
مفردات حركة اإلصالح للنهضة احلسينية 
وتعزيزها يف املنهج املدرسي
دراسة استقرائية ـ نظرة معاصرة

)1) أ. د. صباح حسن عبد الزبيدي*

املبحث األول: مدخل عام 

مشكلة الدراسة
إّن م�ن أهم ما أّكد عليه األنبياء واملرس�لون وأه�ل البيت^ هو إصاح أحوال 
الن�اس يف كاف�ة جماالت احلي�اة )السياس�ية، االجتامعي�ة، االقتصادي�ة، واألخاقية، 
والرتبوي�ة(، وذل�ك بالقضاء عىل الفس�اد بكّل أش�كاله، وه�ذا ما أّكد علي�ه القرآن 

)ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  الكري�م: 
جت حت()1(.

ويف ض�وء ما تقدم ورد اإلصاح يف عدة معاٍن، ومنها: القضاء عىل الفس�اد بكل 
أشكاله )اإلداري واملال واالقتصادي والسيايس واالجتامعي والقضائي واألخاقي 
والرتب�وي(؛ وبذل�ك كانت ثورة اإلمام احلس�ن× وأهل بيت�ه األطهار^ عامة 
ب�ارزة يف تاري�خ اإلنس�انية يف التضحي�ة والفداء يف س�بيل إص�اح العب�اد والدين، 
ورفعة مبادئ الدين اإلس�امي احلنيف؛ ولكي يبقى الدين واألُّمة اإلس�امية خالية 

* جامعه بغداد/كلية الرتبية للبنات.
)1( الروم: آية41.
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م�ن التده�ور والفس�اد واالنحطاط، ولكي يعيش اإلنس�ان املس�لم بص�ورة خاصة 
واإلنسانية بصورة عامة يف األرض بحرية وكرامة، وأن يسود املجتمع العدالة اإلهلية 

احلقة بعيدًا عن الذل واهلوان والتكفري والغلو والتطرف واإلرهاب.
وبن�اًء ع�ىل ما تق�ّدم؛ كان للثورة احلس�ينية معنى كب�ري يف إصاح العباد اس�تنادًا 
إىل ق�ول اإلمام احلس�ن×: »وإّن مل أخـرج أرشًا وال بطرًا وال مفسـدًا وال ظاملًا، وإّنام 
خرجـت لطلـب اإلصـالح يف ُأّمة جدي|، ُأريـد أن آمر باملعروف وأهنـى عن املنكر، 

وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب...«)1(.
 وعليه؛ فإّن اإلصاح أصبح رضورة أساس�ية للقضاء عىل الفس�اد بكّل أشكاله،
ال س�يام ونح�ن بأم�ّس احلاجة إىل إصاح اإلنس�ان فك�رًا وعقًا ومنطق�ًا وأخاقًا، 
وكذلك مؤّسس�اتنا االجتامعية والسياسية واالقتصادية والرتبوية التي تغّذي اجليل، 
يه تربية صاحلة خللق املواطن الصالح واملواطنة الصاحلة، وجمتمع يسوده العدالة  وتربِّ
واحلري�ة والديمقراطي�ة )جمتم�ع النزاهة والش�فافية(؛ كي يس�اهم يف بن�اء احلضارة 

اإلنسانية

ية الدراسة أهمهّ
إّن األُّمة اإلس�امية اليوم تعيش يف ظام دامس بس�ب الف�وىض واالضطرابات 
والقل�ق، فه�ي بحاجة إىل اإلص�اح، وال يتّم اإلص�اح إاّل بالرج�وع إىل كتاب اهلل 
وس�نّة نبّي�ه الكري�م| وآل بيت�ه األطه�ار^؛ وذل�ك اس�تنادًا إىل ق�ول الرس�ول 
حممد|: »إّن خملِّف فيكم الثقلني: كتاب اهلل، وعرتيت أهل بيتي، وإهّنام لن يفرتقا حتى 

يردا عيلَّ احلوض، فانظروا كيف ختلفون فيهام«)2(.

1 � إّن اإلمام احلسن× أصبح مصباح اهلدى وسفينة النجاة، فاإلمام احلسن× 

)1( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص329.
)2( الصدوق، حممد بن عيل، األمال: ص616.
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أق�ام الدين وحفظ الرشيعة، فلواله مل�ا كانت هناك صاة اليوم وال صيام وال حج بيت 
اهلل احلرام، ألّن بني ُأمّية كانوا عىل وش�ك القضاء عىل الدين، ولكن اإلمام احلس�ن× 
حفظه بدمه ودماء أهل بيته^، كام يفعل اليوم حشدنا املقّدس ضّد )الدواعش( الذين 

نرشوا الفساد وقتلوا األبرياء بدم بارد.
 2 � إّن ث�ورة اإلم�ام احلس�ن× أف�رزت قي�اًم أخاقي�ة لألجي�ال القادم�ة واألُمم 
والش�عوب املضطهدة فهي ثورة ليس�ت حمّلية، بل هي ثورة عاملية تدعو لإلصاح ضد 
الظلم واجلور والعبودية من خال: )احلرية، والعدل، واملس�اواة، والدمقراطية، واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، والنزاهة والش�فافية ملحاربة الفس�اد السيايس واالجتامعي 

واإلداري واملال واألخاقي والرتبوي...(.

أهداف الدراسة
هتدف الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

1� ما مضمون االستقراء، أو الطريقة االستقرائية؟
2� ما مفردات حركة اإلصاح للنهضة احلسينية يف ضوء الطريقة االستقرائية؟

3� ما مضمون حركة اإلصاح للنهضة احلسينية يف ضوء النظرة املعارصة؟
4� م�ا أس�اليب تعزي�ز مف�ردات حرك�ة اإلص�اح للنهض�ة احلس�ينية يف املنهج 

املدريس؟

حدود الدراسة
تقترص حدود الدراسة عىل:

1� األدبي�ات الت�ي تناول�ت حركة اإلص�اح يف كافة جماالت احلياه املنش�ورة يف 
األدبيات املختلفة. 

2� األدبيات التي تناولت معركة الطف اخلالدة من مجيع جوانبها األدبية والعلمية 
والرتبوية.
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حتديد املصطلحات اآلتية

(movement) :أواًل: احلركة
وُتعّرف ب�أهّنا: 

1� التغ�رّي املتص�ل، وقد تك�ون يف »الكم أو الكيـف أو املـكان أو الوضع، ويقصد 
باحلركـة من الناحية االجتامعية التغريات الشـديدة التي حتـدث يف أحد أو بعض ميادين 

النشاط اإلنسان«)1(. 
2� ويمكن تعريفها إجرائيًا بالتغرّيات التي قام هبا اإلمام احلس�ن× بعد معركة 
الط�ف اخلالدة ع�ام )61ه�( يف إحداث تغرّيات يف بنية املجتمع العريب واإلس�امي 
بحركة إصاحية هتدف إىل إزالة الفس�اد بكّل أش�كاله الذي أصاب املجتمع العريب 

واإلسامي آنذاك.

(Refarm) :ثانيًا: اإلصالح
وُيعّرف بعدة تعاريف، منها: 

1� تعدي�ل غ�ري جذري يف ش�كل احلك�م أو العاق�ات االجتامعية دون مس�اس 
بُأسسها. 

2� حتسن يف النظام السيايس أو االجتامعي القائم، دون املساس بُأسس هذا النظام. 
3� حتسن يف األنامط االجتامعية، مع التأكيد عىل الوظيفة ال عىل البنيان.

وهت�دف حرك�ة اإلص�اح إىل إزالة املس�اوئ دون التغرّي يف األوضاع األساس�ية 
النفسية للمجتمع)2(.

ويمكن تعريفها بأهنا حتسن األوضاع السياسية واالجتامعية واألخاقية والفكرية 
هبدف إصاح بنية املجتمع العريب واإلسامي من الفساد بكّل أشكاله آنذاك.

)1( ُانظر: النورة جي، أمحد خورشيد، مفاهيم يف الفلسفة واالجتامع.
)2( ُانظر: املصدر السابق.
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ثالثًا: النهضة احلسينية
معركة  يف  األطهار^  بيته  وأهل  احلسن×  اإلمام  فّجرها  التي  الثورة  وهي 
إرادة األُّمة بعد  النفوس وحتريك  إيقاظ  أّدت إىل  التي  الطف اخلالدة عام )61ه�( 
نفسه  فرض  الذي  سفيان  أيب  بن  معاوية  بن  يزيد  تسّلط  ومقاومة  معاوية،  هاك 
عىل األُّمة اإلسامية خليفة، والذي مل يكن مؤّهًا للخافة، بل فاقد لكّل رشوط 
املدينة  من  ثورته  ُيعلن  أن  احلسن×  اإلمام  جعل  ممّا  ومنحرف؛  وفاسد  القيادة، 
املنّورة إىل العراق يف كرباء، ووقعت معركة الطف يف العارش من حمّرم عام )61ه�( 
التي كانت بحّق ثورة بن احلق والباطل، وبن اإليامن كّله والكفر كّله، ورفع شعار 
قرابن  وقّدم حياته وأصحابه  اإلمام احلسن×،  عليها  َقِدم  التي  والشهادة  الثورة 
للدين اإلسامي، ودماء أهل بيته وصحبه األبرار الذين فاق عددهم عىل السبعن 

شهيدًا)1(.

(Reinforcement) :رابعًا: التعزيز

وُيعّرف بعّدة تعاريف:

1� وهي عملية إرضاء أو مكافأة أو دافع يعمل خللق االستجابة)2(.

2� عّرفه إبراهيم نوفل بأّنه: عملية لزيادة السلوك املعزز وتقويته، وبالتال إجراء 

تعليم باّتباع وسائل وطرق معينة متنوعة مرتبطة بالسلوك املراد تعزيزه وتقويته)3(.

احلسينية يف  للنهضة  اإلصاح  حركة  مفردات  إدخال  بأّنه:  إجرائيًا  وُيعّرف   �3

ضوء طريقة االستقراء وبنظرة معارصة يف املنهج املدريس مستقبًا.

)1( ُانظر: الزبيدي، صباح حسن، القيادة احلسينية كُأسلوب ثوري يف قيادة املجتمع وإصاحه من خال 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

)2( ُانظر: النورة جي، أمحد خورشيد، مفاهيم يف الفلسفة واالجتامع.
)3( ُانظر: نوفل إبراهيم،  الوجيز يف مصطلحات الرتبية وعلم النفس.
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خامسًا: املنهج املدرسي
وُيعّرف املنهج بأّنه: 

1� وثيقه تربوية مكتوبة تصف أهداف التعّلم التي ستعمل املدرسة عىل حتقيقيها 
لدى التاميذ مع ما يناسبها من املعارف واخلربات واألنشطة الرتبوية والتعليمية)1(.
والرياضية  والسياسية  والثقافية  واالجتامعية  الرتبوية  اخلربات  من  جمموعة   �2
وخارجها،  املدرسة  داخل  للطلبة  وتقّدمها  املدرسة  ختّططها  التي  والعلمية  والفنية 
املهارية،  اجلسمية،  )العقلية،  املتكاملة  شخصيتهم  وبناء  سلوكهم  تعديل  بقصد 

الوجدانية، االجتامعية( طبقًا للفلسفة الرتبوية التي تريدها الدولة واملجتمع)2(.

(induaction) :سادسًا: االستقراء
وُيعّرف بعّدة تعاريف:

الوصول عن طريق  أو  إىل حكم كيل  للتوصل  اجلزئيات  تتّبع  هو  االستقراء:  ـ  أ 
املاحظة من اخلاص إىل العام، وتكّون القوانن أو املبادئ.

ب ـ االستقراء: هو ُأسلوب املحاكمة الفكرية الذي يؤّدي إىل االنتقال من الوقائع 
إىل التعميامت)3(.

الوحدات  يكتشف  عندما  الناقد  هبا  يقوم  عقلية  عملية  وهو  االستقراء:  ـ  ج 
املتشاهبات يف النص التي عن طريقها يستطيع الوصول إىل حكم عام عن النص)4(.

د ـ االستقراء: )طريقة االستقرائية(: وهي العملية التي ينتقل فيها الفرد بتفكريه 
من اخلاص إىل العام، ويتّم استخاص مبادئ وقواعد عامة من اجلزئيات واحلاالت 

الفردية، وتكوين مصطلحات وتعميامت مبنية عىل أمثلة متعددة من احلقائق)5(.

)1( ُانظر: محادات، حممد حسن، املناهج الرتبوية.
)2( ُانظر: الزبيدي، صباح حسن، مناهج وطرائق تدريس املواد االجتامعية.

)3( ُانظر: النورة جي، أمحد خورشيد، مفاهيم يف الفلسفة واالجتامع.
)4( ُانظر: حجازي، سمري سعيد، معجم املصطلحات احلديثة يف علم النفس واالجتامع ونظرية املعرفة.

)5( ُانظر: عيل، حممد السيد، موسوعة املصطلحات الرتبوية.
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منهجية البحث
استخدام الطريقة الوصفية التحليلية )االستقرائية( لألدبيات التي تتناول الثورة 

احلسينية، ومن ثّم استنباط مؤرشات تفيد الدراسة.

املبحث الثاني
يتناول هذا املبحث ثامنية حماور، وهي:

احملور األول: االستقراء من حيث املفهوم، واملصطلح، والفلسفة
وهي كلمة التينية األصل وتدّل عىل تفّحص الباد قرية  1ـ مفهوم االستقراء: 

فقرية، فهي استخاص أو استنباط األساليب لاستدالل، واالستقراء.
2ـ االستقراء يف اللغة: التتّبع والتفّحص، أي: تفّحص األمثلة واحلوادث اجلزئية 
مفاهيم  من  العاّمة  األحكام  إىل  للوصول  واالختاف  الشبه  وجود  عن  والبحث 

وقواعد ونظريات من خال املقارنة واالستنباط والقياس.
3ـ االستقراء: وهي العملية التي ينتقل فيها الفرد بتفكريه من اخلاص إىل العام، 
وتكوين  الفردية  واحلاالت  اجلزئيات  من  عامة  وقواعد  مبادئ  استخاص  ويتّم 

مصطلحات وتعميامت مبنية عىل أمثلة متعددة من احلقائق.
4ـ االستقراء )طريقة تدريسية(: وهي دراسة اجلزئيات للوصول إىل حكم كيل 

يشملها مجيعها، أي: الوصول من األمثلة إىل التعريف)1(.
5ـ االستقراء: عملية عقلية يقوم هبا الناقد عندما يكتشف الوحدات املتشاهبات 
طريقة  فعن  النص،  من  عام  حكم  إىل  الوصول  يستطيع  طريقها  عن  النص،  يف 
التي  العامة  املبادئ  إىل  األديب  األثر  عىل  احلكم  من  االنتقال  يستطيع  )االستقراء( 

حتكم جمموعة من اآلثار األدبية العامة)2(.

