وأهميتها يف غرس القيم
املؤسسة اجلامعية ّ
الرتبوية واألخالقية املستوحاة من النهضة احلسينية
م .د .ميثم عبد الكاظم هاشم الساعدي*

املق ّدمة

تُع�دّ القي�م الدينية ،وما ينبثق عنها م�ن قيم تربوية يف النظ�ام التعليمي ،رضورية

والزم�ة لنجاح سير العملية التعليمي�ة وتوجيهها نحو حتقيق أهدافه�ا النبيلة ،وهي

بناء اإلنس�ان وتعديل س�لوكه وفق ًا للنهج الديني اإلسالمي ،فالقيم مصدر رئيس يف

بناء ش�خصية الفرد وتأكيد هلويته« ،ومن هنا؛ فعىل الرتبية أن جتد القيم الالزمة لتوجيه

أفرادها نحو التعليم الصحيح»(((.

املوجه
ويعيش املجتمع اإلسلامي يف الوقت احل�ارض مرحلة من الغزو الفكري ّ
ٍ
وبش�كل مدروس من ِقبل أعداء اإلسلام ،ويف كافة املجاالت اإلعالمية والتعليمية
واالجتامعي�ة والسياس�ية؛ من أجل إضعافه وإفس�اده ،ونرش الرذيلة بين أفراده عن

املوجه عبر الفضائيات،
طريق وس�ائل التقني�ة احلديثة ،كاإلعالم املرئي والس�معي ّ
ووس�ائل االتص�ال احلديث�ة التي غ�زت كاف�ة املؤسس�ات التعليمي�ة النظامية وغري

ٍ
وبشكل
النظامية حتى املنازل ،والتي تنرش الفاحش�ة بني كافة املس�تويات االجتامعية
ٍ
ٍ
وسهل.
رخيص
يتداخل مفهوم القيم لدى العديد من املجاالت والعلوم ،كالفلسفة ،واالقتصاد،

* اجلامعة املستنرصية/ك ّلية الرتبية األساسية/قسم اإلرشاد النفيس والتوجيه الرتبوي.
((( النجيحي ،حممد لبيب ،يف الفكر الرتبوي :ص.116

واالجتماع ،وعل�م النف�س ،والرتبية ،وينظ�ر أصح�اب ّ
كل جمال إىل القي�م بمفهوم

خيتلف فيام بينهم يف املعنى ،ولكنّا س�نركز عىل القيم الرتبوية واألخالقية ،وهو حمور
هذه الدراسة.

ّ
إن القي�م الرتبوي�ة ه�ي املص�در الرئيس الش�تقاق األه�داف ،ووضع الفلس�فة

أي نظام تربوي ،والتي يف ضوئها يتحدد الس�لوك املرغوب
والسياس�ات الرتبوية يف ّ

م�ن األفراد واجلامعات حس�ب تلك الفلس�فة« ،وتق�وم نظرة علامء الرتبي�ة للقيم عىل
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أن الرتبي�ة يف جوهره�ا عملي�ة قيمية ،م�ا دام هدفه�ا تنمية الف�رد واجلامعة نحو
أس�اس ّ
األفض�ل ،واملؤسس�ات الرتبوي�ة بحك�م ماضيه�ا وحارضه�ا ،ووظائفه�ا وعالقاهت�ا
كل املجاالت ُ
باإلطار الثقايف الذي نعيش به ،تس�عى إىل بناء القيم يف ّ
اخللقية والنفس�ية،

واالجتامعية والفكرية والسلوكية»(((.

وم�ن هنا؛ نرى ّ
أن فقدان الرتبية لقيمها يعني فقدان الش�خصية لروحها وأمهيتها

املم ّي�زة هلا ،وق�د أكّد البعض ّ
أن (الرتبية يف جوهرها عملية قيمية) س�واء عبرّ ت عن
نفس�ها يف صورة واضحة أو ضمنية ،فاملؤسسة التعليمية بحكم ماضيها وحارضها،
ووظائفها وعالقاهتا باإلطار الثقايف الذي تعيشه ،مؤسسة تسعى إىل بناء القيم يف ّ
كل

جماالهتا النفسية ،واالجتامعية ،واخلُلقية ،والفكرية ،والسلوكية(((.

املتخصصني يف عدّ ة ميادين،
«وقد حظي موضوع القيم الرتبوية اهتامم ًا كبري ًا من ِقبل
ّ

ألن من
مثل :الفلسفة ،وعلم االجتامع ،والرتبية؛ إذ تُعدّ القيم من أهداف الرتبية؛ وذلك ّ
أهم وظائف الرتبية هو احلفاظ عىل الرتاث الثقايف ونقله من جيل آلخر ،فاملعرفة الثقافية
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واالجتامعي�ة واالقتصادية ينبغي أن يتع ّلمها اجليل اجلديد يف املجتمع؛ لضامن اس�تمراره

يف احلياة .فالرتاث هو الذي حيمل عنارص األصالة ،وهو الذي يمنح الثقافة التواصل مع
املايض ،والقدرة عىل املعارصة والتطور يف املس�تقبل ،وهو الذي يمنح اإلنس�ان ُأسلوب
((( بركات ،أمحد لطفي ،القيم والرتبية :ص.32
((( ُانظر :عبد امللك ،أنور ،الفكر العريب يف معركة النهضة :ص.32

احلياة ،وأنامط السلوك والقيم ،والعادات والتقاليد»(((.

«وتعن�ي الرتبية :احلفاظ عىل امل ُثل العليا للمجتمع ،األخالقية واإلنس�انية النابعة من
تاري�خ األُ ّمة ،وم�ن حضارهتا وثقافتها ،وم�ن خرباهتا املاضية ،وم�ن دينها ،وعن طريق

تعاملها وعالقتها باألُمم األُخرى ،وعالقات األفراد فيها ،وغريها»(((.

تعود الطفل عىل التفكري الصحيح واحلياة الصحيحة ،بام تزوده من معارف
«والرتبية ّ

وتعوده العادات احلس�نة،
وتنمي ميوله ومواهبهّ ،
وجت�ارب تنفع عقله ،وتغذي وجدانهّ ،
وجتنبه العادات السيئة ،فينشأ قوي اجلسم ،حسن ُ
اخللق ،سليم العقل ،متزن الشخصية،

قادر ًا عىل أداء رسالته يف احلياة»(((.

ّ
التح�ول االجتامعي واالقتصادي والس�يايس؛ فه�ي وثيقة
كل مرحل�ة م�ن مراح�ل
ّ
الصلة بالفلس�فات واالجتاه�ات الكربى التي عرفتها اإلنس�انية عرب العصور ،وهي

تس�عى دوم� ًا إىل حتقيق غاياهت�ا ومبادئها يف ض�وء املجتمع الذي تنتم�ي إليه ،بحيث

تُعترب املصدر األس�ايس الذي يعتمد عليه التغيرّ االجتامعي إىل حياة أفضل« ،والرتبية
بمعناها الكامل :هي وس�يلة االستمرار االجتامعي للحياة ،وهي السبيل كذلك لتجديد
احلياة بمستوياهتا االجتامعية واخللقية ،وعن طريقها يكتسب الفرد املهارات واالجتاهات

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

إن ه�ذه االهتاممات التي جتتمع حول الرتبي�ة تصاحبها يف ّ
ّ
كل مكان وزمان ،ويف

التي تساعدها عىل مواكبة متطلبات احلياة»(((.

التعرف على مفهوم القيم ومفه�وم الرتبية والرتبية يف
ويس�تهدف البح�ث احلايل ّ

اإلسلام ،وما هي القيم الرتبوية يف النهضة احلس�ينية ،ودور اجلامعات يف غرس قيم
النهض�ة احلس�ينية لدى الطلب�ة ،وحتقيق ًا لذلك تم اس�تخدام املنه�ج الوصفي القائم
إن ّ
عىل التحليل والتفسير ،إذ ّ
لكل ظاهرة وصف ًا وتفسير ًا ،إذ يعمل هذا املنهج عىل
((( بركات ،أمحد لطفي ،القيم والرتبية :ص.32
((( عاقل ،فاخر ،معامل الرتبية :ص.14
ومكوناته :ص120ـ.135
((( مدكـور ،عيل أمحـد ،منهـج الرتبية أساسياته
ّ
((( عفيفي ،حممد اهلادي ،األُصول الثقافية للرتبية :ص.5
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وصف ظواهر أو أحداث أو أش�ياء معينة ،ومجع احلقائ�ق واملعلومات واملالحظات

اخلاصة هبا ،وتقرير حالتها كام توجد عليه يف الواقع(((.
عنها ،ووصف الظروف
ّ
ويشتمل البحث جمموعة من املباحث ،وهي كاآليت:

األول :مفهوم القيم.
املبحث ّ

املبحث الثاين :مفهوم الرتبية.

