمة لكل شأن أقتصادي وأجتمـاعي وتربـوي وثقـافي الـرحمن منـذ دخـول القـرن الحـادي والعـشرين تج
وأخالقـي وفـي أطـار هـذه العولمة التي غالبيتها قيم أمريكية مطلوب من امتنا العربّية أن تعيد النظر بما لدينا من 

والتي تحتاج  نظريات ومناهج وتجري عملية تأصيل لها، وذلك ألن ميدان التربّية من أهم الميادين التي تتاثر
وتاسيسا  على ما تقدم هناك (30) .ألعادة الفحص النقدي وأعادة البناء والتكـوين أذ أن التربّية وسيلة التغيير دائما  

ففي تراثنا التربوي نظام شامل للتربية واالعداد للحياة  .أزمة في القيم اإلسالمّية نتيجـة اللهـث وراء القـيم الغربية
ه التربوي الصحيح وتقويم سلوكهم الذي يرتكز على اسـس تعليميـة وتربويـة سـليمة نابعة وتوجيه الشباب التوجي

من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف والذي جاء وافيا  بمطالب الحياة كلهـا : وانـه لحـري بكـل مـرب مخلـص ان 
آداب وفضائل . وذلك من خالل  يستبـصر بجوانـب الفكـر التربـوي اإلسالمي وابـراز ايجابيته وما يزخر به من

لدى ابنائنا من خالل القدوة الحسنة والمتمثلة برجاالت اإلسالم الفـذة  التربوّيةالعودة الى تراثنـا وتأصـيل قيمنا 
والذين يمثلون قيمها بأعلى مستوياتها مـن خـالل ربطهـم النظريـة بـالتطبيق الفعلـي ، وعلى رأس تلك الرجاالت 

واالدعية  ـن خالل عطائه الفكري الفذ والمتمثل بالمئات من الوصايا والحكم والخطب واالشعار، م )ع(الحسين 
نجد  )ع(والتي مألت كتب التاريخ ، فـضال  عـن الرسـائل والخطـب والوصـايا والمحاورات الصادرة عن الحسين 

ر والتشريع وتجـسد الـصيغة السلوك والممارسة العملية في حياته الشخصية التي توضح لنا جانبا  من الفك
ويرسخ  التطبيقيـة ، والتي مـن خاللهـا يمكـن ان نبنـي منهجـا  تربويـا  اسـالميا  يحفـظ لنـا هويتنـا العربّية اإلسالمّية

 .(31)الخاصة بنـا التربوّيةيمنا ق

حد يجمع عليـه أفـراد وتؤثر القيم في بناء المجتمع ووحدة تماسكه ، إذ يؤدي اتساقها في نظام قيمي مو ّّّّّّ
المجتمـع إلى تماسك بنية ذلك المجتمع ، فإذا ما كانت تلك القيم متسقة ومشتركة بـين جميـع أعضائه، آدت إلى 
تماسك بنية ذلك المجتمع ، أما إذا كانت غيـر واضـحة فـي نظـام قيمي موحد ، أدت إلى صراع بين أفـراد ذلـك 

، فالنظام القيمي المو حد الواضح هو الذي يسهل عملية تضامن المجتمـع ،  المجتمـع ، وسـاد التفكـك والـضعف
لذا فأن المجتمعات بحاجة إلى  (32)قوة تماسكه، ألنه يعتمد على األهداف والقيم المشتركة بين أفراده ويزيـد مـن

تشابه في كل مجتمع، منظومة قيم تستند عليها عندما تقـوم بالتفاعـل اإليجابي مع بعضها البعض ويستلزم هذا ال
إذ تستطيع هذه القيم أن تكفل وتضمن قيم المجتمع وأهدافه ويعتمد ذلك على مـدى قبـول المجتمعـات لمثل هذه 

المجتمع ورفضها سيؤدي إلى تفككه  القيم أو رفضها إذ إن قبولهم لها يؤدي بالتالي إلـى وحـدة بنـاء وتماسـك 
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فلـسفته وأهدافـه وظـروف حياتــه، لكـل مجتمـع تربيتـه الخاصـة وا لتـي تعكـس وبذلك يمكن القـول إن   .(33)وانحالله
لــوان نــشاطه، وقيمـه ومعتقداتــه، أي تعكـس عمومــا  ايديولوجيته في الحياة، لتجعل الصغار يشبون على هذه أو 

إلى ذلك من خالل تربية الـذات  ولقد سعت التربّية اإلسالمّية .(34)االيديولوجية، فينضمون إلى حملتها من الكبار
والتـي تعد محور نشاط هذه التربّية وبها تتشكل ذات اإلنسان المسلم عن طريق عملية تنمية وتغذية  اإلنسانّية

لمواهب اإلنسان بصورة متزنة ، وهي لهذا تتعهد بناء اإليمان والعلـم والخلـق والعمل الصالح بـصورة متالحمـة 
  . منـسجمة

 األخالقي العامل يدخل اذ اإلسالمي الدين وأحكام مفاهيم في األهمية بالغة المسائل من األخالقّية لقيما تعد     
 القضايا في سواء   به، واالهتمام رعايته على ويحث اإلسالم لها يدعو التي الحياة مرافق من مرفق كل في

 أو وجيرانه، بأرحامه عالقته مثل األوسع ماعيةاالجت الدائرة في أو وبُأسرته، بنفسه عالقته مثل باإلنسان الخاّصة
 جوانب في المسلمين، وغير المسلمين مع المختلفة عالقاته المسلم اإلنسان فيه يبني الذي الكبير المجتمع ضمن
 .  (35)وعلمية واقتصادية، اجتماعية، المختلفة الحياة

حية والخلقية فـضال  عـن حريـة الفكـر واالنفتـاح علـى كمـا تؤكـد التربّية اإلسالمّية أهميـة التمسك بالقيم الرو      
بروح الفريق وتغليب العمل المـصادر المختلفة للثقافة وأن تنمي في الفرد قدرات ومهارات واتجاهات معينـة مثـل 

ذا كانت القيم الخلقية التي تشكل في ضوئها أهداف التربّية الخل(36)المصلحة المشتركة وكذلك أهمية العمل قية وا 
تختلف من مجتمع إلى آخر إذ اختلف الفالسفة فيما بيـنهم فـي تفـسيرها ، ففـسرها بعـضهم تفسيرا  بيولوجيا  ومنهم 
من فسرها تفسيرا  اجتماعيا  ، واختلفـوا ايـضا  فـي معنـى الحـق والخير فأصبحت لهم فيها مذاهب متعددة وأراء 

احد ، فنرى " كونفوشيوس " يؤمن بان المرء ي ولد مفطورا  علـى الخيـر مختلفـة ال تـستند إلـى اصـل ثابـت ومنبع و 
إنّالناسّيولدونّخيرينّسواسيةّبطبيعتهمّ،ّوكُانهمّكلماّشـبواّاختلفّالواحدّمنهمّعنّوفـي ذلك يقـول : ))

إن فـي حين على العكس من ذلك نجد ان " جون لوك " يجـد (37) ((اآلخرّتدريجيا ّوفقّماّيكتسبّمنّعادات
ّهـيّأسـاسّاألخالقّوليستّالفطرة) إال أن هذا االختالف ال محل له في اإلسالم ، فالقيم  .(38) ((التربي ة

(، وعلى هذا، فال صالخلقية في اإلسالم يصورها القران الكريم ، وقد تشكلت بصورة حية في أخالق الرسول )
كـانّ)لت عائشة ، عن خلق الرسـول فقالـت )اختالف وال مذاهب شتى في القيم الخلقية المستمدة منها فقد سئ

 . (39) ((نآخلقـهّالقـّر

ة.2
ّ
 :  الرتبي

ة 1 
ّ
  ـ الرتبي

 
وفي القرآن الكريم: . (40)((رباّالشيء:ّزادّونما،ّوربيته:ّنم يته))جاء في لسان العرب: :  لغة

ِبي﴿ َدَقاتَِّّوُير  تنشأّّتربى:))معجم الوسيط:وفي ال بني فالن: نشأت فيهم.أي: يزيدها. وربوَت في  (41)﴾الصَّ
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ّالجسمية،وتغذىّوتث ّقواه ّنم ى ّورب اه: ّوالخلقيةق ف. وهكذا؛ فإن المعنى القاموسي في لغتنا  .(42)((والعقلية،
 ة، التنشئة، والتثقيف.العربّية لكلمة تربية، يتضّمن العناصر اآلتية: النمو، التغذيّ 

ة 2
ّ
، قديما  وحديثا  أن يعّرفوا التربّية تعريفا  جامعا ، لكّنهم اختلفوا لقد حاول كثير من المّربين : اصطالحا   ـ الرتبي

 :التعاريفتلك في ذلك اختالفات كبيرة؛ الختالفهم في تحديد الغرض من التربّية وأهدافها في المجتمع. ومن بين 
ّجمالّوكمالّممكن،ّودورّالمعلّ ))م(، ومن آرائه:  ق 472 -348أفالطون) تعريف مّالّيقومّإعطاءّالجسمّكل 

ق م(، ومن آرائه:  384-377أرسطو)((، وعرفها علىّفرضّالعلوم،ّإن ماّبتوجيهّالتلميذّبالمناقشةّواألسئلة
ّوالزرع)) ّللنبات ّاألرض ُّتِعد ّكما ّللكسب، ّالعقل ّإعداد  -2274إمانويل كانت) ءآراومن  .(43)((التربي ة:

لّالممكن،ّومهم ةّالتربي ةّأنّتحترمّحريةّالفردّالغرضّمنّالتربي ةّالوصولّباإلنسانّإلىّالكما)): (م2814
الغايةّمنّالتربي ة،ّ)): (م2827 -2228جون جاك روسو)((، ويرى الطبيعية،ّوتساعدهّعلىّتحقيقّإنسانيته

ّنهذ بّقواهّالعقلية،ّونجعلهّقادرا ّعلىّتثقيفّنفسهّبنفسه ّإن ما ّنحشوّرأسّالطفلّبالمعلومات، (( ، أما أال 
ّهذاّ)): فيرى(، م2823-2816)جون ستيوارت ميل ّالتربي ةّهيّانتقالّتأثيرّشخصّإلىّشخصّآخر،ّوأن  إن 

متجهّمنّعقلّإلىّعقل،ّأوّمنّطبعّإلىّطبـع،ّوبصفةّعام ةّمنّشخصيةّإلىُّأخرى  .(44)((التأثيرّهوّدائماّ 

 الفكرّيةة و ته الجسميّ ن ينمـي اسـتعداداأعلـى  اإلنسانهـي العمـل الـذي يـساعد ويشير توق بأن التربّية      
وقد (45)ما استطاع الى ذلك سبيال  اإلنسانّية جل انجاز مهمتهأمن  األخالقّيةة و ة ، والجماليّ ومشاعره االجتماعيّ 

ةّ،ّعبرتّعنّنفسهاّفـيّصـورةّواضـحةّأوّضـمنيّ ّةّسواءّ ةّقيميّ التربي ةّفيّجوهرهاّعمليّ ))إن  عبدالملككد أ

ّالتعليميّـ  ّفالمؤسـسة ّبحكم ّمؤسـسةّة ّتعيـشه ّالـذي ّالثقـافي ّباالطـار ّوعالقاتها ّووظائفها ّوحاضرها ماضيها
عاقل  يفسرو .(46) ((ةوالسلوكيّ ّالفكري ةةّّوـةّوالخلقيّـ ةّواالجتماعيّ تسعىّالـىّبنـاءّالقـيمّفـيّكـلّمجاالتهـاّالنفـسيّ 

ّ)): تعني التربّيةأن  ّللمجتمع، ّالعليا ّالمُثل ّومنّّساني ةاإلنّوّاألخالقي ةالحفاظّعلى ّاأُلم ة، ّتاريخ ّمن النابعة
حضارتهاّوثقافتها،ّومنّخبراتهاّالماضية،ّومنّدينها،ّوعنّطريقّتعاملهاّوعالقتهاّباأُلممّاأُلخرى،ّوعالقاتّ

دّالطفلّعلىّالتفكيرّالصحيحّوالحياةّالصحيحة،ّبماّ))ى مدكوربينما ير .(47)((األفرادّفيها،ّوغيرها والتربي ةّتعو 
دهّالعاداتّالحسنة،فّوتجاربّتنفعّعقله،ّوتغذيّوجدانه،ّوتنم يّميولهّّوتزودهّمنّمعاّر وتجنبهّمواهبه،ّوتعو 
ّالعقل،العاداتّالسيئ ّحسنّالُخلق،سليم ّقويّالجسم، ّفينشأ ّقادرا ّعلىّأداءّرسالتهّفيّة، متزنّالشخصية،

ّاالجت))غفيفيويقول .(48)((الحياة ّاالستمرار ّوسيلة ّهي ّالكامل: ّبمعناها ّالسبيلّوالتربي ة ّوهي ّللحياة، ماعي
ّالمهاراتّواالتجاهاتّالتيّ ّيكتسبّالفرد ّاالجتماعيةّوالخلقية،ّوعنّطريقها ّالحياةّبمستوياتها كذلكّلتجديد

 .(49)((تساعدهاّعلىّمواكبةّمتطلباتّالحياة

ة التـي عرفـت والعلميّـ  دقيقـا  فـي قواميس اللغـة والدراسـات المنطقيـة اا وتعريفـ  واضـح   اإن للفكـر تحديـد  : الفكر .3
ّالتفكيرّوالتأملّواالسـمّ .الفكرّمنّفكر))الفكـر وتحدثت عنه ، جاء في لسان العرب:  ّمعنىّ: والفكرّيفيد