)1( ُانظر: عيل، حممد السيد، موسوعة املصطلحات الرتبوية.
)2( ُانظر: حجازي، سمري سعيد، معجم املصطلحات احلديثة يف علم النفس واالجتامع ونظرية املعرفة.
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6ـ االستقراء )طريقة تدريسية(: وهي عملية فحص أمثلة ومعلومات، ثّم حماولة 
حتّلل  ألهّنا  حتليل(  )طريقة  االستقرائية  الطريقة  وُتسّمى  عاّمة،  قاعدة  إىل  الوصول 

الكّل إىل إجزاء)1(.
7ـ االستقراء: عملية منطقية ُياكم فيها اإلنسان متنقًا من اخلاص إىل العام)2(.

8 ـ املعنى الفلسـفي لالسـتقراء: هو العملية التي ينتقل هبا الذهن من عدد معّن 
م�ن القضاي�ا املفردة أو اخلاص�ة. وقد عّرفه قدياًم )أرس�طو( بقوله: »إّنـه االنتقال من 

احلاالت اجلزئية إىل الكلية الذي ينّظمها«.

ية االستقراء أهمهّ
 تكمن أمّهية االستقراء من خال ما ييل:

أي: جتميع  العامة،  القواعد  إىل  الوصول  للحوادث ألجل  اجلزئيات  معرفة   �1
الوقائع، ثّم اإليصال إىل القانون الذي ينّظمها.

2� إّن استخدام منهج االستقراء له مزايا تربوية عديدة، فهو يتيح للطالب فرصة 
املشاهدة واملاحظة واكتشاف احلقائق تدرجييًا من اجلزء إىل الكّل.

ي لديه  3� ُيعّود الطالب عىل تطبيق ما توّصل إليه يف مواقف وأمثلة جّدية؛ ممّا ينمِّ
مهارات التفكري السليم من دّقة املاحظة والتأيّن يف االستقراء واالستنباط.

ن الطالب عىل مزاولة  4� ُيعّد االستقراء وسيلة مناسبة يف التدريس، حيث إهّنا متكِّ
النشاط والعمل واالعتامد عىل النفس والتعويد عىل الصرب وزيادة الثقة بالنفس.

وامللل  الرشود  عن  الذهن  ُيبعد  ممّا  االنتباه  زيادة  عىل  االستقراء  يساعد   �5
والتشتت.

6� يساعد االستقراء الطالب يف إصدار حكم كيل باالعتامد عىل املاحظة حول 
قضية ما.

)1( ُانظر: النورة جي، أمحد خورشيد، مفاهيم يف الفلسفة واالجتامع.
)2( ُانظر: املصدر السابق.
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يتوّقف  إذ  العلمية؛  البحوث  مناهج  يف  كربى  أمّهية  لاستقراء  فإّن  وعليه؛ 
يستطيع  مثًا ال  الفيزياء  فعامل  إليها،  والتوّصل  العامة  العلمية  القواعد  تأليف  عليه 
يدرس  مل  ما  الطبيعية  الظاهرة  حول  الفيزياء  علم  يف  عامة  قواعد  إىل  يتوّصل  أن 
خمتلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر ألجل إعطاء قواعده العاّمة؛ وبذلك 
فاالستقراء يزّودنا بالقواعد العامة التي نستعملها يف التطبيقات العملية عن طريق 

القياس ملعرفة أحكام اجلزئيات)1(.

احملور الثاني: طبيعة االستقراء يف املنهج املدرسي
م�ن املعل�وم أّن املنه�ج يعن�ي جمموع�ة اخل�ربات الرتبوية الت�ي هتيؤها املؤسس�ة 
التعليمية للطاب، س�واء داخلها أو خارجها، بقصد مس�اعدهتم عىل النمو الشامل 
واملتكام�ل، أي: النم�و يف كافة جوانب الش�خصية )العقلية، اجلس�مية، االجتامعية،  
النفسية، الفنية، البيئية(، نموًا يؤدِّي إىل تعديل سلوكهم، ويكفل تفاعلهم بنجاح مع 
بيئتهم وجمتمعهم وابتكارهم بام هو حوهلم، وبام يواجههم من مشكات، وللمناهج 

عّدة أنواع)2(.
وم�ن الواض�ح أّن املناهج العراقية ه�ي التي تقّررها وزارة الرتبي�ة والتعليم، من 
خ�ال املق�ّررات الدراس�ية واملصادق عليها رس�ميًا، والتي تؤّلف عىل ش�كل ُكُتب 

س يف املدارس.  مدرسية رسمية ُتدرَّ

اجتاهات بناء املناهج الدراسية يف العامل
توجد ثاثة اجتاهات، وهي:

يأخذ من  فهو  املناهج،  بناء  )الطالب(، هو حمور  املتعّلم  أّن  يرى  األول:  االجتاه 
املتعّلم قدراته وميوله وخرباته السابقة أساسًا يف بناء واختيار حمتوى املنهاج الرتبوي 

)1( ُانظر: طوالبة، هادي، طرائق التدريس. 
)2( ُانظر: الزبيدي، صباح حسن، مناهج وطرائق تدريس املواد االجتامعية.
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وتطبيقه، وهذا األساس يمثِّل األساس النفس�ي للمنهاج.
االجتاه الثان: يرى أّن )املعرفة/املعلومة( هي حمور بناء املنهاج، فهي الغاية التي ال 
يمّثلها يشء يف األمّهية، حيث كافة اجلهود تصّب ألجل املعلومة يف عقول املتعّلمن 
س تقترص عىل نقل املعرفة من الكتب إىل عقول  بصورة تقليدية؛ ممّا جيعل مهمة املدرِّ

الطلبة، وهذا االجتاه يمثِّل األساس الفلسفي املعريف للمنهج.
االجتاه الثالث: يرى أّن )املجتمع( هو حمور بناء املنهاج، وهذا االجتاه يرّكز عىل ما 

يريده املجتمع، ويمثِّل األساس الفلسفي واالجتامعي للمنهاج)1(.

أهمية املناهج الدراسية يف العامل
الوقت احلارض  الرتبوية يف  املناهج  باستنباط عدة مؤرّشات ألمهية  الباحث  قام 

وعرضها بالشكل اآليت:
1� تنرش املفاهيم واألفكار التي ترتبط باملجتمع املدين، وال سيام مفهوم التسامح، 
احلوار، الديمقراطية، حقوق اإلنسان، حقوق املرأة، حقوق الطفل، احرتام اآلخر، 
حوار احلضارات، رصاع احلضارات، السام العاملي، الرتبية املدنية، العاملية، العوملة، 

اإلرهاب، التكفري، التعايش السلمي، وغري ذلك.
حركة  ملعرفة  وذلك  العرص؛  متغرّيات  وفق  وتنميته  اإلنسان  بناء  أمّهية  ُتربز   �2
هذه  إدارة  وُأسلوب  والثقايف،  واالقتصادي  السيايس  املجال  يف  والتغري  املجتمع 

األزمات، وطرق تطوير الشعوب واملجتمعات.
كوهنا  واآليديولوجية؛  والفكرية  والثقافية  اإلنسانية  واملفاهيم  القيم  تغرس   �3
وسيلة العلم وأداة يف حتقيق أهدافه وترمجة ذلك يف خلق التنمية الشاملة، ومن هذه 
والقيم  املعارف  إكساهبم  الناشئة ألجل  نفوس  الثقافية( يف   � الوطنية  )اهلوية  القيم 
واملهارات ليكونوا أعضاء نافعن يف بناء جمتمعهم، وحمّبن لوطنهم، ومعتّزين بتارخيه 

وحضارته، وتوسيع اختياراهتم الفردية واالجتامعية.

)1( ُانظر: محادات، حممد حسن، املناهج الرتبوية.
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4� توعية املتعّلمن باألحداث والتطورات العلمية التي حتدث يف بعض الدول، 
والقضايا واملشكات، بدءًا من غزو الفضاء، وانتشار نقص املناعة )اإليدز(، وانتشار 
املخدرات، واإلدمان، وتلّوث البيئة، وتآكل طبقة األوزن، وانتشار األمراض اجلديدة 

مثل: جنون البقر، وأنفلونزا الطيور، واحلروب اجلرثومية، والعنف، والطائفية...
5� توعية املتعّلمن لتجنّب األمراض االجتامعية التي ظهرت يف الساحة العاملية 
وأزمة  والغلو،  التطّرف  وهي  الدين،  باسم  املغّلفة  االجتامعية  األمراض  ومنها 

املواطنة، واهلوية والفساد بكل أشكاله)1(.

خصائص املناهج الرتبوية الناجحة
ُيمّثل املنهج بأّنه جمموعة من اخلربات املربية التي ينبغي أن يعكس وظيفة املؤسسة 
التعليمية يف مستوى التعليم، أي: املستوى التعليمي لكافة مراحل الدراسة وبذلك 

تكون خصائصها هي:
التي  الرتبوية  اخلربات  مجيع  عىل  يتوي  الرتبوي  املنهج  أّن  أي  الشمولية:  1ـ 

يتاجها املتعّلمون.
القيم  املعرفة،  أنواع  مجيع  عىل  يتوي  الرتبوي  املنهج  أّن  أي  التكاملية:  2ـ 

األخاقية، املهارات؛ لكي يكون متكامًا.
3ـ املوضوعية: أي أّن املنهج الرتبوي يتوي عىل مشكات املجتمع املرتبطة بواقع 
املجتمع وبشكل موضوعات )مشكات( يمكن أن يتناوهلا أصحاب االختصاص، 
ومتّثل حمورين، مها: األُفقي )س( يمثل املراحل الدراسية، واملحور العمودي )ص( 

يمثل موضوعات التخّصص.
املوضوعات  يف  مستقبيل  اجتاه  ذات  الرتبوية  املناهج  أّن  أي  املستقبلية:  4ـ 

ومستجدات تواكب العرص.

)1( ُانظر: املناهج الدراسية يف العراق: جملس النواب، مجهورية العراق، 2003م.
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5ـ التطبيقية: أي أّن املناهج الرتبوية هلا القدرة عىل تطبيق املفاهيم واألفكار التي 
تظهر عىل الساحة العاملية)1(.

وصف املناهج الدراسية العراقية
وذلك من خال الدراسات التحليلية كام أشارت إليها عدة دراسات، وقد قام 

الباحث باستنباطها وعرضها بالشكل اآليت:
دور  من  هلا  ليس  حتفيزية،  أهّنا  من  أكثر  تلقينية  احلالية  الرتبوية  املناهج  إّن   �1

للطالب يف التفاعل.
2� إهّنا ال هتتم ببناء الطالب وتطويره وفق قدراته الفكرية الفردية واالجتامعية، 

وإّنام جتعل الطالب متلّقيًا سلبيًا.
واملشاركة  اجلامعي  السلوك  بناء  عىل  تعمل  ال  عرضها  وطريقة  مادهتا  إّن   �3

اجلامعية، بل تتجه نحو السلوك الفردي.
واالقتصادية  والثقافية  السياسية  بالقضايا  االهتامم  الطلبة  عند  ُتنّمي  ال  إهّنا   �4
وإشكاليات  حتّديات  يواجه  اليوم  العراقي  املجتمع  إّن  نقول:  لذلك  واالجتامعية؛ 
وأزمات قيمية ومفاهيمية أخذت تنخر يف جسمه، كاجلهل والتخّلف والفقر والعنف 
والطائفية واإلرهاب والتكفري، فإذا مل نجد مناهج تربوية تساهم يف التوعية إلبعاد 
دولة  وهي  الصاحلة،  املواطنة  مفهوم  نبني  أن  يمكن  ال  والفشل  واإلحباط  اليأس 
القانون واملؤسسات التي تعتمد عىل التوعية واإلحاطة التامة بام جيرى من حولنا)2(.

طرق تضمني املناهج الرتبوية مفردات حركة اإلصالح للنهضة احلسينية املقرتحة
هناك عّدة طرق وأساليب يف إدخال وتضمن املناهج الرتبوية، وقد قام الباحث 

بدرجها بالشكل اآليت:

)1( ُانظر: الزند، وليد خرض، املناهج التعليمية )تصميمها، تنفيذها، تقويمها، تطويرها(.
)2( ُانظر: املناهج الدراسية يف العراق: جملس النواب، مجهورية العراق، 2013م.
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1ـ ُأسلوب االندماج: أي إدماج موضوعات ومفاهيم وأفكار معّينة يف املناهج 
املناهج  من  الكثري  حتتوي  حيث  تقليدية  هي  الطريقة  أو  األُنموذج  وهذا  الرتبوية، 
عىل موضوعات مندجمة وربطها باملحتوى الدرايس عىل شكل )قضايا(، وأن تكون 
هذه املوضوعات تراعي حتقيق أهداف الرتبية، وُيعترب هذا األُسلوب األشهر، حيث 
يربط املعّلم خصائص العلوم بالبيئة كام يراها؛ وبذلك ُيتيح الفرصة ملامرسة األنشطة 

ذات الصلة بالبيئة.
2ـ ُأسلوب الوحدات الدراسية: أي تضمن املناهج الرتبوية عىل شكل وحدات، 
وتكون الوحدة عىل شكل )مشكلة اجتامعية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو فكرية( 
يتم إدخاهلا يف املناهج الدراسية، مثل العلوم واالجتامعيات، وخري مثال عىل ذلك 
للنهضة  اإلصاح  حركة  مُتّثل  التي  الدراسية  املناهج  يف  الدراسية  الوحدات  عىل 
العبادة،  اإلحسان،  العدل،  العفو،  التقوى،  )اإليامن،  اآلتية:  باملفردات  احلسينية 
الطريقة  ضوء  يف  الصالح...(،  عمل  باملعروف،  األمر  اهلل،  إطاعة  الصرب،  الرب، 
االستقرائية أو حركة اإلصاح للنهضة احلسينية يف ضوء النظرة املعارصة: )النزاهة، 
الشفافية، التسامح، التعايش السلمي، الوالء، االنتامء، احلقوق، الواجبات، احلرية، 