املبحث الثالث :الرتبية ومهمتها يف اإلسالم.
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املبحث الرابع :القيم الرتبوية يف النهضة احلسينية.

املبحث اخلامس :دور اجلامعات يف غرس قيم النهضة احلسينية لدى الطلبة.

املبحث األ ّول :مفهوم القيم

متس العالقات
تع�دّ القي�م من املفاهيم األساس�ية يف ميادين احلياة مجيعه�ا ،وهي ّ

اإلنس�انية بكاف�ة صورها؛ إذ إنهّ �ا رضورة اجتامعية ،وهي معايري وأه�داف ال بدّ أن

نجده�ا يف ّ
كل جمتم�ع منظم ،س�واء كان متأخ�ر ًا أو متقدّ م ًا ،فه�ي تتغلغل يف نفوس
األف�راد على ش�كل اجتاه�ات ودواف�ع وتطلع�ات ،وتظه�ر يف الس�لوك الظاه�ري

الشعوري والالشعوري ،ويف املواقف التي تتطلب ارتباط هؤالء األفراد ،وال يمكن

أن نفرضه�ا عىل األفراد ،وإنّام تكتس�ب من خالل تأثري املنزل واملدرس�ة واملس�جد،
ومن خالل األصدقاء واألقران والقادة خارج املنزل(((.

حتت�ل القيم الرتبوي�ة األخالقية مكان�ة ومنزلة عظيمة يف الدين اإلسلامي ،فهي
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غاية اإلسلام وهدفه ،تس�عى إىل بناء الشخصية الس�وية لإلنسان املسلم ،من خالل

التعالي�م واملبادئ اإلسلامية التي تؤكّد على االلتزام بالفضائل واألخلاق النبيلة،
واالبتعاد عن الرذيلة والفحش�اء ،وتزكية النفس وطهارهتا ،واالبتعاد عن الشهوات

((( ُانظر :سامرة ،عزيز ،مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية :ص.138
((( ُانظر :بكر ،عبد اجلواد السيد ،فلسفة الرتبية اإلسالمية يف احلديث الرشيف :ص.81

ور َب َ
�ط اهلل تعاىل درجة اإليامن
واهلف�وات ،والفس�وق والرفث واجلدال .وتقوى اهللَ ،

بم�دى االلت�زام باألخلاق الفاضل�ة؛ لقول رس�ول اهلل‘« :أكم�ل املؤمنين إيامن ًا

أحسنهم خلق ًا».

ويقول رسولنا الكريم‘« :إنّام ُبعثت ألُمتم مكارم األخالق» .ويقول اهلل يف ح ّقه:

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)(((.

وم�ن خالل ما تق�دّ م يتضح ّ
أن القيم هلا أمهية بالغة بالنس�بة لألف�راد واجلامعات

واملجتمع عىل حدّ س�واء؛ ألنهّ ا تتصل اتصاالً مبارش ًا باألهداف التي يس�عى املجتمع

إىل حتقيقه�ا عن طري�ق الرتبية ،إذ ترتبط القيم بالرتبية ،وذل�ك من خالل أمهية القيم
املجتم�ع ،وتأيت أمهية القيم يف تعبريها عن فلس�فة جمتم ٍع ما وإط�ار حياته ،وتوجيهه

للرتبي�ة وفلس�فتها وأهدافها الت�ي تعتمد يف بلورهت�ا وصياغتها عىل وض�وح القيم؛

الختيار نوع املعارف واملهارات ،وتعيني األنامط السلوكية املرغوبة(((.

إن ّ
وبذلك يمكن القولّ :
اخلاصة ،والتي تعكس فلسفته وأهدافه
لكل جمتمع تربيته
ّ

وظروف حياته ،وألوان نشاطه ،وقيمه ومعتقداته ،أي :تعكس عموم ًا آيديولوجيته يف
فينضمون إىل محلتها من الكبار(((.
احلياة ،لتجعل الصغار يش ّبون عىل هذه اآليديولوجية،
ّ

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

يف صياغة األهداف الرتبوية املبنية عىل فلس�فة الرتبية ،والتي تنبثق أص ً
ال عن فلس�فة

وللقيم تعريفات عديدة منها:

«جمموع�ة من األحكام املعياري�ة املتصلة بمضامني واقعية ،يترشهب�ا الفرد من خالل

تفاعل�ه م�ع املواقف واخلربات املختلفة ،بشرط أن تلقى هذه األح�كام قبوالً من مجاعة

تتجس�د يف س�ياقات الفرد الس�لوكية ،أو اللفظية ،أو اجتاهاته ،أو
اجتامعية معينة؛ حتى
ّ

اهتامماته»(((.

((( القلم :آية.4
((( ُانظر :أبو العينني ،عيل خليل ،القيم اإلسالمية والرتبية :ص.36
((( ُانظر :النوري ،عبد الغني عبود ،نحو فلسفة عربية للرتبية :ص.23
((( زاهر ،ضياء ،القيم يف العملية الرتبوية :ص.24
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وتع�رف بأنهّ ا« :جمموع�ة من املعايري واألح�كام التي تتكون ل�دى الفرد ،من خالل
ّ

تفاعل�ه م�ع املواقف واخلبرات الفردي�ة واالجتامعية؛ بحي�ث متكّنه من اختي�ار أهداف

وتوجهات حياته»(((.

وتع�رف أيض� ًا بأنهّ �ا« :جمموعة من املب�ادئ والقواعد وا ُملث�ل العليا ،الت�ي يؤمن هبا
ّ

الن�اس ويتفقون عليها فيام بينه�م ،ويتخذون منها ميزان ًا يزنون ب�ه أعامهلم وحيكمون هبا

عىل ترصفاهتم املادية واملعنوية»(((.

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

خصائص القيم الرتبوية

م�ن خالل ما أمكن عرضه ،نس�تطيع أن نتبينّ ّ
أن هناك بعض السمات املشتركة

ملفهوم القيمة ،وهذه السامت يمكن اإلشارة إليها عىل النحو اآليت:

1ـ مكتسبة من خالل التنشئة االجتامعية وتفاعل الفرد مع البيئة.

2ـ إنس�انية ،الرتباطه�ا باإلنس�ان دون غريه م�ن الكائنات احل ّية ،واإلنس�ان هو

الذي يعطي القيمة لألشياء.

3ـ غير خاضع�ة للقياس الدقي�ق أو املحدد؛ ألنهّ ا وجدانية تعتمد عىل الش�عور،

والذوق ،واملزاج ،واالنفعال ،وبالتايل فهي مسألة شخصية.

4ـ ترتت�ب فيام بينها هرمي� ًا ،فهي تتطلب االختي�ار والتفضيل من خالل وضعها

يف مرات�ب ودرج�ات معينة حس�ب أمهيته�ا ،ومن َث ّم تبن�ي القيم التي حتق�ق رغباته

وحاجاته.
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5ـ ّ
أن النس�ق أو الس� ّلم القيمي ليس جامد ًا ،فهي ترتفع وتنخفض وتعلو وهتبط

نموه
وتتقدّ م وتتأخر فيام بينها؛ بس�بب ظروف الفرد وأحواله واهتامماته ،أو حس�ب ّ
ونضجه العقيل ،واجلسمي ،واالجتامعي ،واالنفعايل.

((( أبو العينني ،عيل خليل ،القيم اإلسالمية والرتبية :ص.34
((( طهطاوي ،سيد أمحد ،القيم الرتبوية يف القصص القرآين :ص.42

ٍ
6ـ نس�بية وثابت�ة يف ٍ
واح�د ،فه�ي تتص�ف بالثب�ات النس�بي نظ�ر ًا للتغّي�رّ ات
آن
والتطورات يف املجتمع.

7ـ هتت�م القي�م باأله�داف البعي�دة الت�ي يضعها اإلنس�ان لنفس�ه ،ال باألهداف

الفرعية(((.