العملّعلىّمواجهةّ)الفكر على انه ) (51)وقد عرف جعفر ، (50) ((الفكـرّوالفكـرةّورجـلّفكيـرّأيّكثيرّالتفكير
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الفكـرّقـوةّ))راغـب االصـفهاني:وقال ال((. لىّالحلولّالمناسبةّوالمالئمةّلهاالواقعةّللوصولّإ الحقائقّواالمـور
مطرقـةّللعلـمّإلـىّالمعلـومّ،ّوالتفكـرّجوالنّتلكّالقوةّبحسبّنظرّالعقلّ،ّوذلكّلإلنسانّدونّالحيوانّ،ّوالّ

 ((ّوالّتفكرواّفيّاهللتفكرواّفيّآالءّاهلل). ولهذا روي: )(( يقالّاالّفيمـاّيمكنّانّيحصلّلهّصورةّفيّالقلب
وقد عرف الشيخ محمد رضا ((، الفكرّأعمالّالخاطرّفيّشي))وقال ابن منظور:  منزها  أن يوصف بصورة

جلّالوصولّإلىّراءّعمليةّعقليةّفيّالمعلوماتّالحاضرةّألفكرّالمقصودّمنـهّإجـال: ))المظفر الفكر بقوله 
ة بـين دق : إن الفكر هو حركـة عقليّـ أئب ؛ وبتعبير آخر بالمجهول الغا العلم : ( والمطلوب هـو(المطلوب

نـشاطّنـوعيّيتميـزّبـهّاإلنسانّويـشملّعمليـاتّاإلدراكّوالفهمّ)بأنه ) (52)وعرفه نوري  .المعلـوم والمجهول
 (53)وعرف فاضـل  ((والذاكرةّوالمحاججةّوالتقليدّواالستنباطّوتظهرّمنّخاللهّعملياتّاإلنسانّاالجتماعية

ّالعقلّاإلنسانيّفيّتحديدهّلمواقفّكـر عمومـا  بأنـه )الف ّأوّيعتمدها اآلراءّوالمبـادئّوالنظريـاتّالتـيّيطلقها
  . (54) ((معينةّتجاهّالكـونّواإلنسان

 الفكر الرتبوي اإلسالمي.4

اإلطـار العقائدي ، فان نوعه يتحدد بنوع هذه الحيـاة وب اإلنسانّيةبمـا إن الفكـر انعكاس صادق لحياة الجماعة     
 – األخالقّيةالذي يوجه مسارها ، وطالما أننا نعيش في مجتمع إسالمي، فان الفكر الذي يعكـس حياتنـا الثقافيـة و 

هـو الفكـر التربـوي اإلسالمي بكل أصـوله وركـائزه ومحدداتـه ومقوماتـه وأسـاليبه النابعـة  –فـي المجـال التعليمـي 
سجلت حركـة الفكـر صـفحة مـن أروع و ، واقعنا اإلسالمي، ومـن تطلعاتنـا المـستقبليةو ة ، مـن شـريعتنا اإلسالميّ 

حطم القيود التي فرضت صـفحاتها فـي التـاريخ بظهـور اإلسالم وانتصاره وانتشاره ، إذ أطلق حريات اإلنسان و 
لى التوحيد ومـن الخرافة واألسطورة إلى رادته النه انتقل بالعرب من القبيلة إلى األمة ومن التعددية إا  على عقله و 

وبذلك بلغ المسلمون مكانة رفيعة بين األمم من خالل تمسكهم بالمثل والقيم العليا التي  . العقل والمنهج العلمي
تركـوا لنـا الكثيـر مـن المـصادر والمؤلفـات اإلسالمّية  الفكرّيةينطـوي عليهـا جـوهر ديـنهم ، ونتيجة هذه الحركة 

بداعهم الحضاري والثقـافي مـا يشكل اليوم التراث العربي ة والمنقولة والتي تضمنت خالصة فمكتوبال كرهم وا 
اإلسالمي والذي يشكل الفكر التربوي جانبا  مهما  من هذا التراث بما يتضمنه من آراء ومواقف وقيم تربوية 

له ردم فجـوات الـضعف فـي معتقـداتنا صـائبة ودروس تفيـدنا فـي فكرنـا التربوي المعاصر نستطيع من خال
ومما ينبغي لنا عمله في هذه المرحلة هو تمثل تراثنا بشكل صحيح ، ومـن ثـم القدرة على (55)التربوّية وممارسـتنا 

 عن طريقغربلته وفحصه واإلفادة من العقلية المنهجية التي أنتجتـه ، والقـدرة علـى إنتاج فكري معاصر يوازيه ، 
لى الينابيع التي استمد منها، فينتج تراثا  معاصرا  قادرا  على قراءة مشكالت العصر ، وتقديم الحلول العودة إ

وقد جاءت الرسالة اإلسالمّية الخاتمـة لهدايـة اإلنسان ، وتحريـره مـن جميـع  .إذ الموضوعية الموافقة لحركة الحياة
وهـام ومـن عبـادة اآللهـة المـصطنعة ، وتحريـره مـن ألوان االنحراف في فكره وسلوكه ، وتحريره من ضالل األ

االنـسياق وراء الـشهوات والمطـامع ، وتهـذيب نفـسه مـن بواعث األنانية والحقد والعدوان، وتحرير سلوكه من 
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ّبعثتّ)( الهدف األساسي من البعثـة بقولـه المشهور: )صوقد اختصر رسول ااهلل ) .الرذيلة واالنحطاط إن ما
هذه المهمـة لتتـرجم في الواقع في  )ع(وقد واصل األوصياء واألئمة من أهل البيت .(56) ((مّمكارمّاألخالقألتم

هي المحور األساسي في حركاتهم ، وقد جسد اإلمام  األخالقّيةأعمال وممارسات وعالقات ، ولهذا كانت القيم 
الصالحة ، وضرب لنا وأصحابه وأهل بيته  ألخالقّيةاالمفاهيم والقيم  اإلنسانّيةسالم فـي نهـضته سين عليه الـالح

، ، ثورة قيميـة أبـرزت حقـائق وأقـرت تعـاليمثورة فكرية وأخالقية واإلسالم ،أروع األمثلة في درجات التكامل الخلقي
مى منزلة ثورة إنسانية تتميز بأنها ثورة مستمرة ومستجدة ، آية ذلك إقرارها قيما  إنسانية تضع اإلنسان في أس يوه

  .(57)علـى األرض وتحله مرتبة منفردة ال يضاهيها سواها لدى سائر الكائنات الحية

الثورات والحركات المقدسة ، قد ابتدأت في الحقيقة باألنبياء العظام، بـأنهم قـاموا فـي سـبيل مكافحة  نّ إ       
واإلفساد في األرض عبادة األصنام والنضال ضد الظلم واالستبداد والجهل والتعصب واإلسراف والتبذير 

الطريق نفسه الذي سـلكه األنبيـاء ، لكنـه  )ع(وقد سلك اإلمام الحسين  .والفحشاء واالمتيازات االجتماعية الوهمية
بالطبع واجه ظروفا  غير تلك التي واجهت األنبياء والسبب في سيره على خط األنبياء والصالحين الذي دعا إليه 

وقدم نفسه الطاهرة قربانا  هو االنحراف الذي حدث في ذلك الوقت  ص(كريم محمد)ااهلل سبحانه وتعالى ونبيه ال
 )ع(على يد الحكام والعزوف عن اتباع الحق واألقوال الواردة في تاريخ عاشوراء خير دليل على ذلك إذ قال 

يعملّبه،ّّآالّترونّأنّالحقّال))م باتباع الحق والرجوع عن الباطلوهو يخاطب الجموع من حوله ناصحا  له
. (58)مثالهـا الكثيـر والتي تدعو إلى ضرورة التمسك بـالقيم اإلسالمّية والعمـل بهـاأو  ((..وانّالباطلّالّيتناهىّعنـه

بواسطة م اإلساللقـد أراد اإلمام أن يسجل اعتراضه ، وعدم رضاه ومطالبته بالعدالة والحق وبالتـالي نـشر رايـة 
بدنه وأبدان أهله واصحابه، والتاريخ يثبت لنا أن الخطب واألقوال التي تسجل سيل من الدماء التي تدفقت من 

ننا  .وصفاء فكرتعبر عن خلوص نية، وعمق إرادة،  بالدم ال يمكن أن تمحى من الوجود أبدا ، ذلك إنها  اليوموا 
لـى االنفتـاح اإلنساني الواسـع  )ع(سين بحاجة إلى فكـر نـوراني ملهـب ورشيد في آن واحد كفكر اإلمام الحـ ، وا 

ي واستثماره في معالجة قـضايانا الكئـود ، زونـه الروحـي والقيمـي والثقـافنـستفيد مـن مخ أنعلـى شخـصيته عـسى 
فلم يعد الحسين مجرد ثورة وحركة جهادية، بل هو مشعل نور  .وحـل إشـكاليات اإلنسان العميقـة فـي هـذا العصر

والحـسين  (الثـائر)الحـسين ؤمن وغير المؤمن بحاجة إلى معرفةفاإلنسان الم،  متألق في كل شيج و متوه
المرشد )والحسين (المربـي)والحـسين( الـشاعر)والحـسين (العرفـاني)وبحاجـة لـروح الحـسين( يالمـصلح االجتمـاع)

وبذلك يمكن  .وال يخافه ل الذي ال يأبه الموتالمتمكن، والحسين المجاهـد المقات (السياسي)والحسين  (األخالقي
يتحول المنبر الحسيني إلى منظومة ثقافيـة واسـعة ، وحركـة عقالنية منظمة تطل علـى شخـصية اإلمام مـن أن

وحده، نعتز به ميراثا  إنسانيا  ال فعـال  يختـصر شخـصية  ((الجانبّالمأساوي )جوانبهـا جميعهـا دون تركيـز علـى
 في الفكر والعلم والتربّية واألخالق والقيم )ع(ين ويهمش فعاليتها، بل ينبغي تفحص تراث اإلمام الحسين الحـس

عقد حوارا  بين هذا التراث ت ، واإلصالح االجتمـاعي ، والنشاط السياسي ، وأنواألدب وال شعر والعرفان الروحي
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المعاصـرة ، وتـستمد منـه معرفـة مـستنيرة قـادرة علـى  اإلنسانّيةوالواقع اإلنساني ، فتستنطقه األمة في قضاياها 
   .(59)مواجهـة إشكاليات العصر

 نياملبحث الثا

ة
ّ
تها يف  الرتبي

ّ
 اإلسالمومهم

منهجّّاإلسالمفيّّالتربي ةإنشاءّالـشيءّحاال ّفحاال ّإلىّالتمام،ّّو))، كما ورد في القرآن هي: التربّيةمعنى       
ّّاإلنسانفيّكليته:ّعقال ّوروحا ،ّجسدا ّونفسا .ّّوّنساناإّليستهدفّصياغةّكيانّ ليسّجديرا ّبهذهّالتسميةّإال 

ّات باعّاأُلصولّالتيّجاءّبهاّاألنبياءّوالمرسلونّمنّاألحكامّوالِحكمّّاإلسالمفيّّالتربي ة،ّوليستّالتربي ةب إال 
 .(60)((بّالقيمّالحميدةّوحسنّاألخالقإلىّأعلىّمراتّاإلنسانوالتعاليم،ّوهيّالمبادئّالحقيقيةّالتيّتأخذّبيدّ

ة تقصد إلى الخير واإلحسان، تحيي الضمائر وتنير العقول وتبني حس فبقيم ومبادئ تربوية هاد اإلسالموجاء 
كون الدين هو الموّجه لحركة المجتمع، ومصدر كّل نظمه  اإلسالم، فصارت من ُأصول اإلنسانالمسؤولية في 

، اإلسالمبوسائلها المختلفة، ومن هذا الوجه يتبّين أّن الدين هو روح حركة الحياة في  التربّيةالعاملة التي منها 
 .(61)وروح العلوم والمعارف كّلها، وروح المجتمع

نظريا  وعمليا  ال تجد مرجعيتها إاّل في الدين، ومفهوم العلوم ليس مقصورا  على  اإلسالمفي  التربّيةإّن قيم       
كّل المعارف التي كشف اهلل عنها للبشر، وسريان روح الدين في كّل شعاب الحياة، علوم الدين، بل يشمل 
هو المفهوم الصحيح للتربية، كما فهمه األقدمون من علماء اأُلّمة قبل نشأة  ياإلسالموالمعارف في المنظور 

وكأّن هذا التالزم بين التقّدم  ومع التقّدم والحداثة تزداد الحياة تعقيدا ، .(62) بدعة تفريق العلوم إلى ديني ودنيوي
والتعقيد في الحياة قاعدة عاّمة، هي من طبيعة هذه الحياة المعاصرة، ولعّلها كبرى مشكالتها، ومع تعقيدات 

، فتجعل منها عملية متشعبة التربّيةتعقيدا ، إذ تنعكس هذه التعقيدات على  التربوّيةالحياة المعاصرة تزداد العملية 
ّنما تتعداهم إلى جميع قطاعات العمل، حتى ال المشارب والمجاال ت ال ينحصر همها في التعليم والمعّلمين، وا 