الديمقراطية، العدالة، وقبول اآلخر...(.
تعد مساقات دراسية بصورة مستقلة ملوضوع درايس  أي  املستقل:  ُأسلوب  3ـ 
ورياض  االبتدائية  املرحلة  يناسب  وهذا  مستقل،  درايس  كمنهج  ُيدرس  مستقل 
والعمق،  املعرفة  كفروع  بالتفّرعات،  معني  غري  املساق  هذا  اعتبار  عىل  األطفال 

وينظرون إىل املشكلة بنظرة تكاملية، هذا األُسلوب منترش يف دول حمّددة.
مرجعية  وحدات  إعداد  يتضمن  الذي  األُسلوب  وهو  املتكامل:  األسلوب  4ـ 
قائمة عىل اخلربة تتكامل فيها مواد دراسية عدة، ومنها مبدأ التأّمل بن فروع املعرفة 
يف إطار األُسلوب يف املدخل السيايس، االجتامعي، الديني، القانوين، وبذلك ُيقق 

التأّمل املعريف، املادة العلمية، بحيث تغّطي فروعًا متعددة.
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ويف ضوء ما تقّدم يمكن استخدام )ُأسلوب الوحدات الدراسية(، وهو أفضل 
مثال يف إدخال موضوع مفردات حركة اإلصاح احلسيني بالطريقة االستقرائية أو 
بالنظرة املعارصة يف هذه الدراسة احلالية الذي ُيعّد هو األنسب يف إدخاله مفردات 
حركة اإلصاح احلسيني؛ ألّنه يغرس وُينّمي لدى التاميذ والطلبة )حركة اإلصاح 
للنهضة احلسينية( باجلانب النظري واجلانب التطبيقي؛ ملعرفة دور املناهج والطلبة 

س عند التعامل مع هذه املفردات مستقبًا)1(. واملدرِّ

احملور الثالث: مضمون اإلصالح من حيث اللغة واملصطلح 

أواًل: اإلصالح )Refarm( من حيث اللغة
تتف�ق معاج�م اللغ�ة عىل أّن الص�اح ضد الفس�اد)2(، وقال ابن منظور يف لس�ان 
الع�رب م�ادة )صل�ح(: »الّصـالح: ضـّد الفسـاد؛ َصَلـح َيْصَلـُح وَيْصُلـح َصالحـًا 

وُصُلوحًا... ورجل صالح يف نفسه... وقد أصلحه اهلل«)3(.

ثانيًا: اإلصالح من حيث املصطلح
أ � تقويم املعوج، وإزالة الفساد، وإقامة العدل، وإرادة اخلري واالستقامة.

ب � القضاء عىل الفساد يف األجهزة احلكومّية واملتناقضات يف أهداف املؤسسات 
املختلفة ونظمها.

ج � نقيض اإلفساد، وأصلح اليشء بعد فساده: أقامه. والصلح: تصالح القوم 
اح بكرس الصاد: مصدر املصاحلة. بينهم. والصلح: السلم. والصِّ

د � تقويم وتغيري وحتسن)4(.

)1( ُانظر: الزبيدي، صباح حسن، طرق تعزيز الرتبية البيئية يف منهج اجلغرافية للتعليم الثانوي يف العراق 
)نظرة نقدية(.

.http://www.almaany.com/ar/dict/ar :2( معجم املعاين اجلامع(
)3( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص516.

 .http://www.almaany.com/ar/dict/ar :4( ُانظر: معجم املعاين اجلامع(
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التنظيم  إعادة  إىل  هتدف  التي  األنشطة  جمموعة  االجتامعي:  اإلصاح   � ه� 
للمؤسسات االجتامعية للوصول إىل مستوى أفضل من العدالة االجتامعية. 

ومن املاحظ أن اإلصاح نقيض الفس�اد، وم�ن املعلوم أن معاجم اللغة العربية 
تناول�ت معنى الفس�اد، حيث أش�ار صاحب لس�ان الع�رب يف م�ادة )ف، س، د(: 
»الفسـاد: نقيض اإلصالح. َفَسَد َيْفُسُد وَيْفِسُد وَفُسَد َفسادًا وُفُسودًا ، فهو فاسٌد وَفِسيٌد 

فيهام «)1(، وقوله تعاىل: )يت جث مث ىثيث حج مج جح مح()2(.
وكذل�ك يعني الفس�اد: البط�ان واالضمحال، فيقال: أيضًا فس�د اليشء، أي: 
بطل واضمحل. وأفس�د فان املال. ويقال: فس�د ال�يشء، أي: بطل واضمحل، كام 

يف قول�ه تع�اىل: )ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
يب جت حت()3(.

أّن الفساد ظاهرة ليست حمصورة يف دائرة أو وزارة أو حكومة أو  ومن املعلوم 
النامية، عىل الرغم من  دولة، بل أصبحت منترشة حتى يف الدول املتقدمة والدول 
والقوانن  والشفافية  احلر  اإلعام  ووجود  النزاهة،  هيئات  مثل  مؤسسات  وجود 

التي تعمل عىل مكافحة الفساد.
ضمن  الفساد  مفهوم  تناولت  التي  وآيديولوجياته  مصادره  تنّوعت  قد  وعليه؛ 
اإلطار العام، ويف ضوء ما تقّدم، قام الباحث باستنباط مفهوم الفساد من األدبيات، 

وهي: 
1� الفساد: هو انحراف األخاق للمسؤولن يف احلكومة واإلدارة. 
2� الفساد: هو التنازل عن أماك الدولة من أجل مصالح شخصية. 

 3� الفساد: يعني الترّصفات التي يقوم هبا املواطنون القيادّيون يف الدولة للحصول
عىل مزايا شخصية، مثال عىل ذلك )التحايل، وغسيل األموال، واالجّتار باملخدرات، 

)1( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص335.
)2( املائدة: آية33.
)3( الروم: آية41.
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والتعامل بالسوق السوداء(. 
4� الفساد: هو إجبار املوّظف بعمل مبارش أو غري مبارش بإجبار صاحب احلاجة 

بدفع ما ُيسّمى هدايا عينية أو نقدية بشكل غري قانوين يف سبيل إنجاز معاملته.
ويرى الباحث أّن الفساد من حيث اللغة واالصطاح قد ورد يف القرآن الكريم 

بام يقارب عن )50( مرة)1(.

احملور الرابع: اإلصالح يف القرآن الكريم )املفهوم اإلجيابي(
طريق  إىل  اإلنسان  يرشد  للحياة  كامل  منهج  هو  الكريم  القرآن  أّن  املعلوم  من 

اهلداية واإليامن واحلق، ويف ضوء ما تقّدم، ورد مفهوم اإلصاح يف القرآن الكريم يف 

آيات عديدة ويقرتن هذا املفهوم اإلجيايب بعدد من املفاهيم األُخرى مثل: )اإليامن، 

األمر  اهلل،  إطاعة  التوبة،  الصرب،  الرب،  العبادة،  اإلحسان،  العدل،  العفو،  التقوى، 

باملعروف، العمل الصالح...(.

وقد قام الباحث بعرض مفهوم اإلصاح يف القرآن الكريم:
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ   �1

گ گ ()2(.
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ   �2

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ()3(.
3� )ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ()4(.
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ   �4

)1( الزبيدي، حممد حسن، مدخل يف مضمون الفساد.
)2( األنعام: آية48.

)3( األعراف: آية35.
)4( الشورى: آية40.
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ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ()1(.
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  )ڄ   �5
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱ()2(.
6� )ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی 

ی()3(.
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ   �7
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ*ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ()4(.
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ   �  8

گگ گ ڳ ڳ ڳ()5(.

احملور اخلامس : اإلصالح يف القرآن الكريم )القضاء على الفساد(
 اإلصاح يف القرآن الكريم: بمعنى القضاء عىل الفساد بكل أشكاله: )السحر، 
املنكر،  الغلو،  البغي،  الفاحشة،  والغلو،  الفتنة  الطغيان،  الكفر،  اهلاك،  املخادعة، 

اإلرساف، الظلم، الرسقة، البخس، الكنز... إلخ(، وهي:
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ   �1

ڄ()6(.

)1( النحل: آية90.
)2( األعراف: آية85.

)3( املائدة: آية2.
)4( البقرة: آية250� 251.

)5( التوبة: آية102.
)6( يونس: آية81.
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ڃ  ڃ  ڃ*  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ   �2
ڎ ڈڈ  ڎ  ڌ  ڇ*ڍ ڌ  ڇ  ڇ  چ چ ڇ  چ چ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک*ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڱ()1(.
3� )ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب()2(.

4� )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 
ک()3(.

)ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   �5
ۆ()4(.

ڇ  ڇ  ڇ  چ*  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  )ڄ   �6
ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ()5(.

ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې   �7
ۈئ ()6(.

 * ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   * ڇ   چ  *چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ   �8
ڌ ڎ ڎ* ڈ ژ ژ ڑ ڑ *ک ک ک()7(.

)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   �9
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭ*  ڭ 

)1( البقرة: آية8�11.
)2( هود: آية117.

)3( البقرة: آية205.

)4( األنفال: آية73.
)5( الروم: آية44�45.
)6( القصص: آية83.
)7( الفجر: آية9�14.
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وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 

وئ *ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ()1(.

10� )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
* ى ى ائ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ 

ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب()2(.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  )ۉ   �11
ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ 

يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىثيث حج 

مج جح مح()3(.

ڀ*ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   �12
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ()4(.
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ   �13

ڤ ڤ()5(.
)ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ   �14
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ ک ک ک ک گ گگ گ  گ ڳ ڳ ڳ 

)1( العنكبوت: آية28�30.
)2( القصص: آية76�77.

)3( املائدة: آية64.
)4( احلج: آية39�40.

)5( املائدة: آية38.
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ڳ ڱ()1(.
15� )ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ()2(.

احملور السادس: حركة اإلصالح وجماالتها
وعرضها  العامة  احلياة  يف  اإلصاح  حركة  جماالت  بعرض  الباحث  قام  لقد 

بالشكل اآليت:

أواًل: حركة اإلصالح يف اجملال السياسي
إّن التغيريات السياسية التي حدثت يف العراق منذ الثامنينات وحلد اآلن، والتي 
االستقرار  وعدم  واإلرهاب  واألزمات  االقتصادي  واحلصار  احلروب  تشمل 
واهلجرة وغريها، أّثرت تأثريًا عميقًا يف اإلنسان العراقي؛ وبذلك يكون اإلصاح 

السيايس رضورة أساسية يف احلياه السياسية يف املجتمع العراقي.
ويرى الباحث أّن الفساد السيايس يظهر يف الزعامء والقيادات العليا يف الدولة، 
فهو سلوك منحرف خيالف القواعد واألحكام التي تنظم النسق السيايس )املؤسسات 
والقضاء،  والتنفيذ  والترشيع  القوانن  التسّلط عىل  الدولة من خال  السياسية( يف 
الرقابة  وفقدان  املحسوبية  وانتعاش  املشاركة،  وفقدان  الديمقراطية  انعدم  وبالتال 

الشعبية.

ثانيًا: حركة اإلصالح يف اجملال االجتماعي
»وهيـدف اإلصـالح االجتامعـي إىل حتقيـق املسـاواة وتكافؤ الفـرص أمـام القانون 
والعدالة يف توزيع أعباء اإلنفاق العام، وإرشاك املجتمع يف املسـؤولية السياسـية والتمّتع 

باحلريات األساسية«)3(.

)1( األعراف: آية84�85.
)2( التوبة: آية34�35.

)3( الدخيل، عبد العزيز عبد اهلل، معجم مصطلحات اخلدمة االجتامعية.
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عن  تنشأ  التي  املساوئ  عىل  القضاء  حتاول  عاّمة  حركٌة  االجتامعي  فاإلصاح 
خلل يف الوظائف أو النسق االجتامعي أو أي جانب فيه. وُيستخدم هذا املصطلح 

إلزالة الفساد احلكومي.
الناحية  من  املسؤولن  كبار  يف  يظهر  االجتامعي  الفساد  أّن  الكاتب  ويرى 
الاأخاقية  األعامل  وهي  األطفال(،  ومافيا  الرق،  )شبكات  ومنها:  األخاقية، 
اجتامعيًا؛ لذا فهو بمجمله انحراف أخاقي متعلق بسلوك املوّظف وترّصفاته بأعامل 
دون  خارجية  وأعامل  الوظيفة  بن  جيمع  أو  العمل،  أماكن  ويف  العاّمة  باحلياة  خمّلة 
العاّمة، أو أن  السلطة لتحقيق مآرب شخصية عىل حساب املصلحة  إذن؛ فيستغل 
يامرس املحسوبية بشكلها االجتامعي الذي يسّمى ب�)املحاباة الشخصية( دون النظر 

إىل اعتبارات الكفاءة واجلدارة واخلربة. 

ثالثًا: حركة اإلصالح يف اجملال اإلداري
إّن الواقع املؤمل واملرير للمجتمع يف ظل هذه األوضاع السّيئة التي عاشها العراق 
فيام مىض، أّدى إىل نشوء معّوقات ومشكات تقف بوجه تطوير املجتمع ومؤسساته 
اإلدارية. ولكي يتحقق اإلصاح يف أّي مؤسسة؛ ال بّد من أن يكون هناك دافع قوي 
للتغيري نحو اإلصاح يساهم يف بناء اإلنسان العراقي ومؤسساته اإلدارية التي تقف 

بوجه تقّدمه وهو الفساد اإلداري بكل أشكاله.
الوظيفية  يف  اإلدارية  االنحرافات  يف  يظهر  اإلداري  الفساد  أّن  الباحث  ويرى 
املحسوبية، االحتيال(، وبذلك تصدر عن  املحاباة،  )الرشوة،  والتنظيمية، ويشمل 
املوّظف العام أثناء تأّديته ملهام وظيفيته يف منظومة الترشيعات والقوانن والضوابط 
الترشيعات  لتطوير  الفراغ  وسّد  لإلصاح  ترقى  ال  التي  الفردية  القيم  ومنظومة 

والقوانن؛ وبذلك يغتنم الفرصة لاستفادة من هذه الفرص عىل صنع القرار.
يؤدِّي  والذي  القومي،  اإلداري  اجلهاز  داخل  يتم  نشاط  هو  اإلداري:  فالفساد 
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أو  متجددة  سواء  شخصية،  أهداف  لصالح  يترّصف  أن  إىل  احلكومي  باملوظف 
مستمرة. أو أسلوب فردي أو مجاعي منّظم؛ لذا فهو انعدام للقيم األخاقية بسبب 
وهو  واحد  ضبط  سوى  السلوك  حتكم  التي  والضوابط  والقواعد  األُسس  انعدام 
حتقيق الربح واملحصلة األنانية والفائدة لشخصية أو فئة من الناس بغّض النظر عن 

النتائج التي ترتتب عىل اآلخرين وصاحلهم.