املبحث الثاني :مفهوم الرتبية

الرتبي�ة :هي عملي�ة تك ّيف ما بني الفرد وبيئته االجتامعي�ة والطبيعيـة ،باعتبار ّ
أن

اإلنس�ان مثل غريه من الكائنات احل ّية ،يس�عى دوم ًا إىل املحافظة عىل بقائه ،والبحث
ومه�ارات تفي�ده يف حياته ،فالوظيفة األساس�ية للرتبية هنا ّ
أن اإلنس�ان يصبح قادر ًا

بواس�طتها على مالءم�ة حاجاته م�ع الظ�روف املحيطة ب�ه ،وإمكانية تس�خريها بام
يس�تجيب لدوافعـ�ه ومتطلباته؛ ليحقق له النم�و املتوازن ،كما ّ
أن الرتبية هي عملية

أي :إنهّ ا تكفل للطفل نمو ًا منس�ج ًام يف جوانب خمتلفة من ش�خصيته اجلس�مية
نموّ ،
والعقلية ،والنفس�ية واالجتامعية ،من خالل ما توفره األُسـرة ،واملؤسسات الرتبوية
م�ن إمكاني�ات مادية ومعنوية من ش�أهنا أن تضمن له االرتق�اء النفيس واالجتامعي

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

على الوس�يلة التي تس�اعده على تعديل س�لوكه ،وتنمي�ة قدراته ،وتكوي�ن عادات

الرضوريني(((.

 1ـ الرتبية لغ ًة

نميته»(((.
جاء يف لسان العرب« :ربا اليشء :زاد ونام ،وربيتهّ :

وربوت يف بني فالن:
ويف القرآن الكريم( :ﮇ ﮈ)((( ،أي :يزيدها.
َ

نشأت فيهم.

((( ُانظر :حافظ ،نبيل ،علم النفس االجتامعي :ص236ـ.239
العامة :ص63ـ.65
((( ُانظر :حداد ،توفيق ،الرتبية ّ
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،14ص.304
((( البقرة :آية .276
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نمى قواه اجلس�مية،
ويف املعج�م الوس�يط« :تربى :تنش�أ وتغ�ذى وتث ّقف .ور ّب�اهّ :

والعقلية ،واخللقية»(((.

يتضم�ن العنارص
وهك�ذا؛ ف�إن املعن�ى القامويس يف لغتن�ا العربية لكلم�ة تربية،
ّ

اآلتية :النمو ،التغذية ،التنشئة ،والتثقيف.

 2ـ الرتبية اصطالح ًا

يعرفوا الرتبية تعريف ًا جامع ًا ،لكنّهم
املربني ،قدي ًام وحديث ًا أن ّ
لقد ح�اول كثري من ّ
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اختلفوا يف ذلك اختالفات كبرية؛ الختالفهم يف حتديد الغرض من الرتبية وأهدافها

يف املجتمع .ومن بني التعاريف التي يمكن اقرتاحها يف هذا الصدد:

ـ أفالط�ون( 348ـ427ق م) ،ومن آرائه« :إعطاء اجلس�م ّ
كل مجال وكامل ممكن،

ودور املع ّلم ال يقوم عىل فرض العلوم ،إنّام بتوجيه التلميذ باملناقشة واألسئلة».

ـ أرس�طو( 322ـ 384ق م) ،ومن آرائه« :الرتبية :إعداد العقل للكس�ب ،كام ت ُِعد

األرض للنبات والزرع»(((.

ـ إمانوي�ل كان�ت(1724ـ  ،) 1804وم�ن آرائ�ه« :الغرض من الرتبي�ة الوصول

ومهمة الرتبية أن حترتم حرية الفرد الطبيعية ،وتساعده عىل
باإلنس�ان إىل الكامل املمكن،
ّ

حتقيق إنسانيته».

ـ جون جاك روس�و(1778ـ  ،)1812ومن آرائه« :الغاية من الرتبية ،اّأل نحش�و

رأس الطفل باملعلومات ،إنّام ّ
هنذب قواه العقلية ،ونجعله قادر ًا عىل تثقيف نفسه بنفسه».
278

ـ بيس�تالوتزي(1746ـ  ،) 1827ومن آرائ�ه« :الرتبية :هي تنمية ّ
كل قوى الطفل

تنمي�ة كاملة ومتكامل�ة» .وهو يذهب مذهب روس�وّ :
أن الرتبي�ة الناجحة تلك التي

حترتم مؤهالت الطفل.

((( جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط :ج ،1ص.326
العامة :ص.18
((( حداد ،توفيق ،الرتبية ّ

«إن الرتبية هي انتقال تأثري
ـ جون س�تيوارت ميل(1806ـ  ،)1873ومن آرائ�هّ :

وأن هذا التأثري هو دائ ًام متجه من عقل إىل عقل ،أو من طبع
ش�خص إىل ش�خص آخرّ ،

عامة من شخصية إىل ُأخرى»(((.
إىل طبـع ،وبصفة ّ

ومهمتها يف اإلسالم
املبحث الثالث :الرتبية ّ

معنى الرتبية ،كام ورد يف القرآن هي :إنشاء الـيشء حاالً فحاالً إىل التامم ،والرتبية

يف اإلسالم منهج يستهدف صياغة كيان اإلنسان يف كليته :عق ً
ال وروح ًا ،جسد ًا ونفس ًا.

احلقيقية التي تأخذ بيد اإلنسان إىل أعىل مراتب القيم احلميدة وحسن األخالق(((.

وجاء اإلسالم بقيم ومبادئ تربوية هادئة تقصد إىل اخلري واإلحسان ،حتيي الضامئر
وتنري العقول وتبني حس املسؤولية يف اإلنسان ،فصارت من ُأصول اإلسالم كون

املوجه حلركة املجتمع ،ومصدر ّ
كل نظمه العاملة التي منها الرتبية بوسائلها
الدين هو ّ

املختلفة ،ومن هذا الوجه يتبينّ ّ
أن الدين هو روح حركة احلياة يف اإلسالم ،وروح
العلوم واملعارف ك ّلها ،وروح املجتمع(((.

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

واإلنسان ليس جدير ًا هبذه التسمية إلاّ بالرتبية ،وليست الرتبية يف اإلسالم إلاّ اتّباع
األُصول التي جاء هبا األنبياء واملرسلون من األحكام ِ
واحلكم والتعاليم ،وهي املبادئ

ّ
إن قيم الرتبية يف اإلسالم نظري ًا وعملي ًا ال جتد مرجعيتها إلاّ يف الدين ،ومفهوم

العلوم ليس مقصور ًا عىل علوم الدين ،بل يشمل ّ
كل املعارف التي كشف اهلل عنها

للبرش ،ورسيان روح الدين يف ّ
كل شعاب احلياة ،واملعارف يف املنظور اإلسالمي هو
املفهوم الصحيح للرتبية ،كام فهمه األقدمون من علامء األُ ّمة قبل نشأة بدعة تفريق

العلوم إىل ديني ودنيوي(((.

((( عبد الدائم ،عبد اهلل ،نحو فلسفة تربوية عربية :ص.23
((( ُانظر :عيل ،سعيد إسامعيلُ ،
األصول الفلسفية للرتبية :ص.22
((( ُانظر :األسمر ،أمحد رجب ،فلسفة الرتبية يف اإلسالم :ص.45
((( ُانظر :قمرب ،حممود ،نحو رؤية موضوعية للرتاث اإلسالمي :ص.99
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ومت ّثل الرتبية وقيمها يف اإلسلام منهج ًا متكام ً
ال ُيعنى باجلس�م والروح والعقل،

وم�ن أجل تكام�ل النظرة اإلسلامية إىل احلي�اة والوجود واملجتم�ع ،مجعت الرتبية
اإلسلامية بني تأديب النفس وتصفي�ة الروح ،وتثقيف العقل وتقوية اجلس�م ،فهي

ألي منها عىل حس�اب اآلخر؛
تُعن�ى بالرتبية اخللقي�ة والصحية والعقلية دون إعالء ّ

ولذلك ينش�أ املس�لم س�وي ًا ق�وي الصل�ة ب�اهلل ،حمقق� ًا لرس�الته يف احلياة ،أ ّم�ا غاية
القي�م الرتبوي�ة ،فهي بناء اإلنس�ان وصياغته بالص�ورة التي يتمكّن من محل رس�الة
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االستخالف يف األرض بالعبادة والتعمري(((.