قوم بدور تربوي، كبر شأنه أو صغر؛ لذلك يتحّدث المرّبون اليوم عن دور اإلعالم، والنادي، والسوق، لت
ا ، كمالتربوّيةي العملية ، والدعوية، والمسجد، فالتربوّيةوالمصنع، والمتجر، فضال  عن اأُلسرة والمؤسسات 

 .(63)التربوّيةالمجتمع الذي يشارك فيه جميع الناس في العملية يتحّدثون عن )المجتمع المتربي(أي:

ت، والمجالس الحسينية، لها منافذ متعددة، منها: اأُلسرة، والمسجد، والحسينيا اإلسالمفي  التربّيةإّن       
النظامية من المدارس، والجامعات، والنظر إلى واقع الحياة العصرية  التربوّيةإلى جانب المؤسسات والمجتمع،

تتعّرض اآلن لرياح العولمة وتحدياتها، فاإلعالم الملوث باألفكار المسمومة  التربوّيةيبّين لنا أّن هذه المنافذ 
 .(64)تغشى البيت والمدرسة، بل باتت معاني اأُلسرة في خطر عظيم
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هي نظام ذو عالقة وثيقة باألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في  ماإلسالفي  التربّيةإّن       
عملية اجتماعية شاملة تضّم كّل شرائح المجتمع  اإلسالمفي  التربّية، ومهّمة التربّيةالمجتمع الذي تخدمه 

لنخب والمثقفين، فقوام اأُلّمة وأساسها وطبقاته، ابتداء بالنشء في اأُلسرة، مرورا  بالعوام وأرباب المهن، وانتهاء  با
َّدسَّاَهاالخلقية التي يصفها القرآن بـ)التزكية( ﴿ التربّيةهي  َّخاَبَّمن  َّزكَّاَهاَّوَقد  َّأف َلَحَّمن  ؛ ولذلك فتطهير (65)﴾َقد 

ير النفس وتزكيتها من أفضل األعمال والخصال، وتربيتها على الفضائل إنّما هو شرط جوهري إلحداث التغي
ٍمَّحتَّىُّيَغيُِّرواَّماِّبَأنُفِسِهمّ االجتماعي المنوط به نهضة اأُلّمة ﴿ ّاهللّالُّيَغيُِّرَّماِّبَقو    .(66)﴾ِإنَّ

بهذا المعنى إنّما هي غرس للمبادئ والقيم وأخالق الفطرة السوية، من عدٍل ومساواٍة، وصدٍق  التربّيةو       
خالٍص، في صميم قلب  خاّصة، لُتسَقى بماء التعارف والتواصل والتراحم بين الناس، فتؤتي ، والنشء اإلنسانوا 

ُّكن َتَّفظ ا َّغِليَظّ ي:اإلنسانُأكلها وثمارها سالما  ووئاما  وتعاونا  في المجتمع  َّوَلو  ّاهللِّلن َتَّلهم  َمٍةِّمن  ﴿َفِبَماَّرح 
ّ َتغ فِّال َقل ِب َّواس  َّعن ُهم  ُف َّفاع  ِلَك َّحو  ِّمن  وا ِّفيّاأَلم ر﴾الن َفضُّ َّوَشاِور ُهم  َّلهم  ر 

(67).ّّ َّأن  ٍم َّقو  َّشَنآُن ِرَمنَُّكم  ﴿َوالَّيج 
َّوالتَّق َوىَّوالَّتَعاَوُنواَّعَلىّاإِلث ِمّ َّتع َتُدواَّوَتَعاَوُنواَّعَلىّال ِبرِّ ِجِدّالحرَاِمَّأن  ّالمس  َّعن  َّصدُّوُكم  َواِنَّواتَُّقواّاهللِّإنَّ َوال ُعد 

َّشِديدُّ ، فالناس في كّل اأُلمم أكفاء فيما بينهم ال يتمايزون إاّل من جهة العقول ونوعية  (68)ال ِعَقاِب﴾ّاهلل
 . (69)التربّيةاألخالق، وهي ال تكتمل إاّل ب

ةهو احلل لتأصيل قيمنا  )ع(احلسني  اإلمام
ّ
ةاإلسالم الرتبوي

ّ
 ي

ة، وتوجيه الشباب التوجيه التربوي الصحيح، وتقويم ة واإلعداد للحياففي تراثنا التربوي نظام شامل للتربيّ        
الحنيف، والذي جاء وافيا   ياإلسالمسلوكهم الذي يرتكز على ُأسس تعليمية وتربوية سليمة نابعة من تعاليم الدين 

لدى أبنائنا، من خالل القدوة  التربوّيةالعودة إلى تراثنا وتأصيل قيمنا  عن طريقبمطالب الحياة كّلها، وذلك 
الفّذة، والذين يمثلون قيمها بأعلى مستوياتها من خالل ربطهم النظرية  اإلسالمالحسنة والمتمثلة برجاالت 

قّمة من قمم الرجال الذين  اإلسالم، والذي ُيعّد في دنيا )ع(بالتطبيق الفعلي، وعلى رأس تلك الرجاالت الحسين 
ور في دروب البشرية، من خالل عطائه الفكري الفّذ ، وسكبوا الناإلنسانّيةو  اإلسالمصنعوا العظمة في تاريخ 

والمتمثل بالمئات من الوصايا والِحَكم، والُخطب واألشعار، واألدعية، والتي مألت كتب التاريخ فضال  عن 
، نجد السلوك والممارسة العملية في حياته الشخصية )ع(الرسائل والخطب والوصايا والمحاورات الصادرة عنه 

جانبا  من الفكر والتشريع وتجّسد الصيغة التطبيقية، والتي من خاللها يمكن أن نبني منهجا  تربويا   التي توضح لنا
  .(70)الخاّصة بنا التربوّية، ويرسخ قيمنا ّيةاإلسالم العربّيةإسالميا  يحفظ لنا هويتنا 
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 الثالثاملبحث 

ةالقيم 
ّ
ةو الرتبوي

ّ
 يف النهضة احلسينية الفكري

 : ةللمفاهيم والقيم  )ع(احلسني  ماإلماجتسيد أوًل 
ّ
ةو األخالقي

ّ
 الصاحلة الفكري

لتترجم في الواقع في  الصالحة األخالقّية والقيم المفاهيم تجسيد مهّمة )ع(األئّمة من أهل البيتواصل       
ّسد هي المحور األساس في حركاتهم، وقد ج الفكرّيةو  األخالقّيةأعمال وممارسات وعالقات، ولهذا كانت القيم 

الصالحة، وضرب لنا وأصحابه وأهل  الفكرّيةو  األخالقّيةالمفاهيم والقيم  اإلنسانّيةفي نهضته  )ع(الحسين اإلمام
 بيته أروع األمثلة في درجات التكامل الخلقي والتربوي.

ة إذا رة إنسانيّ ة، ثورة قيمية أبرزت حقائق وأقّرت تعاليم، وهو ثو ة وأخالقيّ ثورة فكريّ فضال  عن كونه  اإلسالمو      
ة، واليهودية. وهذه السابقة، مثل: الوثنيّ  الدينّيةالغابرة، وضيق اآليديولوجيات  العربّيةما قيست بهمجية الحياة 

في  اإلنسانة تضع تتمّيز بأّنها ثورة مستمرة ومستجدة، آية ذلك إقرارها قيما  إنسانيّ  اإلنسانّية ّيةاإلسالمالثورة 
 . (71) وتحّله مرتبة منفردة ال يضاهيها سواها لدى سائر الكائنات الحّيةأسمى منزلة على األرض، 

 تلك الثورات، والحركات المقّدسةإّن الثورات والحركات المقّدسة، قد ابتدأت باألنبياء العظام، وقد ورد ذكر       
براهيمقصص موسى، و في القرآن الكريم في  نبياء محمد ، ونوح، وهود، ولوط، وصالح، وشعيب، وخاتم األا 

)صلوات اهلل عليهم جميعا (، بأّنهم قاموا في سبيل مكافحة عبادة األصنام والنضال ضّد الظلم واالستبداد، والجهل 
 اإلماموقد سلك  ة.والتعصب، واإلسراف والتبذير، واإلفساد في األرض، والفحشاء، واالمتيازات االجتماعية الوهميّ 

ألنبياء، لكّنه بالطبع واجه ظروفا  غير تلك التي واجهت األنبياء، والسبب الطريق نفسه الذي سلكه ا )ع(الحسين
، وقّدم نفسه )ص(بحانه وتعالى ونبّيه الكريم محمدفي سيره على خط األنبياء والصالحين الذي دعا إليه اهلل س

حق، واألقوال الطاهرة قربانا ، هو االنحراف الذي حدث في ذلك الوقت على يد الحكام، والعزوف عن اتباع ال
وهو يخاطب الجموع من حوله ناصحا  لهم باتباع  )ع(الواردة في تاريخ عاشوراء خير دليل على ذلك؛ إذ قال 

ّالباطلّالُّيتناهىّ))الحق والرجوع عن الباطل:  ّالحقّالُّيعملّبه،ّوأن  ، وأمثالها (72) ((...عنهَأالّترونّأن 
أن يسّجل  )ع(الحسين اإلماملقد أراد  والعمل بها. ّيةاإلسالمم والتي تدعو إلى ضرورة التمّسك بالقيالكثير، 

سيل من الدماء تدفقت  عن طريق اإلسالماعتراضه وعدم رضاه، ومطالبته بالعدالة والحق ـ وبالتالي نشر راية 
ل بالدم ال يمكن أن تُ  محى من من بدنه وأبدان أهله وأصحابه، والتاريخ ُيثبت لنا أّن الخطب واألقوال التي تسجَّ

 .(73)الوجود أبدا ؛ ذلك أّنها تعّبر عن خلوص نّية، وعمق إرادة، وكمال إخالص، وصفاء فكر
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ّننا في هذا الزمان ـ       لى )ع(الحسين  اإلمامبحاجة إلى فكر نوراني ملهب ورشيد في آٍن واحٍد كفكر وا  ، وا 
والقيمي والثقافي، واستثماره في حّل  نستفيد من مخزونه الروحي لكيي الواسع على شخصيته اإلنساناالنفتاح 

مجرد ثورة  )ع(فلم َيُعد الحسين  والتعليم. التربّيةفي مجال  السّيماالعميقة في هذا العصر  اإلنسانإشكاليات 
ذا كان الناس قد أفرطوا في حّب الحسين  وحركة جهادية، بل هو مشعل نور متوّهج ومتألق في كّل شيء.  )ع(وا 

سياسية والجهادية، فإّننا نطالبهم باإلفراط في اتخاذه قدوة لهم في المعرفة واألخالق، واإلصالح والتأثر بمواقفه ال
، والجهاد واالنتصار على شهوات الذات، والمبالغة في االرتباط بكّل جانب من التربّيةاالجتماعي، واألدب و 

لحسين الثائر، والحسين المصلح المؤمن وغير المؤمن بحاجة إلى معرفة ا اإلنسانجوانب حياته المضيئة، ف
االجتماعي، وبحاجة لروح الحسين العرفاني، والحسين األديب، والحسين المربي، والحسين المرشد األخالقي، 

 .(74)والحسين السياسي المتمكن، والحسين المجاهد المقاتل الذي ال يأبه الموت وال يخافه

النهضة الحسينية إلى منظومة ثقافية واسعة، وحركة  في توظيف وتوضيح تسهم الجامعةوبذلك يمكن أْن      
( وحده، الجهاديمن جوانبها جميعها دون تركيز على )الجانب  )ع(اإلمامعقالنية منظمة تطّل على شخصية 

 اإلمامويهمش فّعاليتها، بل ينبغي تفّحص تراث  )ع(يا  ال فعال  يختصر شخصية الحسيننعتز به ميراثا  إنسان
واألخالق، والقيم، واإلصالح االجتماعي،  التربّيةالفكر والعلم، و  ي كل ميادين الحياة والسّيما فيف في )ع(الحسين

 .مستنيرين بمنهجه لمعالجة مشكالت عصرناوالنشاط السياسي، 

ا: 
 
 مع نفسه ومع أصحابه )ع(احلسني  اإلمامأخالق ثاني

 عن طريقصا  عليها؛ ألّنها أمانة اهلل عنده، مع نفسه، التي كان حري )ع(الحسين اإلمامتمّثلت أخالق       
ّالد عيّابنّالدعيّقدّركزّ)) حرصه على أن ال يعرضها للذل والهوان، وكان قوله الخالد في كربالء:  َأالّإن 

واهلل،ّ)): )ع(. وقال (( بينّاثنتين،ّبينّالسل ةّوالذ لة،ّوهيهاتّمن اّالذ لة،ّيأبىّاهللّلناّذلكّورسولهّوالمؤمنون
ّ ّالعبيدال ّإقرار ّلكم ّأقر  ّوال ّالذليل، ّبيديّإعطاء فقد كان حريصا  على أن يؤّكد سمو نفسه  .(75)((ُأعطيكم

ّنما بالثمن األغلى الذي تستحقه وهو الجّنة، وقال  : )ع(وعظمتها، حيث رفض أن يبيعها بثمن بخس أو بسيط، وا 
ّبرم)) ّسعادة،ّوالحياةّمعّالظالمينّإال   .(76)((اّ إن يّالّأرىّالموتّإال 

في عالقته مع أصحابه، الذين وصفهم  )ع(لإلمام الحسين  األخالقّيةو  التربوّيةكما تبرز لنا صورة القيم      
ّوالّأوصلّمنّأهلّبيتي))بقوله:   (77)((فإن يّالّأعلمّأصحابا ّأوفىّوالّخيرا ّمنّأصحابي،ّوالّأهلّبيتّأبر 

ّهذاّالليلّقدّغشيكمّ))في ليلة العاشر من محّرم:  ولذلك كان حريصا  على حياتهم، وقد خاطب أصحابه. إن 
ّواحٍدّمنكمّبيدّرجلّمنّأهلّ ّالقومّالّيريدونّغيريفاتخذوهّجمال ،ّوليأخذّكل  ، كما أّنه في  (78)((بيتي،ّفإن 

مع أصحابه لم يفّرق بين جون العبد األسود مولى أبي ذر الغفاري، وبين أصحابه من الكبار في مواقعهم تعامله 
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وعشائرهم، وكذلك لم يفّرق بين أصحابه وأهل بيته، بحيث كان يأتي إلى مصارعهم ويخفف عنهم ويتحّدث إليهم، 
 ويبشرهم بما يردون عليه.