رابعًا: حركة اإلصالح يف اجملال األخالقي
 من املعلوم أّن اإلصاح يرتبط بدافع ديني وضمري إنساين وواجب وطني أساسه 
الشعور باالنتامء للوطن وللمؤسسة التي يعمل فيها، سواء أكانت يف مستوى يؤهلها 

لبناء جمتمع متحرض ومتطور أم ال.
ويرى الباحث أّن الفساد األخاقي يظهر يف املتعلق بسلوك املوّظف وترصفاته، 
وأعامل  الوظيفية  بن  اجلمع  أو  العمل،  أماكن  يف  العام  باحلياء  خمّلة  بأعامل  كالقيام 
خارجية، أو استعامل السلطة لتحقيق مآرب شخصية عىل حساب املصلحة العامة، 
أو يامرس املحسوبية بشكلها االجتامعي يف التعين دون النظر إىل اعتبارات الكفاءة 
واملهنية واجلدارة؛ لذا نقول: إّن غياب الشفافية والنزاهة يف مؤسسات الدولة جيعل 
الشفافية يف األداء  ينعكس يف كّل مفاصل احلياة؛ حيث عدم تطبيق مبادئ  الفساد 
أّن استخدام  العامة، وبالتال  الفساد يف كّل مفاصل احلياة  الوظيفي يساهم يف نرش 

مبادئ الشفافية يف املسائل والرقابة والتفتيش هو ضامن أداء هذه املؤسسات. 

خامسًا: حركة اإلصالح يف اجملال االقتصادي 
البؤس واحلرمان  فقد عاشت  والتطور،  االزدهار  فيها  انعدم  الفقرية  الدول  إّن 
وانتشار املرض؛ وبذلك خلق هذا الوضع االقتصادي رصاعًا ما بن الدول الغنّية 
عن  والتعبري  بالتغرّي  يطالب  الشعب  وأخذ  بينهام،  يّتسع  وأخذ  الفقرية،  والدول 

احتياجاته؛ ومن هنا ظهر الفكر املتطّرف.
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يرى الباحث أّن الفساد االقتصادي يظهر يف صفقات األسلحة واجلريمة املنّظمة 
املساعدات  وصفقات  الرضيبة،  من  التهّرب  العملة،  غسيل  )املخدرات،  مثل: 
الذي تسري  املالية  للقواعد واألحكام  لذا فهو سلوك منحرف وخمالف  اإلنسانية(؛ 
بأجهزة  اخلاصة  التعليامت  خمالفة  أي:  الدولة،  يف  واملالية  اإلدارية  املؤسسة  عليها 
حسابات  ومراقبة  بفحص  واخلاص  املالية  للرقابة  املركزي  كاجلهاز  املالية  الرقابة 
وأموال احلكومة، ويشمل )الرشاوي، واالختاس، والتهريب الرضيبي، وختصيص 

األرايض، واملحاباة، واملحسوبية يف التعيينات الوظيفية(.

سادسًا: حركة اإلصالح يف اجملال الدين
 يقول السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان: »إّن النبّوة منذ أقدم عهود ظهورها تدعو 
النـاس إىل العدل، ومتنعهم عن الظلم، وتندهبم إىل عبادة اهلل والتسـليم له، وتنهاهم عن 

اّتبـاع الفراعنة الطاغـني والنامردة املسـتكربين املتغلبني، ومل تزل هـذه الدعوة بني األُمم 

منذ قرون مرتاكمة جياًل بعد جيل، وُأّمة بعد ُأّمة، وإن اختلفت بحسـب السـعة والضيق 

باختالف األُمم واألزمنة...«)1(.

فالقرآن يس�اهم يف اس�تنهاض الن�اس عىل االمتن�اع عن طاعة اإلفس�اد، واإلباء 
عن الضيم، وإنبائه عن عواقب الظلم والفس�اد والعدوان والطغيان، وقد أش�ار اهلل 

س�بحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: )ڇ ڇ ڍ ڍ * ڌ ڎ ڎ* ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ *ک ک ک()2(. وغريها من اآليات.

 سابعًا: حركة اإلصالح يف اجملال الرتبوي
من املعلوم أن ليس من السهل إعادة بناء اإلنسان العراقي ما مل تكن هناك رغبة 
حقيقية وصادقة عند أصحاب القرار؛ وذلك بوضع خطط واضحة ومنهجية علمية 

)1( الطباطبائي، حممد حسن، امليزان يف تفسري القرآن: ج3، ص147.
)2( الفجر: آية11� 14.
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األداء،  النوع، وحتسن  الكم عىل  بتفّوق  تتميز  والتعليم  الرتبية  جتعل من خمرجات 
ومهارات أداء الطالب والتدرييس، واملنهج واملؤسسة التعليمية بشكل عام، ولكن 
وتزوير  االمتحانات،  يف  الغش  ومنها  الرتبوي  الفساد  هو  ذلك  أمام  يقف  الذي 
الشهادات، واعتاء املناصب اإلدارية من ِقَبل أشخاص غري مؤّهلن مهنيًا وتربويًا، 

والتدريس اخلصويص، واملحسوبية، والفئوية، والقومية، والعشائرية...
إّن مهنة التعليم حتتّل مركزًا مهاّمً بن املهن األُخرى وهي تستلزم األمانة العلمية 
والعدالة يف معاملة الطاب برصف النظر عن االعتبارات االجتامعية واملصالح اخلاصة.
الدول  يف  التعليمية  املؤسسات  يواجه  حتدٍّ  أهّم  اإللكرتونية  الوسائل  أّن  كذلك 
اإللكرتوين  والتدريس  اإللكرتوين  التعليم  توظيف  رضورة  يؤّكد  ما  وهو  النامية، 

لتطوير األداء التعليمي اجلامعي.
إّن الندوات واملؤمترات الدولية حول الرتبية والتعليم يف عرص املعلومات أّكدت 
أّن التكنولوجيا احلديثة ليست بالرضورة هي العاج لكل املشكات، إاّل أهّنا ترفع 

كفاءة وأداء املنظومات الرتبوية إن ُأحسن استخدامها من ِقَبل ُأرسة التعليم.

ثامنًا: حركة اإلصالح يف اجملال القانوني
ويرى الباحث أّن الفساد القانوين يظهر يف فساد رجال القانون بتحريف اللوائح 
القانونية لصالح جهة لغرض مصالح ومنافع شخصية، وهو سلوك منحرف يقوم 
القانونية؛  باأللفاظ  التاعب  يسّمى  ما  وتظهر  واملحاكم،  القانون  يف  يعمل  َمن  به 
للتغرّي  ومعّرضة  واضحة  وغري  معقدة  قوانن  ظل  يف  يظهر  الفساد  فإّن  وبذلك 
يكون  فقد  التطبيق  أّما  والتعديل،  للتغرّي  دائاًم  معرضة  أي:  فيها،  ومبالغ  باستمرار 

ضعيفًا ممّا خيلق أنظمة مزدوجة.

تاسعًا: حركة اإلصالح يف اجملال الوظيفي 
ويرى الباحث أّن الفساد الوظيفي يظهر يف انتهاك املوّظف يف واجباته الوظيفية 
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ومن  العاّمة،  املصلحة  حساب  عىل  األساس  هي  الشخصية  املنفعة  جتعل  التي 
خصائص الفساد الوظيفي هي:

1� الرّسية الشديدة يف ممارسة الفساد وحتت جنح الظام بطريقة حتايل وخديعة 
وتظليل.

2� إصدار قرارات حمددة ختدم مصاحلهم الشخصية أو اآلخر. 
امُلساءلة واملراقبة  إبعاد  إبعاد الشفافية والنزاهة يف العمل من الوظيفية، أي:   �3

والتدقيق)1(. 

االستقرائية  الطريقة  ضوء  يف  عامة  بصورة  اإلصالح  حركة  مفردات  السابع:  احملور 
للنهضة احلسينية

أواًل: احلرية

إّن مفهوم احلرية هو أن يشعر اإلنسان أّنه حّر يف تفكريه ويف ثقافته دون قيود، كام 

أراده اهلل سبحانه وتعاىل حرًا، إاّل أّن اإلنسان واملجتمع يف زمن بني ُأمّية أصبح يرزح 

حتت كابوس الظلم واجلور والعبودية.

وبذل�ك خ�رج اإلم�ام احلس�ن× ُمطالب�ًا بحري�ة اإلنس�ان واملجتم�ع، خماطبًا 

جي�وش بني ُأمّية قائًا: »إن مل يكن لكم دين، وكنتم ال ختافون املعاد، فكونوا أحرارًا يف 

دنياكم«)2(. وكذلك قال عند استش�هاد القائد احل�ر بن الرياحي: »ما أخطأت ُأّمك إذ 
سّمتك حّرًا«)3(. ومثله قول مسلم بن عقيل×: )4(

حـــّرًا  إاّل  ــل  ــت ُأق ال  نكرًا)4(. أقــســمــت  شيئًا  املوت  رأيت   وإن 

)1( الزبيدي، حممد حسن، مدخل يف مضمون الفساد.
)2( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج45، ص51. 

)3( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم، موسوعة كلامت اإلمام احلسن×: ص531.
)4( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج45، ص51. 
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ثانيًا: األمر باملعروف والنهي عن املنكر
لقد ترجم اإلمام احلس�ن× يف ثورته مب�دًأ عظياًم نادى بأعىل صوته ليصل لكل 
سامع، وهو: )األمر باملعروف والنهي عن املنكر(، حيث قال: »ُأريد أن آمر باملعروف 

وأهنى عن املنكر«.
وبذلك حددت الثورة احلس�ينية واحدة من أهم مبادئها، وهو: الس�ري باملعروف 
والنه�ي عن املنك�ر؛ وذل�ك بالرجوع إىل الس�نّة النبوي�ة الرشيفة التي أّسس�ها النبي 

حممد|.
فم�ن ال�دروس املهمة الت�ي نتعّلمها م�ن النهضة احلس�ينية، ه�ي: املحافظة عىل 
الرشيعة املقّدس�ة الذي أراد يزيد بن معاوية أن يّرفها، ويتسّلط عىل رقاب املسلمن 

كخليفة هلم وهو شارب اخلمر وقاتل النفس املحرتمة. 
الدروس الرتبوية املستنبطة

1ـ ترك الصالة: عن النبي حممد|: »َمن مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد 
من اهلل إاّل ُبعدًا«)1(. لذا؛ عىل املؤمن أن يافظ عىل صاته ألهنّا ُتبعد الفحشاء واملنكر.
2ـ اإلفطار املتعّمد يف شهر رمضان: وهذا ما نراه اليوم يف املدن من اجلهر باإلفطار 

وأمام الصائمن.
3ـ الغـزو الثقايف: وهو ما ُيعّد من مظاهر التم�ّدن واحلضارة، كمحاربة احلجاب 
وتش�ويه صورته، وانتشار ميوعة الش�باب يف امللبس واملوديات، وغريها ممّا خيالف 

الرشع املقّدس. 
4ـ بيـع األشـياء املحّرمـة: كاللح�وم املس�توردة من البل�دان الكاف�رة، والتعامل 

باملعامات الربوية يف األسواق، وبيع األقراص الاأخاقية، والغش يف األسواق.

ثالثًا: إقامة الصالة
لق�د حّث القرآن الكريم عىل الصاة وأدائها يف أوقاهتا والتمّس�ك هبا، فهي ذات 

)1( املصدر السابق: ج79، ص198. 
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أثر نافع يف تصحيح سلوك اإلنسان؛ وذلك الرتباطها باهلل سبحانه وتعاىل، وهي من 
فروع الدين التي جيب علينا أن نحافظ عليها ونتمّس�ك هبا فوزًا بثواب اهلل س�بحانه 

وتعاىل ورضاه، يقول تعاىل: )ٱ ٻ ٻ*ٻ پ پ پ پ* ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ()1(. وعن الرس�ول حمم�د| قال: »حافظوا عىل الصلوات 
اخلمـس، فإّن اهلل تبـارك وتعاىل إذا كان يـوم القيامة يدعو بالعبد، فأول يشء يسـأل عنه 

الصالة، فإن جاء هبا تامًا وإاّل زخ يف النار«)2(.
الص�اة: هي صلة اإلنس�ان بخالقه ودعاؤه وتس�بيحه وش�كره وطل�ب معونته 
ورض�اه، فإن كان�ت الصاة من اهلل تعاىل عىل اإلنس�ان فهي الرمحة ل�ه والثناء عليه، 
والص�اة عب�ادة يؤّدهي�ا املس�لم مخ�س م�رات يف اليوم وحس�ب رشوطه�ا وأوقاهتا 
وفرائضها، يقول تع�اىل: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ()3(. وهي 
بذلك هلا من األمّهية البالغة يف حياة املسلم الروحية والعقائدية واخلُلقية واالجتامعية 
والرتبوي�ة، وه�ي خرٌي دائ�ٌم للمصيل ونوٌر، وه�ي التي تنهى عن الفحش�اء واملنكر؛ 

لقوله تع�اىل: )ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ 
ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ()4(.ل�ذا؛ فإّن الصاة جتل�ب للمصيل صفاء الفكر 

وانرشاح النفس، فهي انقطاع إىل اهلل عن مهوم الدنيا وأتعاهبا. 
موانع الصالة

من موانع قبول الصاة، هي:
1ـ عقـوق الوالديـن: روي عن اإلمام الصادق×: »َمـن نظر إىل أبويه نظر ماقٍت 

ومها ظاملان له، مل يقبل اهلل له صالة«)5(.

)1( املؤمنون: آية3-1.
)2( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج10، ص369. 

)3( النساء: آية103.
)4( العنكبوت: آية45.

)5( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج71، ص61. 



50

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
س ع

العدد اخلام
رش ـ السنة الثالثة ـ 1437 هـ ـ 2015 م

العدد احلادي ع

5050

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
س ع

العدد اخلام

2ـ الغيبة: روي عن رس�ول اهلل حممد|: »َمن اغتاب مسـلاًم أو مسلمة مل يقبل اهلل 
تعاىل صالته وال صيامه أربعني يومًا وليلة، إاّل أن يغفر له صاحبه«)1(. 