ّ
وكأن هذا التالزم بني التقدّ م والتعقيد يف
ومع التقدّ م واحلداثة تزداد احلياة تعقيد ًا،

احلياة قاعدة عا ّمة ،هي من طبيعة هذه احلياة املعارصة ،ولع ّلها كربى مشكالهتا ،ومع

تعقي�دات احلياة املعارصة تزداد العملية الرتبوية تعقي�د ًا ،إذ تنعكس هذه التعقيدات
على الرتبي�ة ،فتجع�ل منها عملية متش�عبة املش�ارب واملج�االت ال ينحرص مهها يف
التعلي�م واملع ّلمين ،وإنّام تتعداهم إىل مجيع قطاعات العم�ل ،حتى ال يبقى قطاع من

قطاعات املجتمع إلاّ ويقوم بدور تربوي ،كرب شأنه أو صغر؛ لذلك يتحدّ ث املر ّبون
الي�وم ع�ن دور اإلعالم ،والنادي ،والس�وق ،واملصنع ،واملتج�ر ،فض ً
ال عن األُرسة
واملؤسس�ات الرتبوية ،والدعوية ،واملس�جد ،يف العملية الرتبوي�ة ،كام يتحدّ ثون عن
(املجتمع املرتيب) أي :املجتمع الذي يشارك فيه مجيع الناس يف العملية الرتبوية(((.
ّ
إن الرتبية يف اإلسلام هلا منافذ متعددة ،منها :األُرسة ،واملس�جد ،واحلس�ينيات،

واملجالس احلسينية ،واملجتمع ،إىل جانب املؤسسات الرتبوية النظامية من املدارس،
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واجلامع�ات ،والنظر إىل واقع احلياة العرصية يبينّ لنا ّ
تتعرض
أن هذه املنافذ الرتبوية ّ
اآلن لري�اح العومل�ة وحتدياهت�ا ،فاإلعلام امللوث باألفكار املس�مومة تغش�ى البيت
واملدرسة ،بل باتت معاين األُرسة يف خطر عظيم(((.
مقدمات العلوم واملناهج :ص.397
((( ُانظر :اجلندي ،أنور ،موسوعة ّ
((( ُانظر :األسمر ،أمحد رجب ،فلسفة الرتبية يف اإلسالم :ص.47
((( ُانظر :قمرب ،حممود ،نحو رؤية موضوعية للرتاث اإلسالمي :ص.115

ّ
إن الرتبي�ة يف اإلسلام لي�س نظام� ًا قائ ً
ما بذاته ،وإنّام ه�ي نظام ذو عالق�ة وثيقة

باألوض�اع السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة والثقافية يف املجتم�ع الذي ختدمه

تضم ّ
كل رشائح املجتمع
الرتبي�ة،
ومهمة الرتبية يف اإلسلام عملية اجتامعية ش�املة ّ
ّ
وطبقات�ه ،ابتداء بالن�شء يف األُرسة ،مرور ًا بالعوام وأرباب امله�ن ،وانتها ًء بالنخب
واملثقفني ،فقوام األُ ّمة وأساس�ها هي الرتبية اخللقية الت�ي يصفها القرآن بـ( التزكية)

(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ * ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)((( ؛ ولذل�ك فتطهير النفس وتزكيتها من

ﯖ)((( (((.

والرتبية هبذا املعنى إن هي غرس للمبادئ والقيم وأخالق الفطرة السوية ،من ٍ
عدل
ماّ
ٍ
ٍ
ٍ
خاصة ،لتُس َقى بامء
وإخالص ،يف صميم قلب اإلنسان ،والنشء
وصدق
ومساواة،
ّ

التعارف والتواصل والرتاحم بني الناس ،فتؤيت ُأكلها وثامرها سالم ًا ووئام ًا وتعاون ًا

يف املجتمع اإلنساين( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)((((.ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

أفض�ل األعمال واخلصال ،وتربيتها على الفضائل إنماّ ه�و رشط جوهري إلحداث
التغيير االجتامع�ي املن�وط ب�ه هنض�ة األُ ّم�ة (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)((( ،فالناس يف ّ
كل ُاألمم أكفاء

فيام بينهم ال يتاميزون إلاّ من جهة العقول ونوعية األخالق ،وهي ال تكتمل إلاّ

بالرتبية(((.

((( الشمس :آية 9ـ.10
((( الرعد :آية .11
((( ُانظر :كريم ،حممد أمحد ،بحوث ودراسات يف الرتبية :ص.112
((( آل عمران :آية .159
((( املائدة :آية .2
((( ُانظر :األسمر ،أمحد رجب ،فلسفة الرتبية يف اإلسالم :ص.134
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اإلمام احلسني× هو احلل لتأصيل قيمنا الرتبوية اإلسالمية

ففي تراثنا الرتبوي نظام شامل للرتبية واإلعداد للحياة ،وتوجيه الشباب التوجيه
الرتبوي الصحيح ،وتقويم س�لوكهم الذي يرتكز عىل ُأسس تعليمية وتربوية سليمة

نابع�ة م�ن تعاليم الدين اإلسلامي احلنيف ،والذي جاء وافي ًا بمطال�ب احلياة ك ّلها،
وإنّه حلري ّ
مرب خملص أن يستبرص بجوانب الفكر الرتبوي اإلسالمي ،وإبراز
بكل ًّ

إجيابياته ،وما يزخر به من آداب وفضائل.
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وذل�ك من خالل العودة إىل تراثن�ا وتأصيل قيمنا الرتبوية لدى أبنائنا ،من خالل

الق�دوة احلس�نة واملتمثل�ة برجاالت اإلسلام ّ
الف�ذة ،والذي�ن يمثل�ون قيمها بأعىل

مس�توياهتا م�ن خالل ربطهم النظري�ة بالتطبيق الفعيل ،وعلى رأس تلك الرجاالت

قمة من قمم الرجال الذين صنعوا العظمة يف
احلسني× ،والذي ُيعدّ يف دنيا اإلسالم ّ

تاريخ اإلسالم واإلنسانية ،وسكبوا النور يف دروب البرشية ،من خالل عطائه الفكري
الف�ذ واملتمث�ل باملئات من الوصاي�ا ِ
ّ
واحلكَم ،واخلُطب واألش�عار ،واألدعية ،والتي
ملأت كتب التاريخ فض ً
ال عن الرس�ائل واخلطب والوصاي�ا واملحاورات الصادرة
عنه× ،نجد الس�لوك واملامرس�ة العملية يف حياته الش�خصية التي توضح لنا جانب ًا
وجتسد الصيغة التطبيقية ،والتي من خالهلا يمكن أن نبني منهج ًا
من الفكر والترشيع ّ

اخلاصة بنا(((.
تربوي ًا إسالمي ًا حيفظ لنا هويتنا العربية اإلسالمية ،ويرسخ قيمنا الرتبوية
ّ

املبحث الرابع :القيم الرتبوية يف النهضة احلسينية
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جتسيد اإلمام احلسني× للمفاهيم والقيم األخالقية الصاحلة

املهمة لترتجم يف الواقع
وق�د واص�ل األوصياء
واألئمة من أهل البيت^ ه�ذه ّ
ّ

يف أعامل وممارس�ات وعالقات ،وهلذا كانت القيم األخالقية هي املحور األساس يف

جسد اإلمام× يف هنضته املباركة املفاهيم والقيم األخالقية الصاحلة،
حركاهتم ،وقد ّ
((( ُانظر :اجلبوري ،حممد سعيد ،أدب احلكمة يف عرص صدر اإلسالم :ص.105

ورضب لنا وأصحابه وأهل بيته أروع األمثلة يف درجات التكامل اخللقي والرتبوي.
وأقرت تعاليم ،وهو
واإلسلام ثورة فكرية وأخالقية ،ثورة قيمية أبرزت حقائق ّ

ث�ورة إنس�انية إذا ما قيس�ت هبمجية احلياة العربي�ة الغابرة ،وضي�ق اآليديولوجيات

الدينية السابقة ،مثل :الوثنية ،واليهودية .وهذه الثورة اإلسالمية اإلنسانية تتم ّيز بأنهّ ا

ثورة مس�تمرة ومستجدة ،آية ذلك إقرارها قي ًام إنسانية تضع اإلنسان يف أسمى منزلة
عىل األرض ،وحت ّله مرتبة منفردة ال يضاهيها سواها لدى سائر الكائنات احل ّية(((.