خالصا  الصورة الحقيقية للق)ع(اإلمامقّدم وهكذا  ائد الذي ال تزيده رفعة موقعه وعظمته إاّل تواضعا  وحّبا ، وا 
ّالّترفعنيّفيّالناسّدرجةّ)): )ع(زين العابدين  اإلماموحرصا  على أصحابه، وهذا ما نالحظه في دعاء  اللهم 

ّحططتنيّعندّ ّأحدثتّليّعندّنفسيّذل ةّباطنةّإال  . وقد (79)((بقدرهانفسـيّبقدرها،ّوالُّتحدثّليّعز ا ّظاهرا ّإال 
ه أهدافحريصا  على أن يستشير أصحابه فيما يريد اإلقدام عليه، وكان واضحا  في إبراز  )ع(الحسين  اإلمامكان 

 .(80)وخّطة حركته

ا: 
 
 أخالقه مع أعدائهثالث

ومه تعامله اإليجابي معهم عند قد عن طريقفي عالقته مع أعدائه،  )ع(الحسين اإلماموكما تجّلت أخالق       
إلى كربالء، حيث بادر إلى تأمين الماء لهم حين قدموا لمحاصرته وهم عطاشى، فقّدمه إليهم رغم قدرته على 
منعهم عنه، كما فعلوا بعد ذلك، كما تمّثلت رفعة أخالقه في حزنه وأساه على ما سُيصيب أعداءه من خالل 

كّل قلبه وعقله للحديث معهم ووعظهم وهدايتهم  ()ع اإلمامإغضابهم هلل أثر ما سيقدمون عليه من قتله، وقد فتح 
ولم يصّده عن  ان كالمه ناضحا  باإلشفاق عليهم.للرجوع عن غّيهم، وحّذرهم من غضب اهلل إن هم قاتلوه، وك

ُأسلوبه األخالقي ما كانوا عليه من غلظة وفظاظة وسوء، حتى أّنه طلب منهم أن يتركوه يواصل طريقه أو يعود 
يواجه تحدي هؤالء وغطرستهم وظلمهم مع ُثّلة من  )ع( اإلمامكّنهم رفضوا ذلك، وانطلق من حيث أتى، ل

 أصحابه األوفياء، حيث كان على استعداد ألن يضّحي بكّل شيء من أجل الرسالة.

 ة يمكن اإلشارة إلى بعضها بالنقاط اآلتية:ة وأخالقيّ وتمّثلت النهضة الحسينية بقيم تربويّ       

وهو من أبرز المفاهيم والدروس المستقاة من واقعة الطّف، واإليثار يعني الفداء وتقديم شخص  : اإليثار . ١ 
آخر على النفس، وبذل المال والنفس والنفيس فداء  لـَمن هو أفضل من ذاته، وفي كربالء ُشوهد بذل النفس في 

، فأصحابه ما داموا على )ع(حسين ، والموت عطشا  ألجل ال)ع(الحسين  اإلمامسبيل الدين، والفداء في سبيل 
قيد الحياة لم يدعوا أحدا  من بني هاشم يبرز إلى ميدان القتال، إيثارا  منهم على أنفسهم، وفي ليلة عاشوراء لّما 

عنهم التكليف لينجوا بأنفسهم، قاموا ـ الواحد تلو اآلخر ـ وأعلنوا عن استعدادهم للبذل  )ع( اإلمامرفع 
ّالحسينّ))شيخ المفيد: والتضحية... يروي ال ّأن هّآخرّيومّلناّمنّهؤالء...ّّ)ع(أن  ن يّألظن  قالّألتباعه:َّأالّوا 

،ّليسّعليكمّمن يّذمام،ّهذاّالليلّقدّغشيكمّفات خذوهّجمال .ّفقالّ فيّحلٍّ ن يّقدّأذنتّلكمّفانطلقواّجميعاّ  َأالّوا 
ّنف ِّلَم ّاهللّذلكّأبدا .ّلهّإخوتهّوأبناؤهّوبنوّأخيهّوأبناءّعبدّاهللّبنّجعفر: ّالّأرانا ّلنبقىّبعدك؟! علّذلك؟!

:ياّ)ع((،ّوات بعتهّالجماعةّعليه،ّفتكل مواّبمثلهّونحوه،ّفقالّالحسينّرضبدأهمّبهذاّالقولّالعباسّبنّعليّ)
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ّلكم ّأذنت ّفقد ّأنتم ّفاذهبوا ّبمسلم، ّالقتل ّمن ّحسبكم ّعقيل، ّالناس؟!ّّ.بني ّيقول ّفما ّاهلل، ّسبحان قالوا:
تركناّشيخناّوسي دناّوبنيّعمومتناّـّخيرّاألعمامّـّولمّنرِمّمعهمّبسهم،ّولمّنطعنّمعهمّبرمح،ّيقولون:ّإن اّ

ّوأهلينا،ّ ّوأموالنا ّنفعلّذلك،ّولكنّنفديكّأنفسنا ولمّنضربّمعهمّبسيف،ّوالّندريّماّصنعوا!!ّالّواهلل،ّما
أنخل يّعنكّ))بن عوسجة، فقال:  وقام إليه مسلم .(81)((دّموردك،ّفقب حّاهللّالعيشّبعدكونقاتلّمعكّحتىّنّر

ولم اّنعذرّإلىّاهللّسبحانهّفيّأداءّحق ك؟َّأماّواهللّحتىّأطعنّفيّصدورهمّبرمحي،ّوأضربهمّبسيفيّماّثبتّ
ّبالحجارة،ّواهللّالّنخل يكّحتىّيعلمّاهللّأنّقدّ ّبهّلقذفتهم ّولوّلمّيكنّمعيّسالحّأقاتلهم قائمهّفيّيدي،

ّأُذرى،ُّيفعلّفيكّ)ص(حفظناّغيبةّرسولّاهللّ ُّأحيى،ّثم  ُّأحرق،ّثم  ُّأحيى،ّثم  ،ّواهللّلوّعلمتّأن يّأُقتل،ّثم 
ّفارقتكّحتىّ  أراد ولما عطشى، بشفاه الفرات نهر العباس وخاض .(82)((ألقىّحماميذلكّبيّسبعينّمر ةّما

  :وقال منه، يشرب فلم واألطفال الحسين عطش تذّكر الماء تناول

  تكوني أن كنت ال وبعده                          هوني الحسين بعد من نفس يا

 المعين بارد وتشربين                            المنون وارد الحسين هذا

 ديـني فعـال هــذا ما تـاهلل

 العدو سهام يقونه الظهرظهيرة يوم عاشوراء عندما وقف لصالة  )ع(الحسين  اإلمامووقف بعض أصحاب       
زين العابدين منها، وحينما  اإلمامت زينب عليها السالم بنفسها في الخيمة المشتعلة بالنار؛ إلنقاذ ورم ، بصدورهم

وهناك أيضا  عشرات المشاهد  فدته زينب عليها السالم بنفسها. ،)ع(السّجاد  اإلمامصدر األمر في مجلس يزيد بقتل 
اد للتضحية بنفسه في سبيل شخص آخر، أو في اأُلخرى من دروس اإليثار لألحرار، فإذا كان المرء على استعد

في بداية مسيره  )ع(الحسين  اإلمامسبيل العقيدة، فهذا دليل على عمق إيمانه باآلخرة والجّنة وبالثواب اإللهي. قال 
ءّمعنا،ّفإن يّراحلّمصبحا ّإنّشاَمنّكانّباذال ّفيناّمهجته،ّوموطِّنا ّعلىّلقاءّاهللّنفسه،ّفليرحلّ))إلى كربالء: 

فوصفتهم بالقول: كما أشارت زيارة عاشوراء إلى صفة )اإليثار( التي يتحّلى بها أصحاب الحسين،  .(83)((اهللّتعالى
 .  (84) ((عليهّالسالمال ذينّبذلواُّمهجهمّدونّالحسينّ))

من  وهي اإلقدام عند منازلة الخصوم وعدم تهّيب المخاطر، واقتحام الخطوب، وُتعّد الشجاعة : الشجاعة ـ ٢ 
وأصحابه وأهل بيته؛ إذ نقرأ عن االندفاع والحماس  )ع(الحسين  اإلمامالصفات المهّمة التي تمّيزت بها شخصية 

ين والمبادئ، ورسمت المنقطع النظير، الذي ُجّسد في سوح الوغى، والتسابق على بذل األرواح رخيصة ؛ فداء  للد
ـ مشاهد تتجّسد فيها معالم الشجاعة بشتى صورها، واألمثلة  منذ انطالقها وحتى مراحلها األخيرة ، ملحمة كربالء

في معارضة يزيد ورفض البيعة له، وعزمه الراسخ  )ع(الحسين  اإلمامعلى ذلك كثيرة، فالتصميم الذي أبداه 
على المسير نحو الكوفة والتصّدي ألنصار يزيد من أمثال ابن زياد، وعدم انهيار معنوياته لسماع األخبار 
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عالنه على المأل عن االستعداد لبذل دمه والتضحية بنفسه في سبيل واألوض اع التي كانت تجري في الكوفة، وا 
إحياء الدين، وعدم الخوف من كثرة الجيش المعادي رغم كثرة عدده وعّدته، ومحاصرة هذا الجيش له في كربالء 

يته، وصور البطولة الفردية التي مع عدم استسالمه، والقتال العنيف الذي خاضه بعد ذلك مع جنوده وأهل ب
أبداها أخوه العباس، وابنه علي األكبر، وابن أخيه القاسم، وعاّمة أبناء علي وأبناء عقيل، والخطب التي ألقاها 

السجاد وزينب عليهما السالم في الكوفة والشام، وغيرها من المواقف والمشاهد البطولية تعكس بأجمعها  اإلمام
 ُيعّد من أّوليات ثقافة عاشوراء. عنصـر الشجاعة، الذي

الشجاعة من جملة الخصال البارزة التي منَّ اهلل بها على هذه اأُلسرة الكريمة،  )ع(السجاد  اإلماموقد عّد       
ّخصال:ُّفضلناّبالعلم،ّوالحلم،ّوالشجاعة،ّ))وذلك لما قال في خطبته في قصـر يزيد:  لناّأهلّالبيتّبست  ُفض 

فيناّمختلفّة،ّوالمحب ةّفيّقلوبّالمؤمنين،ّوآتاناّماّلمّيؤَتّأحدا ّمنّالعالمينّمنّقبلنا،ّوالسماحة،ّوالمحبّ 
ّوتنزيلّالكتب وكان لهذه الشجاعة موارد مختلفة، فهي في مجال القول واللسان، وكذلك في  .(85)((المالئكة،

 لك في تحّمل المصائب والشدائد،تحّمل أهوال المنازلة ومقاتلة العدو، واإلغارة الفردية على صفوف جيشه، وكذ
وصحبه وأهل بيته، ألم  )ع(على شجاعة الحسين حتى أّن العدو والصديق قد أثنى  وعدم االنهيار والقبول بالدنّية

الويلّلكم!ّأتدرونَّمنّتبارزون؟!ّهذاّابنّاألنزعّالبطين،ّهذاّابنّقت الّ))يخاطب عمُر بن سعد قومه بالقول: 
ّجانبالعرب،ّفاحملواّعليهّم  .  (86)((نّكل 

وأنصاره، والتي تجّسدت  )ع(ة البارزة لدى الحسين والنفسيّ  األخالقّيةعّد من المعالم تُ  : ـ الشهامة واملروءة ٣
يشمئز من الطغاة، ويرفض االنصياع لسلطان الظلم،  اإلنسانة التي تجعل في ملحمة عاشوراء، وهذه النفسيّ 

، ونقض العهد، وظلم الضعفاء، ويدافع عنهم، وال يتعّرض لألبرياء، ويحب الحرية والفضيلة، ويتجّنب الغدر
ي لآلخرين... هذه اأُلمور كّلها ُتعّد من معالم )الشهامة، اإلنسانويقبل العذر، وُيقيل العثرة، ويعترف بالحق 
يش عار البيعة ليزيد، ولما واجه ج )ع(لقد رفض سيد الشهداء  والمروءة( التي تجّسدت على أرض الطّف.