3ـ رشب اخلمـر: روي عن النبي حممد|: »إّن َمن رشب اخلمر مل حُتسـب صالته 
أربعني صباحًا«)2(.

وبع�د أن حان�ت معركة الطف وحان موعد صاة الظه�ر، وكان اجليش يف حالة 
حرب، وكان املوت عنهم قاب قوس�ن أو أدنى، مل يغفل اإلمام احلس�ن× عن ذكر 
رّب�ه؛ لذل�ك أقام الصاة وذل�ك إيامنًا باهلل تع�اىل وإخاص�ًا يف أداء فريضة الصاة، 
وبذلك أمر اإلمام احلسن× بإقامة الصاة، فتقّدم )سعيد بن عبد اهلل احلنفي( يقيه 
بنفس�ه أمام الس�هام والرماح، ومل يتزحزح من مكانه حتى ُاثخن باجلراح، وهوى إىل 

األرض يتخّبط بدمه.

رابعًا: النصيحة )نصح األعداء(
ُعرف اإلمام احلسن× بالتعامل احلسن حتى مع عدّوه، فقد كان يتحىّل بالرمحة 
والنق�اء، وكان ينظر إىل معس�كر األعداء وه�م ملء الصحراء فيبكي، فس�ألته ُأخته 
احل�وراء زينب’: م�َم بكاؤك يا أبا عب�د اهلل؟ فأجاب: أبكي لدخ�ول هؤالء النار 
بسببي. وبذلك نقول: إّن اإلمام احلسن× يبكي عىل أعدائه الذين أرضموا النار يف 

خيامه، وشّتتوا عياله وأطفاله.. إّنه لقلب كبري مملوء بالرمحة والشفقة.
ويف ضوء ما تقّدم، روي أّن اإلمام احلس�ن× وضع عاممة رس�ول اهلل حممد| 
ع�ىل رأس�ه الرشي�ف، وكذلك تقّلده بس�يفه، ووض�ع الكتاب الرشيف عىل رأس�ه، 
وبذلك س�طعت األنوار م�ن وجهه الرشيف كهيبة األنبي�اء، وقد نصح األعداء عىل 
ع�دم مقاتلته وأهّنا فتنه ُيراد هبا س�فك دماء املس�لمن من أجل املنصب وتس�ّلط بني 

ُأمّية عىل السلطة.

)1( املصدر السابق: ج72، ص258. 
)2( املصدر السابق: ج76، ص135. 
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وتأسيس�ًا عىل ما تقدم فقد نصح األعداء بقوله×: »تبًا لكم أّيتها اجلامعة وترحًا، 
أفحني اسـترصختمونا وهلني متحرّيين فأرصختكم مؤدين مستعدين؛ سللتم علينا سيفًا 

يف رقابنا، وحششتم علينا نار الفتن خباها عدّوكم وعدّونا، فأصبحتم إلبًا عىل أوليائكم 

ويـدًا عليهـم ألعدائكم، بغري عدل أفشـوه فيكم، وال أمل أصبح لكـم فيهم، إاّل احلرام 

مـن الدنيا أنالوكم، وخسـيس عيش طمعتـم فيه... فهال، لكم الويـالت! إذ كرهتمونا 

وتركتمونا، جتهزمتوها والسـيف مل ُيشهر، واجلأش طامن، والرأي مل يستحصف، ولكن 

أرسعتـم علينـا كطرية الدبـى، وتداعيتـم كتداعي الفـراش، فقبحًا لكم، فإّنـام أنتم من 

طواغيت األُمة وُشّذاذ األحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، وعصبة اآلثام، وحمّريف 

الكتاب، وُمطفئي السنن...«)1(.

وكذل�ك خاط�ب الناس أيضًا بقول�ه: »أهّيا الناس، إّن مل آتكم حتـى أتتني كتبكم، 
وقدمـت عـيلَّ رسـلكم أن أقـدم علينـا فليـس لنا إمـام لعـل اهلل أن جيمعنـا وإّياكم عىل 

اهلـدى واحلـق. فإن كنتم عـىل ذلك فقد جئتكـم، فأعطون ما أطمئّن إليـه من عهودكم 

ومواثيقكـم، وإن مل تفعلـوا، وكنتـم ملقدمي كارهـني، انرصفُت عنكـم إىل املكان الذي 

جئُت منه إليكم«)2(.

خامسًا: الوفاء
 الوفاء وفاء لكلٍّ من: 

يـن: حينام يتعّرض اإلس�ام للخطر من ِقبل املعتدي�ن الذين يتنّكرون  الوفـاء للدِّ
املبادئ الس�امية لإلس�ام، وألجل أن ترتفع راية اإلس�ام خافقة؛ ال بّد لإلنسان أن 

يكون وفيًا للدين.
الوفـاء لأُلّمـة: عندما تك�ون األُّمة اإلس�امية يف حالة خطر ت�رزح حتت كابوس 

)1( املصدر السابق: ج45، ص8. 
)2( املصدر السابق: ج44، ص376. 
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العبودي�ة التي تتاعب يف ثرواهتا ومقدراهتا واالس�تهانة بحرماهت�ا، ال بّد من الوفاء 
هلذه األُّمة وحتريرها من واقعها املرير. 

الوفـاء للوطن: عندما يكون الوطن معرضًا لانقس�ام م�ن ِقبل قوى الرش، ال بّد 
حلاُمة الوطن أن يقفوا بوجه هذا االنقسام؛ عند ذلك يظهر الوفاء للوطن. 

الوفـاء لإلخاء: عندما يتعّرض األخ إىل االضطه�اد، وعدم وجود النارص، يظهر 
اجله�اد املق�دس، وق�د وق�ف أبو الفض�ل العباس× يف ن�رصة أخيه ريانة رس�ول 
اهلل|، واملداف�ع األول عن حق�وق املظلومن، ومل يَر الناس عىل امتداد التاريخ مثل 

وفاء أيب الفضل العباس× الذي أصبح مثًا جاذبًا لكل إنسان حر ورشيف. 
الوفـاء للعـّم: عندم�ا طلب اإلمام احلس�ن× النرصة ظهر القاس�م بن احلس�ن 
املجتب�ى× يطل�ب اإلذن م�ن عّمه ليجاهد بن يديه يف س�بيل اهلل وهو ش�اب، وقد 
اسُتش�هد بن يدي�ه، فقال اإلمام احلس�ن×: »ُبعدًا لقوم قتلوك، ومـن خصمهم يوم 
القيامـة جـدك وأبوك... عـزَّ واهلل عىل عّمـك أن تدعوه فال جُييبـك، أو أن جُييبك وأنت 

قتيل جديل فال ينفعك«)1(.
الوفاء لألب: عندما طلب النرصة اإلمام احلس�ن× ظهر االبن عيل األكرب×، 
وسمح له اإلمام احلسن× أن يقدم ملقاتلة األعداء، وبعد أن أبىل باًء حسنًا يف قتل 
األعداء اسُتش�هد عيل األكرب×، فقال اإلمام احلس�ن×: »الّلهم اشـهد عىل هؤالء 
القوم، فقد برز إليهم غالٌم أشـبه الناس خلقًا وُخلقًا ومنطقًا برسـولك، وكنّا إذا اشـتقنا 
إىل نبّيـك نظرنـا إىل وجهـه، الّلهم امنعهـم بـركات األرض، وفّرقهم تفريقـًا، ومّزقهم 
متزيقـًا، واجعلهـم طرائق قددًا، وال ترِض الـوالة عنهم أبدًا، فإهّنـم دعونا لينرصونا ثم 

عدوا علينا يقاتلوننا«)2(.

وفاء األُخت: لقد وقفت األُخت العفيفة احلوراء زينب’ مع أخيها احلسن× 

)1( املصدر السابق: ج45، ص76. 
)2( املصدر السابق: ص43. 
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من�ذ أن خرجت من املدينة حتى استش�هاده× يف كرباء، وكذلك بعد استش�هاده، 
ُأخت�ًا مواس�ية ألخيها احلس�ن×، وقائمة بنرش ثورت�ه املباركة يف أرج�اء املعمورة، 
وأصبح�ت القناة اإلعامية هلذه الثورة ومبادئ اإلنس�انية الت�ي فّجرها أبو األحرار 

اإلمام احلسن× وأهل بيته األطهار.

سادسًا: اجلهاد املقدس 
إّن حماربة أعداء اإلس�ام الذين يريدون قتل األنف�س وتلف األموال واحلرمات 
ه�و بمثاب�ة التجارة الرابحة، الت�ي دّلنا عليها رّبن�ا رّب العزة بأن ُنق�ّدم فيها )أموالنا 
وأنفس�نا يف س�احات اجله�اد( يف مقابل ثمن غف�ران الذنوب واملع�ايص، ويف واقعة 
الطف، وقف اإلمام احلس�ن وأخوه أبو الفضل العب�اس÷ أمام األعداء يف حفظ 
مع�امل الدي�ن اإلس�امي وبق�اء الدين نبع�ًا صافيًا، ول�وال معركة الطف مل�ا بقي من 

اإلسام يشء.

سابعًا: مسؤولية اإلمام
لق�د عّرف اإلم�ام الرضا× )اإلمام( بأّنه: »أمني اهلل يف أرضه، وحّجته عىل عباده، 
وخليفتـه يف بالده، الداعي إىل اهلل والـّذاب عن حرم اهلل«)1(. ويقول أيضًا: »ُيّلل حالل 
اهلل، وُيّرم حرام اهلل، وُيقيم حدود اهلل، ويذّب عن دين اهلل، ويدعو إىل سبيل رّبه باحلكمة 

واملوعظة احلسنة واحلّجة البالغة«)2(.
وهبذا الصدد يقول اإلمام احلس�ن×: »فلعمري، ما اإلمـام إاّل احلاكم بالكتاب، 

القائم بالقسط، الدائن بدين احلق، احلابس نفسه عىل ذلك هلل«)3(.
وتأسيس�ًا عىل ما تقّدم، عندما علم اإلمام احلس�ن× أّن يزيد فاسٌق فاجٌر وقاتُل 
النف�س املحرم�ة، رفض مبايعته يف خافة املس�لمن بقوله×: »إّنا أهـل بيت النبّوة، 

)1( املصدر السابق: ج25، ص124. 
)2( املصدر السابق: ص123. 

)3( املصدر السابق: ج44، ص334�335. 
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ومعـدن الرسـالة، وخمتلـف املالئكـة، بنـا فتـح اهلل، وبنـا ختـم اهلل، ويزيد رجل فاسـٌق 
شـارُب اخلمر، قاتُل النفس املحرمة، معلٌن بالفسـق، ومثـيل ال يبايع مثله، ولكن ُنصبح 

وُتصبحون، وننظر وتنظرون، أّينا أحّق بالبيعة واخلالفة«)1(.

ثامنًا: إطاعة الل ورسوله الكريم
إّن اإلي�امن باهلل هو اإلقرار باللس�ان والتصديق باجلن�ان والعمل باألركان، وهذا 
ُيع�رف بحقيق�ة اإلي�امن، وأّن معنى اإلي�امن باهلل تعاىل ه�و التصديق اجل�ازم بوجود 
اهلل تع�اىل وتوحيده، ويش�مل توحي�د الربوبي�ة: ) پ پ پ پ()2(، 

وتوحيد األسامء والصفات: ) ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ()3(.
من الدروس املهمة للنهضة احلسينية هي إطاعة أوامر اهلل سبحانه وتعاىل، فروي 
عن اإلمام احلسن× يف اليوم العارش من املحرم � عندما خرج من خيمته ليًا ورأى 
خيًا ورجاالً ييطونه � أّنه استس�لم ألوامر اهلل س�بحانه وتع�اىل، وقال×: »الّلهم، 
أنت ثقتي يف كل كرب، ورجائي يف كل شـديدة، وأنت يل يف كل أمٍر نزل يب ثقة وعدة، 
كـم من كرب يضعـف فيه الفـؤاد، وتقّل فيه احليلـة، وخيذل فيه القريب، ويشـمت فيه 
العدو، أنزلته بك وشـكوته إليك رغبة فيه إليك عّمن سـواك، ففرجته وكشفته وكفيته، 

فأنت ويّل كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة«)4(.

تاسعًا: احللم وكظم الغيظ
إّن احلل�م هو عبارة ع�ن التأيّن وكظم الغيظ وضبط النفس، بحيث ال تتحّرك قّوة 
الغضب الش�خيص بس�هولة، وال ُتؤّدي به مكاره الدهر إىل االضطراب؛ لذلك قيل: 

إّن احللم هو عبارة عن إخفاء الغضب وحفظه.

)1( املصدر السابق: ص325. 
)2( الفاحتة: آية2. 

)3( الشورى: آية11. 
)4( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج95، ص343. 
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وهو من القيم األخاقية احلس�نة التي جتّس�دت بالقائد )احل�ر بن يزيد الرياحي( 
الذي ظهر يف معركة الطف، وقد اس�تجاب لإلمام احلس�ن× وثورته املباركة وهو 
يفّكر يف تلك اللحظات احلاس�مة من حياته، فهل يلتحق باحلس�ن× وينقذ نفس�ه 
م�ن ع�ذاب اهلل وس�خطه؟ أو أّن�ه يبقى ع�ىل منصبه كقائ�د فرقة يف اجلي�ش األُموي 
وينع�م بص�ات اب�ن مرجان�ة؟ فاخت�ار احلر ن�داء الضمري احل�ي، وق�د اجّته صوب 
اإلمام احلس�ن× مطأطًأ رأس�ه إىل األرض حياًء وندمًا عىل ما صدر منه جتاه اإلمام 
احلسن× حن رفع صوته، ولكن بعد أن تبّن له احلق قال احلر: »ُجعلت فداك يا بن 
رسـول اهلل، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع، وسايرتك يف الطريق، وجعجعت 
بك يف هذا املكان، وما ظننت أّن القوم يرّدون عليك ما عرضته عليهم، وال يبلغون منك 
هذه املنزلة، واهلل لو علمت أهنم ينتهون بك إىل ما أرى ما ركبُت مثل الذي ركبت، وأنا 

تائب إىل اهلل ممّا صنعت، فرتى يل من ذلك توبة؟«. فقال اإلمام احلسني×: »نعم، يتوب 

اهلل عليك...«)1(. وبذلك مأل الفرح قلب احلر حينام فاز برضا ريانة رسول اهلل|.