ّ
إن الثورات واحلركات املقدّ سة ،قد ابتدأت يف احلقيقة باألنبياء العظام ،وقد ورد

إذ يذك�ر القرآن الكريم قصص موس�ى ،وإبراهيم ،ونوح ،وه�ود ،ولوط ،وصالح،
وش�عيب ،وخات�م األنبياء حمم�د (صلوات اهلل عليه�م مجيع ًا) ،بأنهّ م قاموا يف س�بيل
مكافح�ة عب�ادة األصن�ام والنض�ال ضدّ الظل�م واالس�تبداد ،واجله�ل والتعصب،
واإلرساف والتبذي�ر ،واإلفس�اد يف األرض ،والفحش�اء ،واالمتي�ازات االجتامعي�ة

الومهية.

وقد سلك اإلمام احلسني× الطريق نفسه الذي سلكه األنبياء ،لكنّه بالطبع واجه

ظروف ًا غري تلك التي واجهت األنبياء ،والسبب يف سريه عىل خط األنبياء والصاحلني

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

ذكر تلك الثورات ،واحلركات املقدّ س�ة ،وجهاد األنبياء املقدّ س يف س�ورة الشعراء؛

الذي دعا إليه اهلل سبحانه وتعاىل ونب ّيه الكريم حممد‘ ،وقدّ م نفسه الطاهرة قربان ًا،

هو االنحراف الذي حدث يف ذلك الوقت عىل يد احلكام ،والعزوف عن اتباع احلق،

واألق�وال ال�واردة يف تاريخ عاش�وراء خري دليل عىل ذل�ك؛ إذ قال× وهو خياطب
اجلم�وع من حوله ناصح� ًا هلم باتباع احلق والرجوع عن الباط�لَ :
أن احلق
«أال ترون ّ
وأن الباطل ال ُيتناهى عنه ،(((»...وأمثاهلا الكثري ،والتي تدعو إىل رضورة
ال ُيعمل بهّ ،

التمسك بالقيم اإلسالمية والعمل هبا.
ّ

ُ
اإلسالمي(األصول واملبادئ) :ص.229
((( ُانظر :العواد ،عادل ،املؤمتر الفكري الرتبوي
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،75ص.117
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يس�جل اعرتاضه وعدم رضاه ،ومطالبت�ه بالعدالة واحلق
لق�د أراد اإلمام× أن
ّ

ـ وبالتايل نرش راية اإلسلام ـ بواس�طة س�يل من الدماء التي تدفقت من بدنه وأبدان
أهله وأصحابه ،والتاريخ ُيثبت لنا ّ
تس�جل بالدم ال يمكن
أن اخلطب واألقوال التي
َّ

أن تمُ ح�ى م�ن الوجود أب�د ًا؛ ذلك أنهّ �ا تعبرّ عن خل�وص ن ّية ،وعم�ق إرادة ،وكامل
إخالص ،وصفاء فكر(((.
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وإنّنا يف هذا الزمان ـ كام كان الناس َق ْب َلنا ـ بحاجة إىل فكر نوراين ملهب ورشيد يف
ٍ
ٍ
واحد كفكر اإلمام احلسني× ،وإىل االنفتاح اإلنساين الواسع عىل شخصيته عسى
آن
ْ
أن نستفيد من خمزونه الروحي والقيمي والثقايف ،واستثامره يف معاجلة قضايانا الكؤود،

ّ
خاصة يف جمال الرتبي�ة والتعليم.
وحل إش�كاليات اإلنس�ان العميقة يف ه�ذا العرص ّ
متوهج ومتألق
فلم َي ُعد احلسني× جمرد ثورة وحركة جهادية ،بل هو مشعل نور ّ

يف ّ
كل يشء.

ح�ب احلسين× والتأث�ر بمواقف�ه السياس�ية
وإذا كان الن�اس ق�د أفرط�وا يف
ّ

واجلهادي�ة ،فإنّن�ا نطالبه�م باإلف�راط يف اخت�اذه ق�دوة هل�م يف املعرف�ة واألخلاق،
واإلصالح االجتامعي ،واألدب والرتبية ،واجلهاد واالنتصار عىل ش�هوات الذات،

واملبالغ�ة يف االرتباط ّ
بكل جانب من جوانب حياته املضيئة ،فاإلنس�ان املؤمن وغري
املؤمن بحاجة إىل معرفة احلسني الثائر ،واحلسني املصلح االجتامعي ،وبحاجة لروح
احلسين العرفاين ،واحلسين األديب ،واحلسين املريب ،واحلسين املرشد األخالقي،

واحلسني السيايس املتمكن ،واحلسني املجاهد املقاتل الذي ال يأبه املوت وال خيافه(((.
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وبذل�ك يمك�ن ْ
يتحول املنرب احلس�يني يف توظيف وتوضيح النهضة احلس�ينية
أن ّ

إىل منظومة ثقافية واس�عة ،وحركة عقالنية منظمة ّ
تطل عىل ش�خصية اإلمام× من

جوانبه�ا مجيعه�ا دون تركيز عىل (اجلانب املأس�اوي) وح�ده ،نعتز به مرياث ًا إنس�اني ًا
((( ُانظر :مطهري ،مرتىض ،امللحمة احلسينية :ص.333
((( ُانظر :العواد ،عادل ،املؤمتر الفكري الرتبوي اإلسالمي( ُ
األصول واملبادئ) :ص.28

ال فعل ً
تفح�ص تراث
ا خيتصر ش�خصية احلسين× وهيم�ش ف ّعاليتها ،ب�ل ينبغي ّ

اإلمام احلسين× يف الفكر والعلم ،والرتبية واألخالق ،والقيم ،واألدب والشعر،
والعرف�ان الروحي ،واإلصلاح االجتامعي ،والنش�اط الس�يايسْ ،
وأن تعقد حوار ًا
بني هذا الرتاث والواقع اإلنس�اين ،فتس�تنطقه األُ ّمة يف قضاياها اإلنس�انية املعارصة،
وتستمد منه معرفة مستنرية قادرة عىل مواجهة إشكاليات العرص.

أخالق اإلمام احلسني× مع نفسه ومع أصحابه

وق�د مت ّثلت أخالق اإلمام احلسين× مع نفس�ه ،التي كان حريص� ًا عليها؛ ألنهّ ا

ّ
الذلة ،يأبى اهلل لنا ذلك ورس�وله واملؤمنون» .وقال×«:واهلل ،ال ُأعطيكم بيدي إعطاء

أقر لكم إقرار العبيد»(((.
الذليل ،وال ّ

فقد كان حريص ًا عىل أن يؤكّد سمو نفسه وعظمتها ،حيث رفض أن يبيعها بثمن

بخس أو بسيط ،وإنّام بالثمن األغىل الذي تستحقه وهو اجلنّة ،وقال×« :إنيّ ال أرى
املوت اّإل سعادة ،واحلياة مع الظاملني اّإل برم ًا»((( .وهذا ما تع ّلمه من والده أمري املؤمنني

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

أمانة اهلل عنده ،من خالل حرصه عىل أن ال يعرضها للذل واهلوان ،وكان قوله اخلالد
يف كربالءَ :
إن الدّ عي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني ،بني الس ّلة ّ
والذلة ،وهيهات منّا
«أال ّ

اإلمام عيل× ،الذي قال« :ليس ألنفسكم ثمن اّإل اجلنّة فال تبيعوها اّإل هبا»(((.