َقبل أن يجتمع الكوفة في طريق كربالء، رفض اقتراح زهير بن القين الذي أشار عليه بمحاربة هذه الفئة من 
ولّما . (ع) الحسين شهامة من رائع نموذج وهذا (87)((وماّكنتّألبدأهمّبالقتال)): )ع(إليهم سائر الجيش، وقال 

غالق الطريق لقي جيش الحر وقد أضّر بهم العطش، أمر بسقيهم الماء هم  وخيلهم، رغم أّنهم جاءوا لمجابهته وا 
ولّما عزم الحر الرياحي على مفارقة جيش عمر بن سعد  .)ع(وهذا مثال آخر على مروءته  ،(88)عليه 

منكسرا  ُمعلنا  توبته واستعداده للتضحية  )ع(وقف الحر بين يدي الحسين )ع(واالنضمام إلى معسكر الحسين 
، وهذا نموذج  (89)((:ّنعم،ّيتوبّاهللّعليك،ّفانزل)ع(منّتوبة؟ّفقالّلهّأبوّعبدّاهللّهلّليّ))بنفسه قائال : 

 ، فهو يقبل عذر المعتذر، وال يغلق باب التوبة في وجهه.)ع(آخر على مروءة الحسين 

هجوم الجيش على خيام عياله صاح  )ع(وفي قيظ يوم عاشوراء واشتداد حر الرمضاء، لما رأى الحسين       
ّلمّيكنّلكمّدين،ّوكنتمّالّتخافونّالمعاد،ّفكونواّفيّأمرّدنياكمّأحرارا ّذويّأحساب،ّ))يعّنفهم: بهم  ويلكم!ّإن 
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آخر على مروءته وشهامته، فهو ما دام حّيا  لم وهذا أيضا  شاهد  (90)((طغامكمّوجه الكمامنعواّرحليّوأهليّمنّ
 )ع(الحسين  اإلمامهدت هذه الغيرة والحمية من يكن قادرا  على رؤية العدو وهو يهجم على عياله، وقد شو 

  وأنصاره في ساحة القتال يوم العاشر من المحّرم.

ل 4
ّ
ة ورفض الذ

ّ
التي مّيزت نهضة كربالء، ومن أّوليات  األخالقّيةو  التربوّيةهي من أهم الدروس  : ـ العز

ّخيٌرّمنّحياةّفيّذلّ )): )ع(ثقافة عاشوراء... قال الحسين  لّما عرضوا عليه  )ع(وقال  .(91)((موتّفيّعز 
وه بين وفي كربالء حينما خّير .((ال واهلل، ال ُأعطيكم بيدي إعطاء الذليل، وال أفّر فرار العبيد))االستسالم والبيعة: 

ّالدعيّابنّالدعيّقدّركزّبينّاثنتين،ّبينّالسل ةّوالذل ة،ّوهيهاتّمن اّالذل ة،ّ)) البيعة أو القتال، قال: ن  َأالّوا 
أبية،ّمنّأنُّنؤثرّطاعةّىّاهللّذلكّلناّورسولهّوالمؤمنون،ّوحجورّطابتّوطهرت،ّوُأنوفّحمية،ّونفوسّيأب

 صفوف العدو مرتجال : يكّر على كان الطفّ  معركة اندالع وعند. (92)((اللئامّعلىّمصارعّالكرام

 النار دخول من أْولى والعار               العار ركوب من أْولى القتل
نهضة كربالء درسا  عمليا  من دروس العّزة والكرامة ورفض الذّل، واستلهم الثّوار منها روح المقاومة لقد كانت 
 والتحّرر.

ة يف ال5
ّ
 يتمتع أنه هومناقب هوآثار  الحسين)ع( اإلمام حياة دراسة من لنا ظهر احلسينية: نهضة.القيم الفكري

 العلماء من كان لقد،  واللغة واألدب الشرع مدرسة وفه والصبر والحلم والكرم والجود والجسد القلب بشجاعة
 عامال   النبوة بيت في األولى نشأته إن المتلقي، في ثرتؤ  لغوية ملكة وله اللغة وعلوم والدراية الرواية في البارزين
 عالم ا كان قدل والسائلين الطالب لُيعلِّم ةالنبويّ  تهاوسم وخلقه بعلمه ليظهر شخصيته، لبناء امهم   اورافد   اأساسي  
 . (93)التربوّية التوجيهات في متميزة آراء   وله والتفسير القراءات في كبير ا

 في اموسوعي   كان اإلمام إن، العلماء من غيره في تفرقت ما الخصال من الحسين)ع( اإلماماجتمعت في       
 البيانية النظرة في بعمق سبحانه اهلل حظاه وقد له، وفهمه استنباطاته في متفردا   الكريم، القرآن آيات تدبر

 نجده وكذلك. الحسين األمة نبراس فأمامه من وسجاياه بخلقه يتحلى أن أراد منو  القرآن، في والداللية البالغية
 حتى المعاصر واقعنا في ةشرعيّ  ضرورة لتصبح القرآنية الحلقات في التربوي بالتأديب يهتم آخر جانب من

نو   .(94)التربوّية األهداف تتحقق  في الرائد الدور لها ومحاسنه صفاته من تأخذ التي العظيمة الدينّية اآلثار ا 
نو  والمجتمع، للفرد المتميزة الشخصية تنمية  على يقوم المجتمع في السلمي والتعايش األسري االستقرار ا 

 (95)اإلمام وقيم أهداف فيذوتن خدمة في والتفاني والعطاء للبذل الكبير الدافع ولها النبيلة واألخالقيات السلوكيات
 . 



22 
 

 ة،النفسيّ  األمراض لعالج تربويا   منهجا   له إذ كان المعلومات، بغزارة تمتاز الفكرّية ثقافته أن القول وخالصة     
 واإلخالص، والشجاعة الصدق، من المخلصين؛ الربانيين الدعاة بصفات اتصف قديجده  كلها آثاره تحرى منو 

 العزيمة، قوة تشمل التي القوية واإلرادة والتواضع، والعزيمة، والعفو، والرحمة، بر،والص بصيرة، على والدعوة
 األمانة وحفظ الجهادية التربّية أن بينيت هنا منو  .واالستقامة والورع، والزهد، والدقة، والنظام العالية، والهمة

 ؛ووفائه وعفته اهلل من وخوفه صاحبها تقوى على تدل التي النبيلة والمروءات الكريمة األخالق من وهي متالزمان
 له يتعرض لما وذلك خاصة؛ بصفة للجهاد اإلعداد وفي بعامة، التربّية في الخلق هذا بتقوية االهتمام وجب لذلك

 .(96))ع(الحسيناالمام  نهج على بمهامه للقيام عهد إبرام منه تتطلب مواقف من المجاهد

 ان تجعلنا كربالء ثرى فوق )ع(الحسين اإلمام استشهاد إن ،بكرامتها األمم تحتفظ الحسين اإلمام فكر ومن      
 إلرساء اإلنساني الفكر تطور ومناهج اإليمانية القيمة برشاقة والعبر الدرس تلو الدرس مناهجه من جميعا   نأخذ
 ثورة ومنهج وسلوك فمواق من ذلك مستلهمين األسود واإلرهاب والظلم االستبداد لدحر متآخي متحضر عالم
 .  (97))ع(الحسين اإلمام

 كيف كربالء ثورة من لنتعلم، الحق جلأ من الظلم رفض الذي الصحيح المحمدي جهاده مصاديق ومن      
ذا ومبادئ قيم الحياة أن نفهم أن ويمكن المبادئ أجل من نعمل وكيف القيم أجل من نضّحي  تنتفي انتفت وا 
 ويمكننا ، دونها نموت حتى الواقع أرض على القيم توثيق أجل من نعمل ولكن ننتحر أن يعني وال الحياة معها
 نجسد وان هدفنا هو األفضل إلى اإلنسانّية وتقدم غايتنا هو اإلصالح نجعل وأن واقعنا إلى لطفا واقعة نقل

 . ((جديّأمةّفيّاإلصالحّلطلبّخرجتّإنما): )قال ما كل الحسين اإلمام مدرسة من ونستفيض

ة.6
ّ
 تحرير الى يهدفون الذين التاريخيون القادة بها ينهض إنما الثورّية إّن التربّية:  الثورية ديةاجلها الرتبي
 هو الهدف هذا مثل يصبح وعندما. أنقاضه على صالح مجتمع ولبناء، فاسد اجتماعي وضع من اإلنسان
 النخبة به وتلتحق. االتجاه ابهذ والروحية الفكرّية التعبئة عملية يبدأ عندها، التاريخي للقائد الوحيد الهاجس
 اإلسالم عن الحكام ينحرف السّيما عندما (98)ومواقفها وهمومها لحركتها محورا   الهدف هذا ترتضي التي المختارة
 .(99)فسادا   والعباد البالد في ويعشون والنسل الحرث يهلكون، طواغيت الى ويتحولون، عوجا   ويبغونها، العظيم

 المسؤولية هذه ألداء هم ووفقوا، والخطير العظيم الدور لهم واختار، أنصاره( ع) سينالح اإلمام اختار لقد    
 األنصار جعل وكيف، الثورية الجهادية التربّية في( ع) الحسين اإلمام منهج هو ما :سؤال يثور وهنا .الكبرى

 أهم أوال   نحدد أن البد، السؤال هذا عن لإلجابة. و  !وحماس؟ اخالص بكل دورهم ألداء ينهضون واألصحاب
 أنصاره ربى وكيف، به القائد اإلمام نهض كيف ذلك بعد لنرى( ع) الحسين اإلمام عند الثوري المنهج عناصر
 ووضوح والتبصير الوعي : (100)باآلتي المنهج لهذا ةاألساسيّ  العناصر أهم نحدد أن ويمكننا .عليه وسيرهم
 .التام االنضباط، و للتضحية العالي اإلستعدادو ، لها والوفاء بالقيادة المطلق اإليمان، و الهدف
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، يؤديه أن يريد، دور أو عمل ألي جدا   ضروري أمر، اإلنسان بها يتحلى أن يجب التي والبصيرة الوعي إن     
 في ووضوح أمره من بينة على يكن مالم، تعثر أو تلكؤ بدون الهدف الى الطريق في السير لالنسان فاليمكن

 ويتبين، الطريق للمجاهدين ويرسم، بوضوح الهدف يحدد( ع) الحسين اإلمام وجدنا فقد، اليه واستنادا  . هدفه
ّمنكمّرأىّمن:ّيقول(ّص)ّاهللّرسولّجديّسمعتّإني،ّالناسّأيها)) (:ع) اإلمام قال، أيضا   بوضوح معالمه
،ّوالعدوانّباإلثمّاهللّعبادّفيّيعمل،ّاهللّرسولّلسنةّمخالفاّ ،ّاهللّلعهدّناكثاّ ،ّاهللّلحرامّمستحالّ ،ّجائراّ ّسلطاناّ 

 الذي، الهدف القائد اإلمام حدد وهكذا . (101)((مدخلهّيدخلهّأنّاهللّعلىّحقاّ ّكان،ّوالقولّبفعلّعليهّيغيرّفلم
 الجذري االصالح هو – تحديدا   فالمطلوب .الفساد واجتثاث، الجائر المتسلط الحكم هذا مثل إزالة بضرورة يتمثل

، الخطابين هذين من لدينا ويتضح(. ص) النبي سيرة اتباع الى أي، الصحيح االتجاه الى ةاالم مسار وتحويل
 السلطات ترتكبها التي والتجاوزات بالخروقات، الجماهير وكذلك المؤمنة النخبة تبصير صدد في( ع) اإلمام أن

 .(102)وسنته األعظم الرسول وسيرة اإلسالم ضد الحاكمة

 فإن ، االتجاه بهذا وتعبئته، المتسلط النظام مع الحاسمة للمواجهة ونفسيته، المسلم ذهنية تهيئة غمرة وفي      
 النظام تغيير أو االصالح مجرد على اليقتصر الجهادي العمل بأن، باستمرار أصحابه يذكر، )ع( القائد اإلمام
ّأال)) :يقول وجدناه لذلكو ، تعالى اهلل شريعة تحكيم وهو، ذلك من أكبر دائما   الهدف يكون أن يجب بل، فحسب

ن ّالشيطانّطاعةّلزمواّقدّهؤالءّوا  ّالرحمنّطاعةّوتركوا، ّالفسادّوأظهروا، ّالحدودّوعطلوا، ّواستأثروا،
 . (103)((حاللهّوحرموا،ّاهللّحرامّوأحلوا،ّبالفيء

 حصد بغية ،النظام مع المسلحة المواجهة باشتراطات واألنصار األتباع يبصر، القائد اإلمامإن  نجد هناو       
 حالة على، الجائر المتسلط النظام وجه في والمنتفضين الثوار جميع يكون أن المطلوب أنو  ،واالنتصار الظفر
نو ، بينهم فيما واالنسجام الصفاء من  تفاهم الجميع بين يكون أن دون تتحقق أن اليمكن تلك اإلنسجام حالة ا 

 الهدف لحساب الخصوصيات وتذويب الذات راننك من واحدة درجة على أيضا   يكونوا أن ودون، وتآلف
 قبل المواجهة المجاهدون اليتعجل أن هو( ع) القائد اإلمام تقدير في ذلك كل من األهم ولكن . (104)األعظم
 أن أوال   الضروري من أن أي، المسلحة لإلنتفاضة الموضوعية الظروف نضوج قبل أي، المناسبة الفرصة حلول
 .(105)وحقيقيا   جديا   جماهيريا   وطلبا  ، مسلحة حاجة الثورة أو االنتفاضة تصبح