ة على األعداء عاشرًا: إقامة احلجهّ
إّن اإلم�ام احلس�ن× مل يبدأ بقت�ال األعداء، بل بدأ بوعظ الن�اس وحّذرهم من 
الفتنة وغ�رور الدنيا؛ وذلك بإقامة احلجج عليهم، وقد خاطبهم عدة مرات بصوت 
ع�اٍل ومس�موع وقال: »أهّيا الناس... فانسـبون فانظـروا َمن أنا، ثّم راجعوا أنفسـكم 
وعاتبوها فانظروا هل يصلح لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟! ألسـُت ابن بنت نبيكم، وابن 
وصّيه، وابن عمه، وأول مؤمن مصدق لرسول اهلل| بام جاء به من عند ربه؟! أو ليس 
محزة سّيد الشهداء عّمي؟! أو ليس جعفر الطيار يف اجلنة بجناحني عّمي؟! أو مل يبلغكم 
ما قال رسول اهلل| يل وألخي: هذان سّيدا شباب أهل اجلنة؟! فإن صّدقتمون بام أقول 
وهـو احلـق، واهلل ما تعّمـدت كذبًا مذ علمـت أّن اهلل يمقت عليه أهلـه، وإن كّذبتمون 

)1( املصدر السابق: ج45، ص11. 
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فإّن فيكم َمن إن سـألتموه عن ذلك أخربكم، اسـألوا جابر بـن عبد اهلل األنصاري، وأبا 
سـعيد اخلدري، وسـهل بن سعد السـاعدي، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، خيربوكم 
أهّنم سـمعوا هذه املقالة من رسـول اهلل| يل وألخي، أَما يف هذا حاجز لكم عن سـفك 

دمي؟!«)1(.

حادي عشر: الثبات على املبدأ
إّن الثب�ات ع�ىل املبدأ ه�و ملكة التحّمل ع�ىل اخلوض يف األهوال وق�ّوة املقاومة 
مع الش�دائد واآلالم، بحيث ال يعرتيه االنكس�ار وإن زادت وكثرت. وقيل: إّن مبدأ 

الثبات عىل اإليامن هو اطمئنان النفس يف عقائدها بحيث ال تتزلزل عند الشبهات.
�دًا لقيم الثبات  ويف ض�وء م�ا تقدم ظهر اإلمام احلس�ن× يف معركة الطف جمسِّ
عىل املبدأ )اإليامن(، وقد اسُتش�هد مجيع أصحابه وأهل بيته وبقي اإلمام احلس�ن× 
وحيدًا، فوّدع عياله وأمرهم بالصرب والتحّمل يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل، ثّم ركب 

جواده يقاتل أعداءه وحده، حتى سقط شهيدًا فوق رمال كرباء.
ق�ال بع�ض الرواة: »فـواهلل، ما رأيت مكثورًا قـط قد ُقتِل ولده وأهـل بيته وصحبه 
أربط جأشًا منه، وإن كانت الرجال لتشّد عليه فيشّد عليها بسيفه فتنكشف عنه انكشاف 

املعزى إذا شـّد فيها الذئب، ولقد كان يمل فيهم وقـد تكّملوا ألفًا، فينهزمون بني يديه 

كأهّنـم اجلـراد املنتـرش، ثّم يرجـع إىل مركزه وهو يقـول: ال حول وال قـّوة إاّل باهلل العيل 

العظيم... بسـم اهلل وباهلل وعىل ملة رسـول اهلل. ورفع رأسه إىل السـامء وقال: إهلي إّنك 

تعلـم أهّنـم يقتلون رجاًل ليس عىل وجه األرض ابن نبي غريه، ثّم أخذ السـهم فأخرجه 

مـن قفاه فانبعث الدم كامليزاب، فوضع يده عىل اجلرح، فلاّم امتألت رمى به إىل السـامء، 

فام رجع من ذلك الدم قطرة«)2(. 

)1( املصدر السابق: ص7. 
)2( املصدر السابق: ص50�53. 
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ثاني عشر: اإلخالص
هو صفاء األعامل من الشوائب والرياء، وجعلها خالصة هلل سبحانه وتعاىل، وهي 
من س�جايا الفرد، فهو جوهر العبادة ونية العم�ل وقبوله لدى املوىل عّز وجل، حتى 

قال اهلل سبحانه وتعاىل: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀۀ ہ ہ ہ()1(. لذلك فإّن اإلخاص هو حجٌر أس�ايس يف كيان 
العقائ�د والرشائع، ورشط لصحة األعامل نحو طاعة اهلل تعاىل ورضاه، وكذلك فهو 

ُيّرر اإلنسان من إغواء الشيطان.

ثالث عشر: حماسبة النفس ومراقبتها
أي: حماس�بة النف�س ومراقبتها كل ي�وم عاّم عملته من طاع�ات أو ما اقرتفت من 
معايص وآثام، فإن رجحت كّفة الطاعات عىل املعايص، أي: احلسنات عىل السيئات، 
فعىل املحاسب أن يشكر اهلل تعاىل عىل ما وّفقه إىل طاعة اهلل ورضاه. وبالعكس، فعليه 

أن يؤدِّب نفسه بالتأنيب وإصاح نفسه.

رابع عشر: توحيد اأُلمهّة اإلسالمية 
ومن املعلوم أّن اهلل س�بحانه وتعاىل وصف األُّمة اإلس�امية بقوله: )ٺ ٺ 
()2(. ولك�ن األُمّ�ة  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
اإلسامية قد تفّرقت، وال بّد أن تتوّحد، وقد توّحدت بعد أن ظهر اإلمام احلسن× 
مبّينًا أّنه مل يأِت حماربًا وإّنام جاء حمررًا ومنقذًا من جور األُموين وظلمهم، قائًا: »إّن 
رسـول اهلل| قد قال يف حياته: َمن رأى سـلطانًا جائرًا، مسـتحاًل حلرم اهلل، ناكثًا لعهد 
اهلل، خمالفًا لسنّة رسول اهلل، يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، ثّم مل ُيغرّي بقول وال فعل، 

كان حقيقًا ]حّقًا[ عىل اهلل أن يدخله ُمدخله«)3(.

)1( البّينة: آية5. 
)2( آل عمران: آية110. 

)3( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص382. 
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د هذه األُّمة هبذه الكلامت؛ وذلك من خال  وبذلك فاإلمام احلسن× هو موحِّ
وقف�ة أصحابه إىل جانبه ولس�ان حاله يق�ول: )يا أصح�ايب، إّن وحدتكم هي وحدة 

الصادقن مع اهلل يف عهدهم له(.

للنهضة  املعاصرة  النظرة  ضوء  يف  عامهّة  بصورة  اإلصالح  حركة  مفردات  الثامن:  احملور 
احلسينيهّة

أواًل: احلرية
شجاعة،  استقال،  العبد،  نقيض  )حرٌّ  معناها  يف  اللغة  يف  احلرية  كلمة  جاءت 
نزاهة، ُألفة(. واحلرية بالنسبة للفرد أو املجتمع خالية من العبودية، وهي قدرة الفرد 
حّقًا  تكون  أن  قبل  ثابت  فطري  إنساين  فهي حق  إكراه،  دون  نشاطاته  ممارسة  عىل 

وطنيًا وقانونيًا مكتسبًا.
أنواع احلريات

1ـ حرية العقيدة: أي لكل إنسان احلرية املطلقة الختيار العقيدة التي يؤمن هبا. 
2ـ حرية التعبري عن الرأي: أي لكل إنسان أو جمتمع له حرية التعبري عن الرأي 

باملناقشة، وتبادل اآلراء عن طريق الكتابة والتأليف والنرش. 
3ـ حرية االختيار: أي لكل فرد أو جمتمع احلرية يف اختيار رئاسة احلكم أو الدولة 

أو إشغال منصب ما، واملجتمع يسمح ألفراده هبذا احلق يف االنتخابات. 
حسب  باألعامل  القيام  يف  احلرية  جمتمع  أو  فرد  لكل  أي  الشخصية:  احلرية  4ـ 

الطريقة التي يرتضيها، وبرشط أاّل تتعدى عىل حقوق اآلخرين أو خمالفة القوانن.
وقيم احلرية تشمل:

1� حرية العقيدة التي يؤمن هبا الفرد.
2� حرية التعبري عن الرأي واملناقشة عن طريق الكتابة والتأليف والنرش. 

3� حرية االختيار للفرد أو املجتمع يف اختيار رئاسة احلكم أو الدولة أو إشغال 
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املناصب عن طريق االنتخابات احلّرة والنزهية. 
4� احلرية الشخصية للفرد أو املجتمع يف التمّسك أو التنّقل يف التملك، أو السفر، 

أو السكن...

ثانيًا: اإلحسان
ه�ي مناعة نفس�ية تردع صاحبها عن اس�تعامل الظلم وتس�رّيه نح�و أداء احلقوق 
والواجبات بش�كل متس�اٍو، وبذلك وصف اهلل س�بحانه وتعاىل اإلنس�ان واملجتمع 

بقوله: )چ چ چ ڇ ڇ()1(.
املجتمع،  مع  والعدل  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  مع  )العدل  أنواع:  العدل  يف  وقيل 
والعدل مع أسافهم األموات، وعدل احلّكام(، فالشخص الذي يتحىّل بالعدل هو 

اإلنسان الذي ال يظلم نفسه وجمتمعه.

ثالثًا: املساواة
جاءت كلمة املساواة بأهّنا مفهوم يدل عىل )حالة التامثل بن األفراد أو اجلامعات(، 
وهي تعني أيضًا العدالة واملساواة يف الكرامة واحلقوق، أي: كل َمن ُوهب العقل 

والوجدان ال بّد أن يعامل معاملة تتسم بروح اإلخاء.
وتظهر قيم املساواة من خال:

االجتامعية  والطبقات  واجلامعات،  األفراد،  أّن  أي  القانون:  أمام  املساواة  1ـ 
متساوية يف تطبيق القانون دون متييز لرشف أو نسب أو جاه. 

االجتامعية  والطبقات  واجلامعات،  األفراد،  أّن  أي  القضاء:  أمام  املساواة  2ـ 
متساوية يف تطبيق القانون يف إجراء املحاكم عليها دون رشف أو نسب أو خصوصية. 
3ـ املساواة أمام وظائف الدولة، أي أّن األفراد، واجلامعات، والطبقات االجتامعية 
متساوية يف توّل وظائف الدولة حسب املؤّهات والرشوط دون مزايا، أو مكافاة. 

)1( النحل: آية90.
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4ـ املساواة يف التكاليف واألعباء العامة: أي إّن األفراد، واجلامعات، والطبقات 
يف  كذا  الدولة،  ُتقّدمها  التي  العامة  اخلدمات  من  باالنتفاع  متساوية  االجتامعية 

الرضائب، وأداء اخلدمة العسكرية.

رابعًا: الدميقراطية
فت بعّدة تعاريف، ولكن الباحث عّرفها  من املعلوم أّن مفهوم الديمقراطية ُعرِّ
ُأسس  عىل  يقوم  شامل  وثقايف  واقتصادي  وسيايس  اجتامعي  نظام  بأهّنا  إجرائيًا 
أخاقية، وجوهرها هو احرتام ذاتية الفرد، وقيم الفرد الذاتية وقيم املجتمع، وإفساح 
املجال للفرد والشعب باملشاركة يف مجيع نواحي احلياة العامة من أجل تنظيم احلياة 

وتوجهها بام يضمن السعادة واملصلحة العامة.
ومن الواضح أّن الديمقراطية يف العرص احلديث أصبحت هلا عّدة مفاهيم، منها: 
مفهوم س�يايس، وهو: »الديمقراطية: تعني أّن الشـعب هو صاحب السلطة، واحلقوق 

السياسية مقّررة جلميع املواطنني دون متييز بسبب األصل أو الدين أو الثروة«)1(.

خامسًا: النزاهة
وتعني الصدق واألمانة واإلخاص يف العمل للعاملن داخل املؤسسة. والنزاهة 
أيضًا هي: قواعد ومعايري سلوكية أخاقية يف احلياة تتضّمن األداء الصحيح لواجبات 
الوظيفة العامة يف املجاالت )الرتبوية، االجتامعية، السياسية، االقتصادية، العلمية، 

والتكنولوجية، واملعلوماتية(. 
وتظهر قيم النزاهة من خال: 
1� عدم قبول اهلدايا والرشوة.

2� عدم قبول املحسوبية واملنسوبية يف التعين واملناقصات. 
3� عدم تبذير األموال العام للدولة. 

)1( بدوي، أمحد زكي، قاموس مصطلحات العلوم االجتامعية.
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4� عدم االختاس، التزوير، الرسقة، اهلدر يف أموال الدولة. 
5� عدم استغال السلطة أو الوظيفة العامة واالستهتار هبا. 

ومن مبادئ النزاهة ما يأيت: 
وجماملتهم  الناس  معارشة  حسن  عىل  تبعث  نفسية  حالة  هو  اخُللق:  ُحسن  1ـ 

بالبشاشة، وطيب القول ولطف املدارة. 
2ـ الصـدق: وه�و مطابقة القول للواق�ع، وهو أرشف الفضائل النفس�ية واملزايا 
اخللقية، ملا آلثاره اهلامة عىل حياة الفرد واملجتمع من فوائد عظيمة، حتى قال اخلالق 

سبحانه وتعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ()1(.
 لذا؛ فإّن الصدق له أقسام، هي: )الصدق يف القول، والصدق يف األفعال، والصدق
يف العزم، والصدق يف النية(. ويف ضوء ما تقّدم فإّن الصدق له آثاره عىل الفرد نفسه 
والتعاون  والتفاهم  االنسجام  خيلق  ألّنه  املجتمع؛  سعادة  إىل  يؤّدي  فإّنه  وجمتمعه، 
وتبادل الثقة واالئتامن بن األفراد. من املعلوم أّن الصدق نجاة، والصادقن أحباب 

اهلل، واإلنسان الصادق يظى باحرتام الناس وثقتهم وحمّبتهم.
لذل�ك نق�ول: إّن العام�ل أو املوّظ�ف الص�ادق يّب�ه الن�اس وينج�ح يف عمله، 
وبعكس الكاذب الذي ُيزّيف األش�ياء، فهو يشّوه احلقائق ويغّش وخيون الناس؛ لذا 
فهو الذي جيلب الرضر والفساد عىل نفسه وعىل الناس. ومن هنا نقول: إّن الشخص 
الص�ادق ه�و أمن وخملص ونزي�ه ألّنه يقول احلقيقية، إضافة إىل ذلك فهو متمّس�ك 
بالعه�د ومويف العهد، وإذا عمل ش�يئًا فإّنه يعمله بص�دق وإخاص بعيدًا عن الرياء 
والغش والنفاق، وعليه فقد خّص اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنن الصادقن بقوله تعاىل: 

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ()2(.