كما تربز لنا ص�ورة القيم الرتبوي�ة واألخالقية لإلمام احلسين× يف عالقته مع

أصحابه ،الذين وصفهم بقوله« :فإنيّ ال أعلم أصحاب ًا أوىف وال خري ًا من أصحايب ،وال

أبر وال أوصل من أهل بيتي»(((.
أهل بيت ّ

حمرم:
ولذل�ك كان حريص ًا عىل حياهتم ،وقد خاطب أصحابه يف ليلة العارش من ّ

((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.98
((( الذهبي ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء :ج ،3ص.310
((( املجليس ،حمد باقر ،بحار األنوار :ج ،70ص.133
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.90
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ٍ
«إن هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجالً ،وليأخذ ّ
واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي،
كل
ّ
(((
يفرق بني جون العبد
ّ
ف�إن القوم ال يريدون غريي»  ،كما أنّه يف تعامله مع أصحابه مل ّ

األس�ود م�وىل أيب ذر الغف�اري ،وبني أصحابه م�ن الكبار يف مواقعهم وعش�ائرهم،

يف�رق بني أصحابه وأه�ل بيته ،بحي�ث كان ي�أيت إىل مصارعهم وخيفف
وكذل�ك مل ّ
عنهم ويتحدّ ث إليهم ،ويبرشهم بام يردون عليه.

م�ن خلال ذلك؛ قدّ م اإلمام الصورة احلقيقية للقائ�د الذي ال تزيده رفعة موقعه
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وعظمت�ه إلاّ تواضع� ًا وح ّب ًا ،وإخالص� ًا وحرص ًا عىل أصحابه ،وه�ذا ما نالحظه يف

«اللهم ال ترفعن�ي يف الناس درج�ة اّإل حططتني عند
دع�اء اإلم�ام زين العابدي�ن×:
ّ

نفسـي بقدرها ،وال تحُ دث يل ع ّز ًا ظاهر ًا اّإل أحدثت يل عند نفيس ذ ّلة باطنة بقدرها»(((.

وقد كان اإلمام احلسين× حريص ًا عىل أن يستشير أصحابه فيام يريد اإلقدام عليه،

وكان واضح ًا يف إبراز أهدافه وخ ّطة حركته ،فخاطبهم قائالً« :إنّه قد نزل من األمر ما

يبق منها اّإل ُصبابة كصبابة
وإن الدنيا قد تغيرّ ت وتنكرت وأدبر معروفها ،فلم َ
قد ترونّ ،
احلق ال ُيعمل به وإىل الباط�ل ال ُيتناهى عنه ،لريغب املؤمن يف لقاء
اإلن�اءَ ،أال ت�رون إىل ّ

ر ّبه حمق ًا ،فإنيّ ال أرى املوت اّإل سعادة واحلياة مع الظاملني اّإل برم ًا»(((.

أخالقه مع أعدائه
وكما جت ّل�ت أخالق اإلمام احلسين× يف عالقت�ه مع أعدائه ،من خلال تعامله
اإلجي�ايب معه�م عن�د قدوم�ه إىل كربالء ،حيث ب�ادر إىل تأمين املاء هلم حين قدموا
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ملحارصت�ه وه�م عطاش�ى ،فقدّ مه إليهم رغ�م قدرته عىل منعهم عنه ،كما فعلوا بعد
ذل�ك ،كما مت ّثل�ت رفعة أخالقه يف حزنه وأس�اه عىل ما س� ُيصيب أع�داءه من خالل

إغضاهب�م هلل أث�ر ما س�يقدمون عليه م�ن قتله ،وقد فت�ح اإلم�ام× ّ
كل قلبه وعقله
((( املصدر السابق :ص.91
((( اإلمام زين العابدين ،الصحيفة السجادية :ص.92
((( الذهبي ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء :ج ،3ص.310

للحدي�ث معهم ووعظه�م وهدايتهم للرجوع عن غ ّيه�مّ ،
وحذرهم من غضب اهلل

إن هم قاتلوه ،وكان كالمه ناضح ًا باإلشفاق عليهم.
ومل يصدّ ه عن ُأسلوبه األخالقي ما كانوا عليه من غلظة وفظاظة وسوء ،حتى أنّه
طل�ب منهم أن يرتك�وه يواصل طريقه أو يعود من حيث أت�ى ،لكنّهم رفضوا ذلك،
وانطل�ق اإلمام× يواج�ه حتدي هؤالء وغطرس�تهم وظلمهم مع ُث ّل�ة من أصحابه

يضحي ّ
بكل يشء من أجل الرسالة.
األوفياء ،حيث كان عىل استعداد ألن
ّ

ومت ّثلت النهضة احلسينية بقيم تربوية وأخالقية يمكن اإلشارة إىل بعضها بالنقاط

 ١ـ اإليثار

الط�ف ،واإليث�ار يعني
وه�و م�ن أب�رز املفاهيم وال�دروس املس�تقاة م�ن واقعة
ّ

لـمن
الف�داء وتقديم ش�خص آخر عىل النفس ،وب�ذل املال والنفس والنفي�س فدا ًء َ

ه�و أفض�ل من ذات�ه ،ويف كربالء ُش�وهد ب�ذل النفس يف س�بيل الدي�ن ،والفداء يف

س�بيل اإلمام احلسين× ،وامل�وت عطش� ًا ألجل احلسين× ،فأصحابه م�ا داموا
على قي�د احلياة مل يدعوا أحد ًا من بني هاش�م يربز إىل ميدان القت�ال ،إيثار ًا منهم عىل

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

اآلتية:

أنفس�هم ،ويف ليل�ة عاش�وراء ّمل�ا رفع اإلم�ام× عنه�م التكليف لينجوا بأنفس�هم،

قام�وا ـ الواح�د تل�و اآلخر ـ وأعلن�وا عن اس�تعدادهم للبذل والتضحي�ة ...يروي
ألظ�ن أنّ�ه آخ�ر ي�وم لنا من
الش�يخ املفي�د&ّ « :
أن احلسين× ق�ال ألتباع�هَ :أال وإنيّ
ّ
ه�ؤالءَ ...أال وإنيّ ق�د أذن�ت لك�م فانطلق�وا مجيع� ًا يف ٍّ
ح�ل ،لي�س عليكم منّ�ي ذمام،

ه�ذا الليل قد غش�يكم خّ
فاتذوه مجلاً .فقال له إخوت�ه وأبناؤه وبنو أخي�ه وأبناء عبد اهلل
ب�ن جعف�ر :لمِ َ نفع�ل ذلك؟! لنبق�ى بع�دك؟! ال أرانا اهلل ذلك أب�د ًا .بدأهم هب�ذا القول
العب�اس بن عيل (رضوان اهلل عليه) ،واتّبعته اجلامع�ة عليه ،فتك ّلموا بمثله ونحوه ،فقال

احلسين×:يا بن�ي عقيل ،حس�بكم من القتل بمس�لم ،فاذهب�وا أنتم فق�د أذنت لكم.
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قالوا :سبحان اهلل ،فام يقول الناس؟! يقولون :إنّا تركنا شيخنا وس ّيدنا وبني عمومتنا

ـ خري األعامم ـ ومل نر ِم معهم بسهم ،ومل نطعن معهم برمح ،ومل نرضب معهم بسيف،

وال ندري ما صنعوا!! ال واهلل ،ما نفعل ذلك ،ولكن نفديك أنفسنا وأموالنا وأهلينا،
ونقاتل معك حتى نرد موردك ،فق ّبح اهلل العيش بعدك.

وقام إليه مس�لم بن عوس�جة ،فق�ال :أنخليّ عنك و ّمل�ا نعذر إىل اهلل س�بحانه يف أداء

ح ّق�ك؟ َأم�ا واهلل حتى أطع�ن يف صدورهم برحمي ،وأرضهبم بس�يفي ما ثب�ت قائمه يف
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يدي ،ولو مل يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفته�م باحلجارة ،واهلل ال نخ ّليك حتى يعلم

ثم ُأحرق،
ثم ُأحيىّ ،
اهلل أن قد حفظنا غيبة رسول اهلل‘ فيك ،واهلل لو علمت أنيّ ُأقتلّ ،
مرة ما فارقتك حتى ألقى محامي»(((.
ثم ُأذرىُ ،يفعل ذلك يب سبعني ّ
ثم ُأحيىّ ،
ّ

ووق�ف بعض أصح�اب اإلمام احلسين× ظهرية ي�وم عاش�وراء عندما وقف

لصلاة الظهر يقونه س�هام الع�دو بصدورهم ،وخ�اض العباس هنر الفرات بش�فاه

عطشى ،وملا أراد تناول املاء تذكّر عطش احلسني واألطفال فلم يرشب منه ،وقال:
ي�ا نف�س م�ن بع�د احلسين ه�وين

ه���ذا احل��س�ين وارد امل��ن��ون

وب��ع��ده ال ك��ن��ت أن تكوين

وت��ش�رب��ي�ن ب������ارد امل��ع�ين

تـاهلل ما هــذا فعـال ديـني

ورمت زينب’ بنفس�ها يف اخليمة املش�تعلة بالنار؛ إلنقاذ اإلم�ام زين العابدين

الس�جاد× ،فدته زينب’
منه�ا ،وحينما صدر األم�ر يف جملس يزيد بقت�ل اإلمام
ّ
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بنفسها.