 الى ويسعى، الفاسد الواقع وجه في يثور الذي لالنسان اليمكن (106)لها والوفاء بالقيادة المطلق االيمان أما      
 ىعل وبرهانا   دليال   بذلك وكفى .لها وفيا   ويكون، مؤهلة بقيادة يؤمن مالم، المعلن الهدف الى يصل ان تغييره
 االستعداد من المرتبة هذه مثل الى وصلوا لما، والفكري والنفسي الروحي االعداد وذلك، التربّية تلك ولوال ماقلناه
 (.ع)الشهداء سيد من الرفيع الوسام هذا مثل استحقوا ولما، والكرامة الشرف لنيل
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 الصارم اإللتزام هو، مفهومهب واالنضباط، مسلحة مواجهة يةأ في جوهرية مسألة التام االنضباط يعدو       
 ذلك بمثل اليلتزم الذي الطرف في ستسود، واالنفالت والفوضى االرباك فإن وبدونه، وأوامرها القيادة بتوجيهات
 ونكران اخالص بكل لها ويخضعون، وأوامره( ع) اإلمام لتوجيهات ينقادون األنصار نجدف ،المطلوب االنضباط

ال، والدين الحق جبهة في إال اليتوافر وهذا، ذات  وآله السالم الصالة عليه ذهب بل .(107)الدين حماة تحت وا 
ّمكارمّأُلتممّبعثتّإن ما)): الشريفة بعثته من الغاية األخالق مكارم جعل فقد ذلك، من أبعد الكرام

 ملبأنا ُسطِّرت حيث األخالقي، ومنهجه )ص( الرسول لفكر امتداد هي الحسينية النهضة د. وتع(108)((األخالق
 لتشمل األخالقّية، النهضة هي ذلك من أبعد امتدت النبّوة، بيت ألخالق مكّمل منهجوهي  كربالء في أخالقية

 به يقتدي أخالقيا   دستورا   وأصبحت واالقتصادية، واألخالقّية والدينّية واالجتماعية التربوّية الحياة مفاصل كافة
 وباإلمكان والحداثة، العولمة عصر في المفّكرون منه يستفيد خالقيا  أ واقعا   تعكس ألّنها العالم؛ في الشرفاء الثوار

 .الجديدة التدريس وطرائق الحديثة التربوّية التقنيات وفي ومعاصر، جديد تربوي منهج بناء في اعتمادها

 الرسالة هةوُأبّ  النبّوة نور الكريم وجهه وعلى الكوفة )ع( الحسين قصدفقد  وشهيدا   قائدا   )ع( الحسينوكان      
 ذلك في جنبيه، بين المرتضى أبيه ونفس عينيه، بين المصطفى جّده وسيماء اإلمامة، وهيبة الوالية، ووقار

خوته أسرته به تحف الموكب  من يحمله كان مما فرس، وألف فارس ألف يسقي بموكب وكفاك أعمامه، وبني وا 
 وال ماء فيها يكن لم التي القاحلة األرض في وفيينالك وأصحابه الرياحي يزيد بن الحر مالقاة عند وذلك الماء،
  . (109) ((ترشيفاّ ّالخيلّورشفواّالماء،ّمنّوأرووهمّالقومّاسقوا)): وأصحابه بيته أهل )ع( الحسين نادى كالء،

 باألرزاق، وظلمه تعّسفه طعم وذاق اأُلموي، الحكم عورات من الكفاية فيه ما اإلسالمي المجتمع اكتشف     
 . وقد(110))ع( الحسين رأسهم وعلى له المعارضة وزعماء كبار من له البيعة أخذ على يزيد تلهُّف ا بعدالسّيمو 

ّيجتزأّوالّسر ا ،ّيبايعّالّمثلي)): له وقال البيعة، إلى دعاه حين بالحسنى الوليد من يتخّلص أنآثر االمام)ع( 
 وجه في األحرار أبو ووقف  .(111)((واحداّ ّمراألّكانّمعهمّللبيعةّودعوتناّللناسّخرجتّفإذاّسر ا ،ّمن يّبها

 ونشر الحق، صرخة اهلل)ع( عبد أبو صرخ وهيهات ، اإلسالمي الدين على القضاء أراد الذي الظالمين جيش
بالغه نشره في األذى تحمل الذي جدِّه، دين عن محاميا   ووقف اإلخالص، راية َتَرىّاهللَِّّإنَّّ﴿ وا  ِمِنينَِّّمنَّّاش  ّال ُمؤ 
َواَلُهمّ َّسُهمّ َأن فُّ داّ َّوُيق َتُلونََّّفَيق ُتُلونَّّاهللَّسِبيلِِّّفيُّيَقاِتُلونَّّال َجنَّةََّّلُهمُِّّبَأنََّّّوَأم  رَاةِِّّفيَّحق اّ َّعَلي هَِّّوع  ن ِجيلِّّالتَّو  َّواإلِ 

َفىَّوَمنّ َّوال ُقر َآنِّ ِدهَِّّأو  َتب ِشُرواّاهللِّمنَِّّبَعه  ُتمّ َبايَّّالَِّذيِّبَبي ِعُكمَُّّفاس  زُُّّهوََّّوَذِلكَِّّبهِّّع    .(112) ﴾ال َعِظيمُّّال َفو 
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 املبحث الرابع

م غرس يف اجلامعة دور
ّ
ة القي

ّ
ة الرتبوي

ّ
 الطلبة لدى احلسينية للنهضة والفكري

في عملية غرس القيم لدى الفرد، حيث تمتاز المؤسسات التعليمية عن غيرها في  اا مهم  دور   الجامعة تؤدي     
ة، وتقوم بتعليم النشء بشكٍل ة والثقافيّ بسطة للمواد العلميّ ة مُ في أّنها بيئة تربويّ ،والفكرّية ألخالقّيةاعملية التنمية 

، وتصهرهم في ثقافة لبةوهي موحدة لميول واتجاهات الط الخبرات الشخصية وخبرات اآلخرين، عن طريقمباشر 
 .(113)التعاون والتفاهم بينهمواحدة، مّما ييـسر عملية 

ة،ّالتيّأوجدهاّالمجتمعّمنّأجلّتحقيقّةّالثقافيّ العلميّ ّالتربوي ةةّالمؤسسةّاالجتماعيّ ))لجامعة هي: وا     
هّوغاياته،ّمنّخاللّإيجادّوسطّمنظمّيساعدّعلىّتنميةّشخصيةّالفردّمنّجميعّجوانبهاّالجسمية،ّأهداف
ّواالنفعاليّ والعقليّ  ّوالروحيّ ة، ّمنّة، ّوتمك نه ّبشكلّمتكاملّومتوازن، ّوالمعارف،ّة، ّواالتجاهات، اكتسابّالقيم

أوجدتهّعواملّواألنماطّالسلوكيةّالتيّتجعلهّفردا ّسويا ،ّتحميهّمنّاالنحرافّوالفساد،ّوالخللّالقيمي،ّالتيّ
الجامعة هي جزء من المجتمع، وعامل من أكبر العوامل في التأثير االجتماعي، و  .(114)((الهدمّفيّالمجتمع

امتدادا  لأُلسرة والمدرسة، وهي بمثابة المؤسسة التي ُأنشئت لتوجيه نمو الشباب،  دعتُ و  في مرحلة الشباب، السّيما
ونمو مهاراتهم المعرفية، وقدراتهم على اختراق سوق العمل، وذلك عن طريق نمو الدوافع والميول واالتجاهات، 

 التربوّية مؤسساتمعة عن باقي الوقد تمّيزت الجا تقدير الشاب لذاته. فضال  عنوالقيم والمهارات االجتماعية، 
فساد المن  على أساس تنقية وغربلة الثقافة تقومو ة، اأُلخرى بمجموعة من الممّيزات، منها: اتساع البيئة المعرفيّ 

 .(115)والتنظيمنحرافات، وأيضا  تمّيزها باالنضباط الوا

يع لوحدها أن تصوغ حياة المجتمع ومع ذلك ال بّد من اإلشارة إلى أمٍر هام، وهو أّن الجامعة ال تستط     
صياغة ُخلقية قائمة على ُأسس وقواعد قيمية توّجه المجتمع وتدعم قواعده؛ إذ إّن هذا العمل هو عبارة عن 

 اتباعإلى  األخالقّيةوتحتاج للقيام بدورها الريادي في تنمية القيم  .(116)وميادينهاشراكة بين جميع مجاالت الحياة 
 ي:أتما ي

التي تجّسدت في النهضة  لفكرّيةاو  التربوّيةالقيم  أهدافالقائمين على تخطيط المناهج ألهمية و مراعاة  .2
 الحسينية.

التي جاءت بها النهضة الحسينية؛ حتى يكون التعليم والفكرّية  األخالقّية هدافة باألالتعليميّ  هدافربط األ .7
ل العليا والفضائل، والتمييز بين الخير والشّر والحق التي تغرس قيم المثوالفكرّية  األخالقّيةوسيلة للترقية 

 والباطل، والتي تساهم في الحفاظ على كيان المجتمع من التفكك واالنحالل.
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عن طريق توفير العالقة الحميمة مع جميع  ب الذي يالئم عملية اكتساب القيمتوفير الجو االجتماعي المناس .3
 ت المجتمع المحلي.العاملين في المؤسسة التعليمية ومؤسسا

اأُلستاذ توفير القدوة الحسنة والصالحة الممثلة في اأُلستاذ الجامعي القادر على تنمية القيم؛ لذلك يجب على  .4
ومتمكنا  من تخصصه العلمي والتربوي، وبأساليب التدريس أن يكون ملتزما  بتلك القيم ومراعيا  لوظيفته،  الجامعي
  .(117)المناسبة

، المستوحاة من قيم النهضة التربوّيةو  األخالقّيةة لممارسة القيم تذة الجامعات المواقف العلميّ أساامتالك  .5
الحسينية، وأن ال تتم العملية عن طريق الوعظ واإلرشاد أو التلقين، فال بّد من إتاحة الفرصة للمتعلمين للمشاركة 

 ام باألنشطة التعليمية المتنوعة.وتحمل المسؤولية إزاء القيم المطلوبة، وهذا يحتاج إلى االهتم

 ّيةاإلسالمعلى مجموعة من القيم والتربّية األساسّية  التربّيةأن تُبنى المناهج والمقررات الجامعية في كليات  .6
النهضة الحسينية من أجل إكساب الطلبة المعلَّمين لهذه القيم، وبالتالي نقلها إلى المدارس من الصحيحة النابعة 

 ة صالحة للطلبة في الممارسات والسلوك التعليمي.ليكونوا قدو 

لطلبتها بشكٍل عملي، والتي  هاوتعزيز  ّيةاإلسالمتنمية القيم  ىفي الجامعات عل التربوّيةأن ترتكز المقررات  .2
 .  (118)للبلدان اإلسالمّيةيستطيع الطالب مواجهة الغزو الفكري  اعن طريقه

 تواكب وتواجه التحديات العالميةّيرات الحديثة؛ حتى تستطيع أن تطوير المقررات الجامعية حسب المتغ .8
التي يتعّرض لها الشباب عبر وسائل االتصاالت  والفكرّية ،التربوّية، والقيمية، و األخالقّيةالتحديات والسّيما 

منهج أهل الصحيح، و  اإلسالمتحصينهم بأفكار وقيم  عن طريقالفضائية الحديثة المرئية والمسموعة، ومواجهتها 
 وقيم النهضة الحسينية المشّرفة. البيت عليهم السالم،

ةعاي ر لتنمية القيم أهم امل
ّ
ةيف األساليب  األخالقي

ّ
 احلديثة الرتبوي

لى والمعرفي العلمي التقّدم إلى ملّحة بحاجة العربّيةو  ّيةاإلسالم مجتمعاتنا كانت إذا       في الماّدي التطّور وا 
نّ  المطّهرة، والسّنة الكريم القرآن من المشتقة األخالق إلى تكون ما أحوج فإّنها ة،الحيا من شّتى مجاالت  ما وا 
 األخالقي الجانب بناء في األساس الدور تحتل التربّية كانت ولما ،مفاسد  من عام بشكلٍ  المجتمعات يصيب
 لمقاومتها التربوّية المؤسسات تجنيد تقتضي ظاهرة أصبحت التي ةالخلقيّ  األمراض من ووقايته لإلنسان

ن أهمية  .(119)عليها واالنتصار  التعليمية مؤسساتنا عليهما لنبني والحضارية ّيةاإلسالم ُأصولنا إلى العودةوا 
 لما األصيل، ياإلسالم مجتمعنا أهداف ولتحقيق الوافدة، واالستشراقية والعلمانية الفكرّية التيارات بوجه ولنقف
 .(120) قويمة أخالقية تربية الناشئة تربية منهم ُينتظر َمن مقدمة في ةيّ اإلسالم التربّية مدرسو كان
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 هناك أنّ  الباحث وجد فقد الحاضر، الوقت في المدرسين أغلب من المعتمدة التدريس أساليب لضعف ونظرا       
 وعبر ،األصيلة ّيةاإلسالم حضارتنا من التربوّية األساليب استلهام ضرورة وهي أال الدراسة، تستحق مشكلة