)1( التوبة: آية119.

)2( التوبة: آية119.
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 3ـ التواضع: وهو احرتام الناس حسب أقدارهم، وعدم الرتّفع عليهم، وهو من 
األخاق الكريمة التي تستهوي القلوب وتستثري اإلعجاب والتقدير، حتى خاطب 

اهلل س�بحانه وتعاىل الرس�ول حممد| بقوله تع�اىل: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ()1(.

4ـ األمانـة: وه�ي أداء ما ُأمُتن عليه اإلنس�ان من حقوق، فهي من أنبل الس�جايا 
وأع�ز املآث�ر، وهبا ي�رز املرء الثق�ة واإلعج�اب، وينال النج�اح والف�وز، حتى قال 
س�بحانه وتعاىل: )ې ى ى ائ ائ()2(؛ لذلك نقول: إّن األمانة مهمة 

يف حياة األُمم واألفراد فهي نظام، وقوامه استقامتهم. 
 5ـ العـدل: وهو مناعة نفس�ية تردع صاحبها عن اس�تعامل الظلم، وتس�رّيه نحو 
أداء احلقوق والواجبات بش�كل متس�اٍو، وبذلك وصف اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان 

واملجتمع: )چ چ چ ڇ ڇ ()3(.
املجتمع،  مع  والعدل  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  مع  )العدل  أنواع:  العدل  يف  وقيل 
والعدل مع أسافهم األموات، وعدل احلّكام(، فالشخص الذي يتحىّل بالعدل هو 

اإلنسان الذي ال يظلم نفسه وجمتمعه. 
6ـ حبُّ الناس: وهو من الس�جايا التي يّتس�م هبا َمن يكسب رضا الناس وحسن 
التعامل معهم، فحّب الناس هو السلوك القويم وجيعلهم أقرب الناس هلم منزلة وإّن 
تعامله�م مع الناس معاملة طيبة ولنا يف رس�ول اهلل| ُأس�وة، أمٌن َحَس�ُن املعارشة 

وع�ادل، ُيب اخلري للجمي�ع؛ لذلك مدحه القرآن الكري�م بقوله تعاىل: )ڱ ڱ 
ڱ ں ()4(. لذلك نقول: إّن قيم النزاهة هلا مبادئ جيب أن يتحىّل هبا كّل فرد، أو 
كل جمتمع، حتى يسمو إىل ُسلَّم احلضارة اإلنسانية، وبالتال ال وجود للفساد يف احلياة.

)1( الشعراء: آية215.
)2( املؤمنون: آية8.
)3( النحل: آية90.

)4( القلم: آية4.
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سادسًا: الشفافية
وتعني توفري املعلومات والبيانات عن مؤسسات الدولة بالتدقيق احلر للمعلومات 
أيضًا:  ف  وُتعرَّ عملها.  كيفية  يف  عنها  والكشف  والسلبيات(،  )اإلجيابيات  ورصد 
الفرد عىل سري العمل يف السلطة اإلدارية يف كاّفة املجاالت  بأهّنا اّطاع األفراد أو 

داخل العمليات، وتتسم بالصدق والشفافية، ومن مبادئها: 
1� مبدأ املحاسبة.
2� مبدأ امُلساءلة. 

3� مبدأ املراقبة يف صنع القرار. 
وتظهر قيم الشفافية من خال: 

1� كشف املعلومات واحلقائق عن عمل املؤسسة التابعة للدولة يف كيفية عملها. 
2� تزويد الرأي العام بالبيانات واملعلومات )اإلجيابية أو السلبية(.

سابعًا: احلوار وقبول اآلخر
ونعني باحلوار: الوسيلة يف التواصل والتفاعل اإلنساين، ويتم التداول بن أكثر 
الناس سواء عىل  يستخدمها  التي  الوسيلة  فاحلوار  أو مشكلة،  من طرف يف قضية 
القضايا  يف  خمتلفة  أطراف  بن  إجيايب  تفاعل  خلق  ألجل  اجلامعة  أو  الفرد  مستوى 

السياسية، االجتامعية، الثقافية، الدينية، وغريها.
وتظهر قيم احلوار من خال:

1� دعم قيم السام والتنمية يف املجتمع.
2� إتقان مهارات احلوار، ومنها: االستامع، الكتابة، التلخيص. 

3� خلق قيادات إجيابية حلل مشكلة ما.

ثامنًا: االنتماء
جاءت كلمة االنتامء لغًة عن النامء، أي: الزيادة واالرتفاع والعلو. وأّما اصطاحًا 
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فتعني: االنتساب احلقيقي للدين، أو الوطن، كحق وممارسة جُتّسد جوارح اإلنسان 
املنتمي  الفرد  ُيشعر  مما  اجلامعية  إىل  الفرد  انتساب  هو  فاالنتامء  العمل.  خال  من 

بإشباع حاجاته املادية، النفسية، االجتامعية؛ وبذلك فهو يعني ما ييل:
الوطنية،  بالرموز  كاالعتزاز  جمتمعه،  يف  السائدة  الوطنية  للقيم  الفرد  امتثال 
وتشجيع  العامة،  وممتلكاته  الوطن  ثروات  عىل  واملحافظة  القوانن،  واحرتام 
التطوعّية  األعامل  يف  واملشاركة  والتقاليد،  بالعادات  والتمّسك  الوطنية،  املنتجات 
بأعامل  والقيام  الوطن،  رفعة  أجل  من  للتضحية  واالستعداد  الوطنية  واملناسبات 
اللغة والرتاث  واملواطنن، واملحافظة عىل  الوطن والشعب  تطّوعية خريية لصالح 

الثقايف، واملحافظة عىل العادات والتقاليد التي يرغبها املجتمع.

تاسعًا: الوالء
جاءت كلمة الوالء لغًة من: ول ييل وليًا، أي: دّناه وقّربه. أّما الوالء اصطاحًا 
القبيلة، أو العشرية، أو األب، أو املؤسسة.  فهو: تبع، نصري، طائع، خضع لسلطة 
فالوالء اصطاحًا يعني االرتباط، أي: ارتباط الفرد باألرُسة، أو العمل، أو الوطن، 
واإلخاص له. وقد يكون الوالء طبيعي لسلطة احلكم. والوالء الواقعي هو والء إىل 
املجتمع، وهو: مجلة من املشاعر واألحاسيس التي يملها الفرد جتاه وطنه. ويتجّسد 
الوالء يف الفرد من خال احلّب وحتّمل املسؤولية والتضحية من أجل نرصة الوطن 

ورفعته. والوالء هو صدق االنتامء. وقيم الوالء تظهر من خال:
1� حّب الوطن والدفاع عنه.

2� حّب األرُسة. 
3� حّب املؤسسة التي عمل فيها الفرد.

4� طاعة القيادة ونظام احلكم يف الدولة.
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عاشرًا: التعايش السلمي
وهو االعرتاف باهلويات املتنوعة للشعوب )العرقّية، القبلّية، الدينّية، املذهبّية(، 
وذلك بأن يعيش الكل يف جمتمع يسوده الوئام واألمن والسام، بعيدًا عن الرصاعات 

الفكرية والقسّوة واإلرهاب أو التكفري.
مربرات التعايش السلمي

)الدينّية،  وتوجيهاهتم  الشخصية  أطباعهم  ضوء  يف  البرش  يعيش  أن  هو   �1
العرقّية، املذهبّية(، أي: أن يعيشوا بعضهم لبعض، بعيدًا عن الرصاعات  القومّية، 

الفكرية، كالتكفري والقسوة، أو التطّرف أو اإلرهاب.
املحّبة والتعاون، له حقوق  الفرد واملجتمع متساحمًا متحاّبًا تسوده  2� أن يعش 
متسامح  إنساين  سلوك  خلق  ألجل  وذلك  الوطن؛  جتاه  املواطنة  واجبات  وعليه 

ومتعايش عىل مستوى دول العامل.
أمّهية التعايش السلمي

باهلويات  يؤمن  ألّنه  السلمي؛  التعايش  بمفهوم  اهتّمت  املتقدمة  الدول  إّن   �1
املختلفة ألبناء الشعب، وهبذا ُيبِعد الرصاع الفكري واملذهبي.

تكون  كأن  األُخرى  الدول  مع  املجتمع، وكذلك  أفراد  بن  العاقات  إدامة   �2
املجاورة مثًا. 

3� إّن الدين اإلسامي يؤمن بالتعايش السلمي فجعله مبدأ من مبادئ احلضارة 
فتحوها  التي  الدول  يف  يعيشوا  أن  واملسلمن  العرب  استطاعة  بدليل  اإلسامية؛ 

ونرشوا الدين اإلسامي فيها.
مبادئ التعايش السلمي والتسامح

سوف تتعرف أّن للتسامح نفس مبادئ التعايش السلمي وذلك من خال:
1� إّن سلوك التعايش السلمي هي نفس مبادئ التعايش السلمي، فالتسامح يعني 
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عدم املامنعة الواعية من ِقَبل الفرد جتاه الفرد اآلخر باملعتقدات )الدينّية، السياسّية، 
األخاقّية(، فهو سلوك يرتم وُيقّدر التنّوع الثقايف.

2� إّن سلوك التعايش السلمي يؤمن بحرية الفكر والضمري، وكذلك التسامح 
يؤمن بالفكر والضمري.

حادي عشر: حقوق اإلنسان
فت حقوق اإلنسان بأهّنا حقوق أصلية يف طبيعتها، أي: من اهلل سبحانه  لقد ُعرِّ
وتعاىل. وحقوق موضوعة، أي: جمموعة احلقوق واحلريات العامة املقّررة واملحمية 
)احلقوق  تشمل  اإلنسان  فحقوق  وبذلك  واإلقليمية؛  الدولية  املواثيق  بموجب 
البرشي منذ  الكائن  املكتسبة(. واحلقوق األساسية هي حقوق  الطبيعية، واحلقوق 
حلظة والدته كائنًا حّيًا وحتى وفاته، وعىل الدولة اإلقرار هبا وضامهنا ومحايتها وعدم 

انتهاكها أو اإلخال هبا.
وتظهر قيم حقوق اإلنسان من خال: 

1� حق التصويت، االنتخابات، الرتشيح والرتّشح.
2� حق الرقابة واحلكم.
3� حق اجلنسية، اهلوية. 

4� حق العقيدة الدينية، الثقافية، اللُّغوية، القومية.
5� حق التعبري عن الرأي والنرش يف املجاالت الشخصية واإلعامية.

6� حّق العمل والتأليف واالنتامء لألحزاب واملنظَّامت واجلمعيات.
7� حّق العمل والتنّقل والسفر والسكن واإلقامة.

8 � حّق األمن واحلامية.
9� حّق تكافؤ الفرص وتقليد املناصب.

10� حّق االستدعاء القانوين الرسمي والوظيفي. 
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11� حّق األجر العادل. 
12� حّق الضامن االجتامعي يف حاله البطالة. 

13� حّق العجز واملرض والشيخوخة والرتّمل.
وهذه احلقوق ال بّد أن تثبت للجميع دون متييز عرقي أو ديني أو قومي، أو غري ذلك.

ثاني عشر: الواجبات
الواجب: املهمة، املسؤولية. فالشخص الذي يتحىّل باألمانة هو حمل اعتزاز وثقة 
الناس به، قال رسول اهلل حممد|: »ليس منّا َمن أخلف األمانة«)1(. وُيكلَّف الشخص 
وفق واجباته املختلفة ورضورة املحافظة عليها بعيدًا عن الا مباالة والا مسؤولية.

ثالث عشر: التسامح
استسام،  أو  ُعنٍف  دون  اآلخرين  وممارسة  أفكار  قبول  تعني  التسامح  كلمة 
ويف  والثقافية،  واالجتامعية،  السياسية،  القضايا  يف  اآلخرين  بحقوق  اإلقرار  أي: 
اللغة، والدين، واالختاف يف الرأي والفكر دون العنف واالستسام أو التفريط، 
وعدم  مشاعرهم  يف  اآلخرين  مشاركة  خال  من  والفعل  بالقول  التسامح  أو 

االستخفاف هبم. 
وإّن قيم التسامح تظهر من خال:

1� ترسيخ قيم املحّبة والتعاون بن الناس بعيدًا عن العنف والتطّرف. 
2� احرتام ثقافة وعقيدة وقيم اآلخرين دون عنف أو استسام. 

3� احرتام االختاف يف الرأي والفكر.
4� خلق الوعي بالقضايا االجتامعية.

5� خيلِّص املجتمع من الرواسب، وبخاّصة لغة االنتقام، اإلقصاء، التعّصب.
6� ُيبِعد مفاهيم التعّصب والتحيُّز إىل فئة ما.

)1( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج5، ص133.
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موضوعات التسامح وموضوعات التعايش السلمي 
موضوعات  نفس  هي  السلمي  التعايش  موضوعات  أّن  الدارس:  عزيزي 
الرتبية  التاريخ،  السياسية،  األخاق،  واإلعام،  الفن  )الدين،  وتشمل:  التسامح، 

والتعليم(. 

املبحث الثالث: طرق تعزيز حركة اإلصالح للنهضة احلسينيهّة يف املنهج املدرسي
 وذلك من خال:

1� تضمن املنهج املدريس مفردات حركة اإلصاح للنهضة احلسينية. 
2� استعامل طرائق التدريس احلديثة كطريقة احلوار.

3� استعامل اإلدارة املدرسية احلديثة: اإلدارة الديمقراطية.
4� استعامل الوسائل التعليمية احلديثة: احلاسوب واإلنرتنت واإلذاعة املدرسية.
5� استعامل األنشطة الفنية واألدبية: املرسح احلسيني � األناشيد احلسينية بحّب 

آل البيت^.
6� استعامل املناسبات الدينية: يوم )10( حمّرم. 

ماحظة: ال يسع املجال رشحها يف هذا البحث؛ ألهّنا حتتاج تفصيل أكثر.