وهناك أيض ًا عرشات املش�اهد األُخرى التي ُيعدّ ّ
كل واحد منها أروع من اآلخر،

ّ
وكل موق�ف منه�ا ُيعط�ي درس� ًا م�ن دروس اإليث�ار لألح�رار ،ف�إذا كان املرء عىل
اس�تعداد للتضحية بنفسه يف سبيل شخص آخر ،أو يف سبيل العقيدة ،فهذا دليل عىل

((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ص91ـ.92

عمق إيامنه باآلخرة واجلنّة وبالثواب اإلهلي .قال اإلمام احلسين× يف بداية مسيره
«م�ن كان باذالً فينا مهجته ،ومو ِّطن ًا عىل لقاء اهلل نفس�ه ،فلريحل معنا ،فإنيّ
إىل كربلاءَ :

راحل مصبح ًا إن شاء اهلل تعاىل»(((.

كام أش�ارت زيارة عاش�وراء إىل صفة (اإليثار) التي يتحلىّ هبا أصحاب احلسين،

فوصفتهم بالقول« :ا ّلذين بذلوا ُمهجهم دون احلسني×»(((.
 ٢ـ الشجاعة

وهي اإلقدام عند منازلة اخلصوم وعدم هت ّيب املخاطر ،واقتحام اخلطوب ،وتُعدّ

وأه�ل بيت�ه؛ إذ نق�رأ عن االندف�اع واحلماس املنقطع النظري ،الذي ُج ّس�د يف س�وح
الوغى ،والتسابق عىل بذل األرواح رخيص ًة؛ فدا ًء للدين واملبادئ ،ورسمت ملحمة

تتجسد فيها معامل الشجاعة
كربالء ـ منذ انطالقها وحتى مراحلها األخرية ـ مش�اهد
ّ
بشتى صورها ،واألمثلة عىل ذلك كثرية ،فالتصميم الذي أبداه اإلمام احلسني× يف

معارضة يزيد ورفض البيعة له ،وعزمه الراس�خ عىل املسير نح�و الكوفة والتصدّ ي
ألنصار يزيد من أمثال ابن زياد ،وعدم اهنيار معنوياته لسامع األخبار واألوضاع التي

كانت جتري يف الكوفة ،وإعالنه عىل املأل عن االس�تعداد لبذل دمه والتضحية بنفسه

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

املهمة التي مت ّيزت هبا ش�خصية اإلمام احلسني× وأصحابه
الش�جاعة من الصفات ّ

يف سبيل إحياء الدين ،وعدم اخلوف من كثرة اجليش املعادي رغم كثرة عدده وعدّ ته،
وحمارصة هذا اجليش له يف كربالء مع عدم استسلامه ،والقتال العنيف الذي خاضه

بع�د ذلك مع جنوده وأه�ل بيته ،وصور البطولة الفردية الت�ي أبداها أخوه العباس،

وابن�ه علي األكرب ،وابن أخيه القاس�م ،وعا ّمة أبناء عيل وأبن�اء عقيل ،واخلطب التي

ألقاها اإلمام الس�جاد وزينب÷ يف الكوفة والشام ،وغريها من املواقف واملشاهد
البطولية تعكس بأمجعها عنصـر الشجاعة ،الذي ُيعدّ من ّأوليات ثقافة عاشوراء.

الغمة :ص.22
((( اإلربيل ،عيل بن أيب الفتح ،كشف ّ
((( ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات.332:
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وعلى وجه العموم كان آل الرس�ول أمثل�ة خالدة يف الش�جاعة واإلقدام وثبات

اجلنان ،وكانت قلوهبم خالية من اخلوف من مواجهة املوت ،وكانت ساحات القتال

يف زمن الرسول‘ وحروب عيل× يف اجلمل ،وص ّفني ،والنهروان شاهد ًا يعكس

شجاعة آل البيت^.

وقد عدّ اإلمام السجاد× الشجاعة من مجلة اخلصال البارزة التي م َّن اهلل هبا عىل
ه�ذه األُرسة الكريم�ة ،وذلك ملا ق�ال يف خطبته يف قصـر الطاغي�ة يزيدُ « :ف ّضلنا أهل
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بست خصالُ :فضلنا بالعلم ،واحللم ،والشجاعة ،والسامحة ،واملح ّبة ،واملح ّبة يف
البيت ّ
يؤت أحد ًا من العاملني من قبلنا ،فينا خمتلف املالئكة ،وتنزيل
قلوب املؤمنني ،وآتانا ما مل َ

الكتب»(((.

حتمل
وكان هلذه الشجاعة موارد خمتلفة ،فهي يف جمال القول واللسان ،وكذلك يف ّ

حتمل
أهوال املنازلة ومقاتلة العدو ،واإلغارة الفردية عىل صفوف جيشه ،وكذلك يف ّ

املصائب والش�دائد ،وعدم االهنيار والقبول بالدن ّية؛ بدليل أنّه ملا اش�تدّ القتال ،قال:
َ
خمضب بدمي،(((»...
«أم�ا واهلل ال ُأجيبه�م إىل يشء ممّا يريدون حتى ألق�ى اهلل تعاىل وأنا ّ
حت�ى ّ
أن العدو والصديق قد أثنى عىل ش�جاعة احلسين× وصحب�ه وأهل بيته ،أمل

عم�ر بن س�عد قومه بالق�ول« :الويل لكم! أت�درون َمن تب�ارزون؟! هذا ابن
خياط�ب
ُ
األنزع البطني ،هذا ابن قتّال العرب ،فامحلوا عليه من ّ
كل جانب»(((.

وم�ا أمر املجرم عمر بن س�عد باهلجوم الش�امل عىل أفراد جي�ش اإلمام ورميهم

باحلجارة ،إلاّ دليل عىل تلك الشجاعة الفريدة .وكنتيجة ملا يتحلىّ احلسني× وأرسته
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من ش�جاعة حصلوا عىل أكرب عدد من أوس�مة الشهادة ،يقول عباس حممود العقاد:
«فليس يف العامل ُأرسة أنجبت من الشهداء َمن أنجبتهم ُأرسة احلسني عدّ ًة وقدرةً ،وحسبه
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،45ص.175
((( املصدر السابق :ج ،45ص.12
((( اجلبوري ،حممد سعيد ،أدب احلكمة يف عرص صدر اإلسالم :ص108ـص.110

أنّه وحده يف تاريخ هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد أبو الشهداء يف مئات السنني»(((.

وم�ع ّ
أن األرقام التي تذكرها املقاتل عن ع�دد قتىل العدو نتيجة هلجوم أصحاب

اإلم�ام عليهم ق�د تكون مبالغ ًا فيه�ا ،إلاّ ّ
أن األمر الثابت ال�ذي ال يمكن إنكاره هو

الشجاعة املثرية هلذه الث ّلة املؤمنة ،التي بذلت نفسها يف سبيل اهلل ،ومل تطاوعها نفسها
برتك قائدها يف امليدان وحده.

 ٣ـ الشهامة واملروءة

تُع�دّ م�ن املعامل األخالقي�ة والنفس�ية البارزة لدى احلسين× وأنص�اره ،والتي

ويرف�ض االنصي�اع لس�لطان الظل�م ،وحي�ب احلري�ة والفضيل�ة ،ويتجنّ�ب الغدر،

يتعرض لألبرياء ،ويقبل العذر،
ونق�ض العهد ،وظلم الضعف�اء ،ويدافع عنهم ،وال ّ
و ُيقيل العثرة ،ويعرتف باحلق اإلنس�اين لآلخرين ...ه�ذه األُمور ك ّلها تُعدّ من معامل
الطف.
جتسدت عىل أرض
ّ
(الشهامة ،واملروءة) التي ّ

لقد رفض س�يد الش�هداء× عار البيعة ليزيد ،وملا واجه جيش الكوفة يف طريق

كربالء ،رفض اقرتاح زهري بن القني الذي أش�ار عليه بمحاربة هذه الفئة من َقبل أن

جيتمع إليهم س�ائر اجليش ،وق�ال×« :وما كنت ألبدأهم بالقت�ال»((( ،وهذا نموذج

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

جتس�دت يف ملحمة عاشوراء ،وهذه النفس�ية التي جتعل اإلنسان يشمئز من الطغاة،
ّ

رائع من شهامة احلسني×.