 مواجهة على قادر جيل لتكوين وذلك ؛ّيةاإلسالم األخالق تدريس مجال في فاعليتها وبيان المشرقة، عصورها
 المذهب حسبب باهلل فاإليمان .(121)التعيسة اإلنسانّية عن اإلسالم نور حجب إلى تسعى التي الغاشمة الهجمة
 لهذه المنطقية والنتيجة بالتماسك المجتمع اءأبن يشعر كأن فيها مرغوب نتائج إلى أّدى إذ حقيقة النفعي

 . (122)((منهّفائدةّأفرادهّيجنيّالّالذيّالمجتمعّفيّباطالّ ّالدينّيصبحّأن)): المقدمات

عدادهم األجيال وتربية تنشئة في عليها عتمديُ  التي المهمة والركيزة الرئيسة األداة التربّية وُتعدّ         للحياة، وا 
 المعاصر؛ عالمنا بها يتمّيز التي والحضارية العصرية للخصائص نتيجة الحاضر الوقت في التربّية أثر ويزداد

. والمجتمع الفرد مستوى على االجتماعية بالحياة والنهوض التنمية أجل من الشاملة التربّيةب جميعا   الدول تهتم إذ
 ألنّ  ،التربوّية العملية بنجاح إالّ  لمنشودةا هاأهدافو  المتوقعة االجتماعية التنمية أهداف تحقق أن للتربية يمكن وال

 تتوّلى إذ االجتماعية؛ ونظمه المجتمع عقيدة من هاأهدافو  وُأسسها مقوماتها تستمدّ  ثقافية اجتماعية عملية التربّية
 حياة في خاصة أهمية التربوّية للعملية أنّ  كما المجتمع، في المستقبلية بأدوارهم ليقوموا األفراد شخصيات بناء

 واالقتصادية االجتماعية المختلفةـ بجوانبها التنمية لتحقيق التربّية إلى بحاجة فالمجتمعات واألفراد، المجتمعات
كسابهم سلوكهم لتعديل التربّية إلى بحاجة األفراد أنّ  كما ـ والعلمية والثقافية  وبذلك المختلفة، والمهارات القدرات وا 
 في مسؤوليته ليتحّمل اإلنسان بناء عن طريق والشعوب اأُلمم تقّدم في علوفا مهم بأثر التربوّية العملية تسهم

 . (123)مجتمعاتها وتطوير حضارتها لتقّدم طيبا   مدخال   والتعليم التربّية اعتمدت متقدمةال فاأُلمم المجتمع،

 الدمار به حقيل ما سرعانمجتمع   هو أفراده بين الفاضلة األخالق إلى يفتقر الذي المجتمع أنّ  شك وال     
 اأُلمم تقويض أسباب أهم أنّ  طياته في لنا التاريخ حمل إذ وعبر آيات البشري التاريخ في كانت ولقد والخراب،

 العملية من جزء التعليمية العملية كانت ولما .(124)األخالقي نظامها وتفكك انحالل في كان ونهايتها القوّية
 في صالحا   فردا   ليكون والطرائق األساليب بمختلف اإلنسانّية للشخصية المتكاملة التنمية إلى تهدف التي التربوّية
 والجمالية، والوجدانية واالجتماعية والخلقية، والعقلية، الروحية، الجوانب جميع تشمل بذلك وهي مجتمعه،
 تشكيل في عيدت ال لمعلومات وتكديس حشو مجّرد أصبحت التربوّية السمة عنها زالت إذا التعليم فعملية والبدنية،

( الناجح للمرّبي) دائما   تظهر الماّسة والحاجة فيها، المرغوب اإليجابي بالشكل اتجاهاتها تعديل أو الشخصية
 الذي المعّلم ال المتكاملة السوية الشخصية تكوين على فيساعد معا ، والتعليم التربّية بعمليتي القيام يمكنه الذي

 طريق عن اإلنسانّية المجتمعات تحريك في أساس دور فللتعليم ارف،والمع الدروس تلقين على أثرة يقتصر
 اإلنسانّية الطاقات إعداد مصادر أهم أّنه على التعليم إلى ينظرون فالمفكرون. واالقتصادية االجتماعية التنمية

 .(125)الطاقات هذه إعداد في الوحيد مصدرها يكن لم إن هذا المدّربة،
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 ينفرد والذي المجتمع، في األّول المحرِّك لكونه وتدريبه المعّلم بإعداد المتقدمة مماألُ  اهتمام جاء هنا؛ ومن     
 هو المعّلم ُيعد ولذا. (126)((تريدّالذيّالمجتمعّأعطيكّجيداّ ّمعل ماّ ّأعطني)): قيل حتى بنيته تغيير حاالت في

رشاد إدارة من التعليمية العملية تمجاال بمختلف تتعّلق مهماته ألنّ  والتعليم؛ التعّلم عملية في الزاوية حجر  وا 
 ومختلف اأُلمور أولياء مع والتوّصل الدراسي، المنهج في الثغرات وسدّ  المتعلِّم، مشكالت ومعالجة وفّني تعليمي
 األساس الركن وهو جيل، إلى جيلٍ  من نقله عن والمسؤول الحضارة لتراث الحافظ هو فالمعّلم المجتمع، أعضاء

 والمهارات الخبرات تكوين أجل من الظروف تهيئة سبيل في الفرص كلّ  استغالل يستطيع إذ ،وّيةالترب العملية في
حداث التالميذ، عند  ومتغّيرات ومجتمعهم ذواتهم مع التكّيف من يمّكنهم الذي االتجاه نحو األفراد في التغيير وا 

 .(127)يعيشونه الذي العصر

 فإذا تعليمية، عملية أيّ  عنها تستغني ال والتي التربوّية العملية نأركا من واحدة فهي التدريس، طريقة أّما     
 دراسية، ماّدة وبينهما الدرس، يتلّقى وطالبا   الدرس يلقي مدرسا   تتطّلب التعليمية التربوّية العملية أنّ  تصورنا
نّ  العملية، هذه في الرابع الركن تشكِّل التدريسية فالطريقة  الطريقة، بنجاح كبير حدّ  إلى يرتبط التعليم نجاح وا 
 ذلك وغير المدرسي، الكتاب وصعوبة الطالب وضعف المنهج ضعف كثيرا   تعالج أن السديدة الطريقة وتستطيع

ذا .(128)التعليم مشكالت من  حيث من بينهم التفاوت فإنّ  وشخصياتهم، بماّدتهم يتفاوتون المدرسون كان وا 
 المنهج عبرها ينساب ُأخرى وسيلة إلى بحاجة المذكورة الثالثة تربوّيةال فالعملية خطرا ، وأجل أثرا   أبعد الطريقة
 يمكن التفاعل هذا وعن طريق والطالب المدرس بين التفاعل حالة عن تعبِّر التي التدريس طريقة وهي وخبراته،
 إذا إالّ  فيها، المرغوب ئجالنتا تحقق ال والتعليمية التربوّية والعملية .(129) كّلها التعليمية للعملية تقويم عملية إجراء
 الدراسي المنهاج توصيل على وقادر مؤّهل مربٍّ  طريق وعن المناسبة، والتدريس واإلرشاد التوجيه طرائق توّفرت

 التفاعل من إطار في دائما   موجود طبيعته بحكم التدريس سلوك نّ ومفهومه ، وا   ميسرة بطريقة التالميذ إلى
 ارتباطا   يرتبط بالتدريس قيامه أثناء المدرس بها يقوم التي األعمال فإنّ  لهذاو  وطلبته، المدرس بين االجتماعي

نّ  للمدرس، الشخصية بالخصائص وثيقا    أجنبية دراسات ُأجريت فقد الطلبة، تحصيل في تؤثِّر التدريس أساليب وا 
نّ و  الطلبة، تحصيل في المدرس سلوك تأثير الدراسات هذه إحدى وأوضحت العالقة هذه تناولت  ُأسلوب ا 
نّ  التعليم، مهام لكلّ  مالئما   وليس كافيا   ليس الواحد التدريس  باختالف يختلف ُأسلوب لكلّ  األمثل المستوى وا 
 .(130) التعليم مهمة طبيعة

 اًلستنتاجات

تسب تكبـّد أن الو اإلسالمّية، في مجتمعاتنا لتحقيق أهداف التربّية  ات الرئيسةضمانمن الهي  التربوّيةّن القيم إ.2
عالقات اإلنسان ة وتتمثل فيها كّل ة والروحيّ العقديّ و  األخالقّيةتكامل في كّل نواحيها والصفة الشمول تلك القيم 

 بربـّه ونفـسه وغيره.
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 التربوّيةفـصل القـيم  ويتوجب؛ اإلسالمّية ارتباطا  صميميا  بثقافة اأُلمـّة للنهضة الحسينية التربوّيةالقيم ترتبط .7
صـنع الواقـع  تحافظ على خصوصيتها وديمومتها فيلكي لقيم الغربيـة، لالغزو الثقافي  مؤثراتعن  اإلسالمّية

 .الحضاري السليم

تبعث الحياة في نفوس  متجددة ودائمة ، وهي، الفاضلة التربوّيةثورة في األخالق والقيم  يةثورة الحسينال عدّ تُ .3
 .في كل زمان ومكانالمظلومين والمستضعفين 

القـرآن الكـريم والسّنة النبوية المطّهرة، والتي قام عليها النظـام التربـوي  من قيمه )ع(الحسين  االمامتقى اس.4
، تعكس سمو نفسه وتربيته في حجر جّده محمد األخالقّيةوسيرته  )ع(سلوك سيد الشهداء  ، وكاناإلسالمي

 عمله.و  ، وتجسيده للقرآن الكريم في أخالقه)ع(وأبيه علي  )ص(

تثبيت دعائم األخالق عن طريق )ص(ه رسول اهلل طلب اإلصالح في ُأّمة جدّ  )ع(لحسين ا هدف االمام كان.5
اإلسالمّية، التي برزت بشكٍل جليٍّ وواضح في كّل مفاصل ثورته، من خالل عمق عالقته مع اهلل ومع أصحابه، 

 . جمعاء اإلنسانّيةاد، لم يكن إاّل ألجل فإّن اإلصالح ضّد الفس وفي تعامله مع أعدائه ومع الناس من حوله.

، أّن النهضة الحسينية ألغت الفوارق بين الناس في تلك الواقعة، فصار الجميع على رتبة واحدة وهي الشهادة.6
 قيمته فقاتل بين يديه الشباب والشيوخ، واألبيض واألسود، والحر والعبد، فهي الواقعة التي أعطت لكّل شخص

 .اإلنسانّية

  صياتالتو

؛ ألجـل  ة فـي النهضة الحسينيةتبنـّي وزارتـَي التربّية والتعلـيم العـالي والبحـث العلمـي المنظومـة القيميّـ . 2
تبّني واضعي المناهج ، و  في كال الوزارتين التربوّيةرسـمها لألهداف  عن طريقترسـيخها فـي نفـوس الطلبـة 

 .الطلبةالقيم، ومحاولـة تثبيتهـا فـي نفوس تلك المتعّلقة بترسيخ  السّيماة و الدراسيّ 

اإلسالمي الغني بالقيم االهتمام بإحياء نفائس التراث ب المتخصصين الباحثين . من األهمية بمكان، قيام7
  .العالمّية ةاإلسالمّية، إلبراز دور تراثنا وفضله على المدنيّ  التربوّية
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 هوامش البحث
                                                           

النهضة  في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة ،(71) العدد - الحسيني اإلصالح مجلة ، سعيد جاسم ، سنان(.1) 

 http://imamhussain.org/encyclopedia: الرابط على م،8172الحسينية، 

 المصدر نفسه. (.2)
 http://imamhussain. org/encyclopedia   :الرابط على م7128 األنبياء، وارث (.مؤسسة3)

 (.جاسم، المصدر السابق .4)
 (.المصدر نفسه .5)
 . 511ص هـ ، 1405، نشر أدب الحوزة ،27(.ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج6)

 .81ص(.م1983مصر، )العربي، الفكر دار الشريف، الحديث في اإلسالمّية التربّية فلسفة السيد، بكر،عبدالجواد (.(7
 . 4اآلية: : سورة القلم (.8)
 المصدر السابق . األنبياء، وارث (.موسوعة9)
 .11ص ،8ج ،مسلم صحيح الحجاج، بن مسلم النيسابوري،(.10)
 .م( 2012،)مصر، 1، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، جالشوقيات أحمد، شوقي، (.11)
  .36ص(.م2888المنورة،  المدينة)الحلبي، راهيمإب والتربّية،مكتبة اإلسالمّية خليل،القيم العينين،علي ابو.12))
 .23، ص (م1976،  القاهرة) ، العربي الفكر دار ، للتربية عربية فلسفة نحو ، عبود عبدالغني ، .النوري13))
 .24م، ص1984 ، العربي الخليج مؤسسة ، التربوّية العملية في القيم ، ضياء ، زاهر(.14)
 .34ص المصدر السابق،  العينين، أبو(.15)
 .42صم( ، 1996،القاهرة  )، العربي الفكر دار ، القرآني القصص في التربوّية القيم ، أحمد سيد ، طهطاوي (.16)
 المصدر السابق. ، (.جاسم17)
 .نفسه (.المصدر 18)
 .738-736القاهرة، ص الشرق، زهراء مكتبة االجتماعي، النفس علم ، نبيل  (.حافظ،19)
 . 21 اآلية:: (.سورة اإلسراء20)
 .37، صم(7821أحمد، لطفي بركات، القيم والتربيّة ،دار المريخ، )الرياض، (.21)
 اإلمام في التخصصية الدراسات وحدة تحليلية، دراسة( ع)الحسين اإلمام فكر في التربويّة القيم ، عزيز جاسم السعدي ، حاتم.22))