املبحث الرابع: النتائج والتوصيات

أواًل: النتائج
العامة  احلياه  جماالت  يشمل  وكبري  شامل  مفهوم  هلا  اإلصاح  حركة  إّن   �1
 )السياسية واالجتامعية، اإلدارية، األخاقية، االقتصادية، الدينية، الرتبوية، القانونية،

الوظيفية(.
2� إّن مفهوم اإلصاح له عّدة معاٍن ومفاهيم، كام وردت يف القرآن الكريم بمعنى 
)اإليامن والتقوى، العفو، العدل، اإلحسان، العبادة، الرب، الصرب، التوبة، وغريها(.
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بمعنى  الكريم  القرآن  يف  وردت  كام  مفاهيم  عدة  له  اإلصاح  مفهوم  إّن   �3
البغي،  الفاحشة،  الطغيان،  الكفر،  اهلاك،  املخادعة،  السحر،  ويشمل:  )الفساد، 

الغلو، التطّرف، الظلم، الرسقة، البخس، كنز املال والفضة(.
الطريقة االستقرائية للنهضة احلسينية  إّن مفردات حركة اإلصاح يف ضوء   �4
الوفاء،  األعداء،  نصيحة  النصيحة،  الصاة،  إقامة  باملعروف،  األمر  )احلرية،  هي 
الغيظ،  وكظم  احللم  ورسوله،  اهلل  إطاعة  احلجة،  اإلمام  مسؤولية  املقدس،  اجلهاد 
وحدة  النفس،  حماسبة  اإلخاص،  املبدأ،  عىل  الثبات  األعداء،  عىل  احلّجة  إقامة 

األُّمة...(.
5� إّن مفردات حركة اإلصاح يف ضوء النظرة املعارصة شملت )احلرية، العدل، 
الوالء،  االنتامء،  اآلخر،  وقبول  احلوار  الشفافية،  النزاهة،  الديمقراطية،  املساواة، 

التعايش السلمي، احلقوق، الواجبات، التسامح...(.
س أن يستخدم طرائق وأساليب تعليمية وتدريسية تعتمد عىل  6� يمكن للمدرِّ
احلوار واستثامر التكنولوجيا احلديثة يف التدريس؛ لكي يؤثِّر يف نفوس الطلبة ملحاربة 

الفساد بكّل أشكاله.
7� إّن اإلمام احلس�ن× جّس�د مع�اين حركة اإلصاح يف تصحيح مس�ار األُّمة 
ب�دءًا م�ن النفس حت�ى املجتمع ومؤسس�اته وذل�ك من خ�ال حماربة الفس�اد بكّل 
أش�كاله، حيث مقولته املش�هورة: »وإّن مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسـدًا وال ظاملًا، 
وإّنام خرجت لطلب اإلصالح يف ُأّمة جدي|، ُأريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، 

وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب«.
النجاة يف حفظه مبادئ  إّن اإلمام احلسن× أصبح مصباح اهلدى وسفينة   �8
الدين وفروعه، وإّن ثورته املباركة أفرزت قياًم لألجيال القادمة واألُمم والشعوب 
م  املضطهدة، فهي ليست حملية، بل أصبحت عاملية، ينبغي التمّسك هبا، وبذلك قدَّ
اإلمام احلسن× يف معركة الطف اخلالدة يف )10/حمّرم( قرابن للدين اإلسامي؛ 
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لكي يبقى اإلسام صافًا معطرًا بعطر الرسول حممد| وأهل بيته األطهار.
الدراسية  املناهج  للنهضة احلسينية يف  تعزيز مفاهيم حركة اإلصاح  9� يمكن 
نفوس  يف  لغرسها  وذلك  احلالية  الدراسة  إليها  توّصلت  كام  مفردات،  شكل  عىل 

أبنائنا الطلبة. 
جمال  يف  سيام  ال  مضموهنا،  يف  النظر  إعادة  إىل  حتتاج  الدراسية  املناهج  إّن   �10
اإلصاح يف  مفهوم حركة  وتعميم  أشكاله،  بكل  الفساد  وحماربة  اإلصاح  حركة 

كّل مفاصل احلياة.
الباحثن  لدى  متزايدة  أمّهية  له  أصبحت  احلسينية  النهضة  موضوع  إّن   �11
واملهتّمن يف مجيع حقول املعرفة، وال سيام يف جمال الرتبية والتعليم، خصوصًا وأّن 

هذه النهضة ُتعّد بمثابة )الثورة( من حيث األهداف والدروس والعرب.

ثانيًا: التوصيات واملقرتحات 
حركة  مفاهيم  إدخال  العلمي  والبحث  العال  والتعليم  الرتبية  وزارة  عىل   �1
اإلصاح يف املناهج الدراسية؛ وذلك لتوعية الطلبة بمضمون حركة اإلصاح التي 

جاء هبا اإلمام احلسن× يف حماربة الظلم والفساد بكّل أشكاله.
2� عىل وزاره الرتبية األخذ بالدراسة احلالية ملفردات اإلصاح يف ضوء النظرة 
النزاهة،  الديمقراطية،  املساواة،  العدل،  )احلرية،  مفاهيم  شملت  والتي  املعارصة 
احلقوق،  السلمي،  التعايش  الوالء،  االنتامء،  اآلخر،  وقبول  احلوار  الشفافية، 

الواجبات، التسامح...(، وتضمينها يف الربامج واألنشطة.
القيام  العبادة(  أماكن  احلسينات،  )املساجد،  املعنية  الدينية  املؤسسات  عىل   �3
هذه  لغرس  احلسينية؛  للنهضة  اإلصاح  حركة  ملضمون  الناس  إرشاد  يف  بدورها 
االستقرائية  الطريقة  ضوء  يف  سواء   � احلالية  الدراسة  إليها  توّصلت  التي  املفاهيم 
أو النظرة املعارصة � وهذا ما يتطّلب تعليم الطفل حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه 
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أشكاله،  بكل  الفساد  يف  الوقوع  من  حتميه  وهي  الذاكرة  يف  ينطبع  حتى  السادسة، 
وكذلك فإّن حفظ القرآن الكريم ُيعطي اإلنسان طاقة نضالية ودعاًم إجيابيًا وصابة، 

وصلة بالغيب.
وهو  بدورها  القيام  الشباب،  ورعاية  برتبية  املعنية  الشباب  مؤسسات  عىل   �4
وذلك  أشكاله؛  بكل  الفساد  حماربة  يف  املجتمع  حركة  مسار  تصحيح  يف  اإلصاح 
من خال الرقابة والنزاهة والشفافية والتعايش السلمي والتسامح، واحلوار لتوعية 

الشباب بمضمون حركة اإلصاح. 
5� عىل مؤسسات اإلعام احلر املعنية يف تعبئة الرأي العام، نرش مقاالت وبرامج 
حركة اإلصاح التي تبني املجتمع وتطوره من خال مكافحة الفساد بكّل أشكاله.
6� رضورة إقامة املؤمترات والندوات واحللقات النقاشية بشكل مستمر، يساهم 
هبا أساتذة اجلامعة والكليات كلٌّ حسب اختصاصه، يف املناسبات الدينية والوطنية؛ 
لتعزيز مفهوم حركة اإلصاح الشامل التي يتاجها املجتمع وملحاربة الفساد بكّل 

أشكاله.
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فهرست املصادر
* القرآن الكريم

1� األمال، الشيخ حممد بن عىل الصدوق )ت381ه�(، حتقيق: قسم الدراسات اإلسامية، 

مؤسسة البعثة، قم، ط1، 1417ه�، النارش: مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة.

النارش:  1983/1403م،  ط2،  )ت1111ه�(،  املجليس  باقر  حممد  األنوار،  بحار   �2

مؤسسة الوفاء/دار إحياء الرتاث العريب، بريوت � لبنان.

3� بناء منظومة قيم املواطنة الصاحلة وأثرها يف املناهج الدراسية لتساهم يف بناء شخصية 

الطالب العراقي، صباح حسن عبد الزبيدي، بحث مقّدم إىل املؤمتر العلمي الرابع ألبحاث 

والتنمية  والبيئة  للشباب  الدولية  املؤسسة  مع  وبالتعاون  األردنية  اجلامعة  والتفوق،  املوهبة 

للفرتة من 11-12/آب/2015 األردن.

اآلخر،  وقبول  السلمي،  التعايش  التسامح،  احلوار،  يف  للشباب  توعوي  برنامج   �4

الزبيدي،  حسن  صباح  والتكفري،  واإلرهاب  والتطرف  العنف  معاجلة  يف  الديمقراطية، 

للفرتة من  الكوفة  بالتعاون مع جامعة  الفضيلة  العلمي األول حلزب  املؤمتر  إىل  بحث مقدم 

9�2015/10/10م.

5� دور املناهج الرتبوية يف غرس مفاهيم املواطنة والتعايش السلمي لبناء املجتمع العراقي 

اجلديد، دراسة نظرية، صباح حسن عبد الزبيدي، بحث مقّدم إىل مؤمتر األكاديمين الدول 

جامعة  مع  وبالتعاون  والعباسية  احلسينية  املقدستن  للعتبتن  األمانتان  مع  بالتعاون  الثامن 

واسط كرباء املقدسة للفرتة من 16�17/ربيع األول 2015م.

6� طرائق التدريس، هادي طوالبة، وآخرون، دار املسرية، األردن، 2010م.

7� طرق تعزيز الرتبية البيئية يف منهج اجلغرافية للتعليم الثانوي يف العراق، نظرة نقدية، 

صباح حسن عبد الزبيدي، بحث مقّدم إىل مؤمتر قسم العلوم الرتبوية والنفسية يف كلية الرتبية 

للبنات/جامعة بغداد عام 2011م.

8� قاموس مصطلحات العلوم االجتامعية، بدوي، أمحد زكي، مكتبة لبنان، 1977م. 
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9� القيادة احلسينية كأسلوب ثوري يف قيادة املجتمع وإصاحه من خال األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، صباح حسن عبد الزبيدي، بحث مقدم إىل مهرجان ربيع الشهادة اخلامس، 

شعبان  من   )7( يوم  الثالث  العلمي  مؤمترهم   � متغري  عامل  يف  احلسني  )الثابت  شعار  وحتت 

املعظم لعام 1430ه�، العتبة احلسينية والعباسية.

الغفاري،  أكرب  حتقيق: عيل  الكليني )ت329ه�(،  يعقوب  بن  الشيخ حممد  الكايف،   �10

ط3، 1367ش، املطبعة: حيدري، النارش: دار الكتب اإلسامية � طهران.

11� لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األفريقي املعروف بابن منظور 

)ت711ه�(، ط3، 1414ه ، النارش: دار صادر � بريوت.

حجازي،  املعرفة،  ونظرية  واالجتامع  النفس  علم  يف  احلديثة  املصطلحات  معجم   �12

سمري سعيد، دار الكتب العلمية، لبنان 2005م.

انجليزي،  اهلل،  عبد  العزيز  عبد  الدخيل،  االجتامعية،  اخلدمة  مصطلحات  معجم   �13

عريب، دار املناهج، األردن 2013م.

الثقافية  الشؤون  دار  خورشيد،  أمحد  جي،  النورة  واالجتامع،  الفلسفة  يف  مفاهيم   �14

العامة، بغداد 1990م.

تقويمها، حممد  أسسها، عنارصها، ختطيطها،  مفهومها،  نظرياهتا،  الرتبوية،  املناهج   �15

حسن محادات، دار احلامد للنرش والتوزيع، األردن 2009م.

16� مفهوم اإلصاح يف النهضة احلسينية وأمّهية تطبيقه يف الرتبية والتعليم، أنعام إسامعيل 

طاهر، بحث مقّدم إىل مؤمتر اإلمام احلسن× الدول للنهضة احلسينية، حتت شعار )النهضة 

احلسينية مشكاة التكامل اإلنساين( كرباء املقدسة للفرتة من )25 � 26/آب /2016م(.

املناهج،  الزبيدي، دار  املواد االجتامعية، صباح حسن عبد  17� مناهج وطرائق تدريس 

األردن2010م.

18� املناهج التعليمية، تصميمها، تنفيذها، تقويمها، تطويرها، الزند، وليد خرض الزند، 

ومجيل عبيدات، دار عامل الكتب احلديث، األردن، 2013م.
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البحوث،  دائرة  العراق،  مجهورية  النواب،  جملس  العراق،  يف  الدراسية  املناهج   �19

2013م.

واسرتاتيجيات  وطرائق  أساليب  الشفافية،  )النزاهة،  الفساد  مضمون  يف  مدخل   �20

املتنبي للنرش والتوزيع،  الزبيدي، مكتبة  الكليات واملعاهد(،  صباح حسن عبد  تدريسها يف 

بابل، حتت الطبع.

21� موسوعة املصطلحات الرتبوية، عيل، حممد السيد، دار املسرية، األردن 2011م. 

22� امليزان يف تفسري القرآن، السيد حممد حسن الطباطبائي )1402ه�(، 1342ه�. 

للطباعة  اجلندي  دار  إبراهيم،  نوفل  النفس،  وعلم  الرتبية  مصطلحات  يف  الوجيز   �23

والنش�ر، دمشق 2003م.

للطباعة  صادق  دار  الشريازي،  احلسيني  حممد  السيد  اهلدى،  مصباح  احلسن×   �24

والنرش، كرباء املقدسة 2004م.

الثقافة  قسم  املقدسة،  الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة  عاشور،  يوم  من  دروس   �25

واإلعام، سلسلة )17(.

الثقافة  قسم  املقدسة،  الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة  احلسن×،  اإلمام  نرصة   �26

واإلعام، سلسلة )65(.

واإلعام،  الثقافة  قسم  املقدسة،  الكاظمية  للعتبة  العامة  اإلمانة  الشهيد،  ثغر  من   �27

سلسلة )21(.

28� مخسون درسًا يف األخاق، عباس القمي، دار اجلوادين، كرباء املقدسة 2012م.

29� يف رحاب أهل البيت^، حممد حسن فضل اهلل، دار التوحيد، العراق 2004م.

الكتاب  دار  االثني عرش^(، عيل حممد عيل دخيل، مؤسسة  األئمة  أئمتنا )سرية   �30

اإلسامي 2006م.

31� أعام اهلداية، املجمع العلمي ألهل البيت^ 2010م/1431ه�، لبنان: املعاونية 

الثقافية للمجمع العاملي ألهل البيت^.