 .21، صم8171 العراق، كربالء، لمقدسة،ا الحسينية العتبة ، والثقافية الفكريّة الشؤون قسم -)ع( الحسين
عبدالمحسن عبدالعزيز، التربّية والتقدم في االمة العربّية ،المؤتمر الفكري الثاني للتربويين العرب،االمانة العامة  حمادة،(.23)

 .6ص ،م(2828لالتحاد، )بغداد،
 السعدي، ؛245-247بيروت ، ص ،2ط العربّية، الوحدة دراسات مركز عربية، تربوية فلسفة نحو ، اهلل عبد ، الدائم (.عبد24)

 .22-21ص المصدر السابق،
 .268،ص(م2881بيروت،)السالم،  دار ، االوربية النهضة في وأثرها اإلسالم في الحضارة معالم ، عبداهلل علوان،(.25)
 .32،ص(م2886،بيروت)العربّية،  الوحدة دراسات مركز العربي، الوطن في الديمقراطية أزمة ،خالد، (.الناصر26)
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 السعدي،المصدر السابق، ؛14،ص(م1964بيروت،)العربّية، والتربّية العامة التربّية في دراسات التربّية معالم فاخر، عاقل،(.27)
 .12ص
 .6ص ،(م1966تونس، )، 3ط الحديث، الكتاب دار القرآن، في التربوّية الفلسفة فاضل، محمد الجمالي،(.28)
في عالم متغير من منظور إسالمي، بحث مقدم في مؤتمر القيم والتربّية في عالم متغير،  التربوّيةم اسحق أحمد، القي فرحان،(.29)

 .13ص السعدي، ؛2ص ،م(1999جامعة اليرموك، )األردن، 
 .14السعدي،المصدر السابق،ص(.30)
 .15-14ص ،نفسه .المصدر31))
 .9-8ص السابق ، المصدر زاهر،(.32)
السابق،  المصدر السعدي، ؛95، ص (م1984 عمان،)والتوزيع، للنشر الفرقان دار التربوي، النفس علم عبدالحميد، نشواني،(. 33)

 .17ص
 .17السابق، ص المصدر السعدي، ؛23السابق ،ص المصدر عبدالغني عبود،  النوري، (.34)
 ،(ع) الحسين اإلمام ثورة في المتضمنة والفكرّية األخالقّية القيم الخالصي، إسماعيل وسندس الرضا عبد سهيلة،  عسكر(.35)

 .507-499ص ،(م2015)، (1)العدد ،(18) القادسية،المجلد جامعة ، اإلنسانّية للعلوم القادسية مجلة
 .28السابق، ص المصدر (.السعدي،36)
 .77ص ، (هـ2322 القاهرة،)البابي، مطبعة الكيالني، محمد تحقيق والنحل، الفتح،الملل ابو (.الشهرستاني،37)
 /رشد ابن -التربّية كلّية ، دكتوراه أطروحة ، النبوّية والسنة الكريم القرآن ضوء في للقيم رؤية نحو ، صاحب عالء،  (.عسكر38)

 .222ص ، م7117، بغداد جامعة
 .268، ص(م2881القاهرة، )،  المعارف دار االجتماع، وعلم الفلسفة بين األخالق محمد، السيد ، (.بديوي39)
 .314ص ،24ج ، السابقالمصدر  منظور، (.ابن40)
 .726 اآلية::  (.سورة البقرة41)
 .376ص، مصر  - القاهرة ،2ج الوسيط، المعجم العربّية، اللغة مجمع(.42)
 .28بيروت ، ص والتوزيع، للنشر حلب دار العاّمة، التربّية ، توفيق ، (. حداد43)
 .73ص المصدر السابق، الدائم، عبد(.44)
، (م2884، انكلترا)،6ط وأوالده، وايلي جون مؤسسة التربوي، النفس علم أساسيات عدس، وعبدالرحمن الدين محي (.توق،45)

 .21ص السعدي،المصدر السابق، ؛23-5ص
 .37ص ،(م2882 بيروت،)، للنشر اآلداب دار ، 8ط  النهضة، معركة في العربي الفكر أنور، (.عبدالملك،46)
 .24المصدر السابق، ص (.عاقل،47)
 . 235-275ص،  القاهرة الفنية، الدار ،ومكّوناته  أساسياته التربّية منهج ، حمدأ علي ، مدكور (.48)
 .5ص ، القاهرة المصرية، األنجلو مكتبة للتربية، الثقافية اأُلصول ، الهادي محمد ، عفيفي.49))
 النهضة من المستوحاة القّيةواألخ التربوّية القيم غرس في وأهميتها الجامعّية المؤسسة ، هاشم الكاظم عبد ميثم (.الساعدي،50)

( م2016) ،(17)العدد ، الحسينّية النهضة في التخصصية للدراسات األنبياء وارث مؤسسة الحسيني، االصالح مجلة الحسينّية،
 http://warithanbia.com: االلكتروني الموقع على منشور

، (م1978بغداد، ) ، وزارة الثقافة واإلعالم،24 -غيرةياسين، المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب، الموسوعة الص، جعفر(.51)
 .208ص
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  .(م1971، بيروت )التراث، إلحياء السالم عليهم البيت أهل مؤسسة الوسائل، مستدرك ، الميرزا النوري،(.52)
 .33-32ص السابق، المصدر (.السعدي،53)
 .19ص ،نفسه  المصدر(.54)
 .21ص ،نفسه  المصدر(.55)
 .24-23ص ،نفسه  المصدر(.56)
 .24-23ص ،نفسه  المصدر(.57)
 .26-24ص ،نفسه  (.المصدر58)
 .22ص م(،2000، دار الفكر العربي،)القاهرة، للتربية الفلسفية اأُلصول إسماعيل، سعيد علي،(.59)
 .45األردن، ص ـ عمان والنشر، للطباعة الفرقان دار اإلسالم، في التربّية فلسفة ، رجب أحمد (.األسمر،60)
 .99ص ،ـ بيروت والتوزيع، للنشر المعرفة دار ، اإلسالمي لتراثل موضوعية رؤية نحو ، محمود ، قمبر(.61)
 .397ص،  القاهرة والنشر، للطباعة األنصار دار والمناهج، العلوم مقّدمات موسوعة ، أنور ، الجندي(.62)
 .115ص السابق، المصدر قمبر،(.63)
 .نفسه  المصدر (.64)
  .21 -8سورة الشمس: اآلية (.65)
 .11 ية:اآل: الرعدسورة  . 66))
 .159 اآلية:: عمران سورة آل(.67)
 .2 اآلية: : .سورة المائدة68))
 ابن ـ التربّية كلّية ،(منشورة غير) ماجستير رسالة اإلسالم، صدر عصر في الحكمة أدب ، مرعي سعيد محمد ، الجبوري.69))

 .215ص م2889بغداد، جامعة الرشد،
 .778ص، تونس  والثقافة، للتربية العربّية المنظمة ، والمبادئ األصول سالمي،اإل التربوي الفكري المؤتمر ، عادل ، العواد(.70)
 .229المصدر السابق،ص ، العواد ؛222ص،بيروت ،26ج العربي، التراث إحياء دار األنوار، بحار ، باقر محمد (.المجلسي،71)
 .333، صم(2881،بيروت) ،3،جاإلسالمّية الدار ،2ط الحسينية، الملحمة مرتضى، ، مطهريال(.72)
 .778المصدر السابق، ص ، (.العواد73)
 .78ص المصدر نفسه،(.74)
 .88ص ،7جمؤسسة آل البيت الحياء التراث،  في معرفة حجج اهلل على العباد، اإلرشاد محمد، بن محمد (.المفيد،75)
 ، بيروت) ،3ج، الرسالة مؤسسة،  8ط األسد، حسينو  األرنؤوط شعيب: تحقيق النبالء، أعالم سير ، أحمد بن محمد (.الذهبي،76)

 .321ص،  م(2883
 .81ص ،7ج المصدر السابق، (.المفيد،77)
 . 82ص نفسه، (.المصدر78)
 .87ص ،السجادية الصحيفة العابدين، زين (.اإلمام79)
 .321ص ،المصدر السابق  (.الذهبي،80)
 .87 -82ص (.المفيد ، المصدر السابق،81)
 .المصدر نفسه (.82)
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تبريز،  الجامع، المسجد سوق هاشم، بني مكتبة ، األئّمة معرفة في الغّمة كشف ، عيسى بن علي الحسن أبو ، (.اإلربلي83)
 .77ص
 .337ه، ص2424، تحقيق الشيخ جواد القيومي،مؤسسة النشر اإلسالمي، الزيارات كامل محمد، بن جعفر قولويه، ابن(.84)
 .225ص ،45ج المصدر السابق، (.المجلسي،85)
 .110 -218ص السابق، المصدر سعيد، حمدم (.الجبوري،86)
 .84ص ،7ج المصدر السابق، (.المفيد،87)
 .84-78ص المصدر نفسه،(.88)
 ، قم) بصيرتي، مكتبة منشورات صيدا، العرفان، مطبعة ، السالم عليه الحسين مقتل في األشجان لواعج ، محسن ، األمين(.89)

 .135ص ،(هـ1331
 .32ص السابق، المصدر مطهري،ال(.90)
 .120 -118ص السابق، المصدر الجبوري، .91))
 المصدر نفسه. (.92)

 إصالح في وأثرها )ع( الحسين اإلمام ثورة من وتربوّية ةإنسانيّ  ومواقف حسن، تأمالت عبود وسالم الرحمن الغنطوسي ، عبد(.93)
-48، ص  م7122  ، (43االشرف ،العدد) نجفال/  الجامعة اإلسالمّية ، الكلّية الجامعة اإلسالمّية كلّيةال والمجتمع، مجلة الفرد
 https://www.iasj.net الموقع:. 85

 المصدر نفسه .(.94)
 المصدر نفسه .(.95)
 المصدر نفسه .(.96)
 (.المصدر نفسه .97)
 .532ص ،األمالي علي، بن محمد الصدوق،(.98)
 المصدر نفسه .(.99)
 المصدر نفسه .(.100)
 .المصدر نفسه .101))
 المصدر نفسه .(.102)
 (.المصدر نفسه .103)
 المصدر نفسه .(.104)
 المصدر نفسه .(.105)
 المصدر نفسه .(.106)
 .751صه، 2476 ،8 ج ، دار عالم الفوائد، 2، طبالقرآن  القرآن إيضاح في البيان أضواء األمين، محمد الشنقيطي،(.107)
 .35ص ،7السابق ، ج المصدر (.المفيد،108)
 .41ص ، األشجان سبل ومنير حزاناأل مثير محمد، بن جعفر الحلي، نما (.ابن109)
 .24ص ،4ج التاريخ، في الكامل ،محمد  بن عليّ  األثير، (.ابن110)
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 .25ص نفسه، المصدر.111))
 . 111 اآلية: سورة التوبة،(.112)
 .173ص السابق، المصدر العينين، أبو (.113)
 .121ص السابق، المصدر بركات، (.114)
 .90ص السابق، المصدر حداد، (.115)
 .321 -320ص السابق، المصدر . عفيفي،116))
 .77 -76ص ، المصدر السابق ، نبيل  حافظ،(.117)
 .663طرابلس، ص للكتاب، العربّية الدار ،2ط النبوية، السّنة في اإلسالمّية التربّية ُأسس ، الصيد الحميد عبد الزنتاني،(.118)
 . السابق المصدر (.جاسم، 119)
 . نفسه (.المصدر120)
 . نفسه (.المصدر121)
 http://www.tarbyatona.net.      التربوّية للعلوم اإلسالمي التوجيه نحو: مقال  اهلل، عبد بن محمد عمرو، .آل122))
 . السابق المصدر (.جاسم، 123)
 . نفسه المصدر(.124)
 .نفسه المصدر(.125)
 . نفسه المصدر(.126)
 . نفسه المصدر(.127)
 . نفسه (.المصدر128)
 األُستاذ، مجلة االبتدائي، الخامس الصف تالميذ لدى التاريخية المفاهيم اكتساب في رآشو أُنموذج أثر خضر، محمد العتابي،(.129)

 .1351 ص ، 811 العدد
 .  نفسه المصدر (.(130

 مصادر البحث

: القرآن الكريم   أوًل 

،  7سورة المائدة، اآلية: ، 726، سورة البقرة، اآلية:  21،  سورة اإلسراء، اآلية:  258سورة آل عمران، اآلية: 
 .22، سورة الرعد ، اآلية: 222، سورة التوبة، اآلية : 218، سورة الشمس، اآلية:  4سورة القلم، اآلية: 

ا: الرسائل اجلامعية 
 
 ثاني

.الجبوري ، محمد سعيد مرعي ، أدب الحكمة في عصر صدر اإلسالم ، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلّية 2
 م.  2888التربّية ـ ابن الرشد، جامعة بغداد، 
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 -.عسكر عالء صاحب، نحو رؤية للقيم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوّية، أطروحة دكتوراه، كلّية التربّية7
 م. 7117ابن رشد/جامعة بغداد،

 
ّ
ا: الكتب العربي

 
 ةثالث

 م(.2888ابو العينين،علي خليل،القيم اإلسالمّية والتربّية،مكتبة إبراهيم الحلبي،)المدينة المنورة، .2
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