أرض هبم العطش ،أمر بس�قيهم املاء هم وخيلهم ،رغم
و ّمل�ا لق�ي جيش احلر وقد ّ

أنهّ �م جاءوا ملجاهبته وإغالق الطريق علي�ه ،وكان من بينهم عيل بن الطعان املحاريب

الذي ما كان قادر ًا عىل رشب املاء من فرط عطش�ه ،ويروي لنا القضية بنفس�ه ،قال:
ٍ
يومئذ ،فجئ�ت يف آخر َمن ج�اء من أصحاب�ه ،فلماّ رأى احلسين ما يب
«كن�ت م�ع احل�ر
ثم قال :يا بن أخي ،أنخ اجلمل .فأنخته .فقال:
وبف�ريس من العطش ،قال :أنخ الراويةّ .
((( البيايت ،جعفر ،األخالق احلسينية :ص.328
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.84
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ارشب .فجعلت ك ّلام رشبت س�ال املاء من الس�قاء .فقال احلسين× :اخنث الس�قاء
(أي :اعطف�ه) .فلم ِ
أدر كيف أفعل ،فقام فخنثه ،فش�ـربت ،وس�قيت فريس»((( .وهذا

مثال آخر عىل مروءته×.

و ّمل�ا عزم احل�ر الرياحي عىل مفارقة جيش عمر بن س�عد واالنضامم إىل معس�كر

احلسني× وقف احلر بني يدي احلسني× منكرس ًا ُمعلن ًا توبته واستعداده للتضحية
بنفسه قائالً« :هل يل من توبة؟ فقال له أبو عبد اهلل× :نعم ،يتوب اهلل عليك ،فانزل»(((،
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وه�ذا نم�وذج آخر عىل مروءة احلسين× ،فهو يقب�ل عذر املعت�ذر ،وال يغلق باب

التوبة يف وجهه.

ويف قيظ يوم عاش�وراء واش�تداد حر الرمضاء ،ملا رأى احلسني× هجوم اجليش

إن مل يكن لكم دين ،وكنت�م ال ختافون
على خيام عيال�ه صاح هبم يعنّفه�م« :ويلك�م! ْ

املع�اد ،فكونوا يف أم�ر دنياكم أحرار ًا ذوي أحس�اب ،امنعوا رحلي وأهيل من طغامكم

وجهالكم»((( .وهذا أيض ًا ش�اهد آخر عىل مروءته وش�هامته ،فهو ما دام ح ّي ًا مل يكن
ّ
ق�ادر ًا على رؤية العدو وهو هيجم عىل عياله ،وقد ش�وهدت هذه الغرية واحلمية من

املحرم.
اإلمام احلسني× وأنصاره يف ساحة القتال يوم العارش من ّ

وهذه الس�جية قد اس�تقاها من أبيه أمري املؤمنني× الذي غلب جيش الش�ام يف

ثم قال جلن�ده« :خ ّلوا بينهم وبينه»((( ،ولكن لؤم
ص ّفين ،وانتزع منه رشيعة الفراتّ ،
ورثه يزيد دعاه إىل منع املاء عن جيش احلسني بن عيل÷.
معاوية الذي ّ

روى الشيخ الصدوقّ +
أن عبيد اهلل بن زياد كتب إىل عمر بن سعد« :إذا أتاك كتايب
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متهلن احلسني بن عيل ،وخذ بكظمه ،وحل بني املاء وبينه»((( .فاحلسني× قد
هذا ،فال
ّ
((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص78ـ.84
((( األمني ،حمسن ،لواعج األشجان :ص.135
((( مطهري ،مرتىض ،امللحمة احلسينية :ص.32
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،32ص.443
الغمة :ص.35
((( اإلربيل ،عيل بن أيب الفتح ،كشف ّ

اخلسة عن معاوية.
ورث الشهامة عن عيل× ،ويزيد ورث ّ
 ٤ـ العزّة ورفض الذّل

هي من أهم الدروس الرتبوية واألخالقية التي م ّيزت هنضة كربالء ،ومن ّأوليات

خري من حياة يف ّذل»(((.
ثقافة عاشوراء ...قال احلسني×« :موت يف ع ّز ٌ
وق�ال× ّملا عرضوا عليه االستسلام والبيع�ة« :ال واهلل ،ال ُأعطيكم بيدي إعطاء

يكر
م�ن أن نُؤث�ر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام»((( .وعند ان�دالع معركة
ّ
الطف كان ّ
عىل صفوف العدو مرجتالً:
أوىل م�ن رك�وب الع�ار
أوىل م��ن دخ��ول النار
القت�ل ْ
وال��ع��ار ْ
الع�زة والكرامة ورفض ّ
الذل،
لق�د كانت هنضة كربالء درس� ًا عملي ًا من دروس ّ

والتحرر.
الثوار منها روح املقاومة
واستلهم ّ
ّ

دور املؤسسات الرتبوية اجلامعية يف غرس القيم لدى الشباب اجلامعي
وتلع�ب املؤسس�ات التعليمي�ة (اجلامع�ة) دور ًا مه ًام يف عملية غ�رس القيم لدى
الف�رد ،ودورها ال يق�ل أمهية عن دور األُرسة ،حيث متتاز املؤسس�ات التعليمية عن

غريها يف عملية التنمية األخالقية ،يف أنهّ ا بيئة تربوية مبسطة للمواد العلمية والثقافية،
ٍ
بشكل مبارش من خالل اخلربات الشخصية وخربات اآلخرين،
وتقوم بتعليم النشء
وه�ي موحدة مليول واجتاهات الطالب ،وتصهرهم يف ثقافة واحدة ،ممّا ييـرس عملية

التعاون والتفاهم بينهم(((.

((( اجلبوري ،حممد سعيد ،أدب احلكمة يف عرص صدر اإلسالم :ص118ـ.120
((( املصدر السابق.
((( ُانظر :أبو العينني ،عيل خليل ،القيم اإلسالمية والرتبية :ص.173

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

أف�ر ف�رار العبيد» .ويف كربلاء حينام خيرّ وه بين البيع�ة أو القتال ،قال:
الذلي�ل ،وال ّ
َ
وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني ،بني الس ّلة والذ ّلة ،وهيهات منّا الذ ّلة ،يأبى
«أال ّ
اهلل ذل�ك لنا ورس�وله واملؤمنون ،وحجور طابت وطه�رتُ ،
وأنوف محية ،ونفوس أبية،
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واجلامعة هي« :املؤسس�ة االجتامعية الرتبوية العلمية الثقافية ،التي أوجدها املجتمع

من أجل حتقيق أهدافه وغاياته ،من خالل إجياد وس�ط منظم يس�اعد عىل تنمية شخصية
الف�رد من مجي�ع جوانبها اجلس�مية ،والعقلية ،واالنفعالي�ة ،والروحية ،بش�كل متكامل

ومتوازن ،ومتكّنه من اكتس�اب القي�م واالجتاهات ،واملعارف ،واألنامط الس�لوكية التي
جتعله فرد ًا س�وي ًا ،حتميه من االنحراف والفس�اد ،واخللل القيم�ي ،التي أوجدته عوامل

اهلدم يف املجتمع»(((.
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فاجلامع�ة ه�ي جزء م�ن املجتمع ،بل هي عنصـ�ر هام وعامل من أكبر العوامل

خاصة يف هذه املرحلة العمرية من الش�باب ،واهلمة املندفعة،
يف التأثير االجتامع�يّ ،
ويمكن أن نعترب اجلامعة امتداد ًا ل ُ
ألرسة واملدرسة ،وهي بمثابة املؤسسة التي ُأنشئت
لتوجيه نمو الش�باب ،ونمو مهاراهتم املعرفية ،وقدراهتم عىل اخرتاق س�وق العمل،
وذلك ع�ن طريق نمو الدوافع وامليول واالجتاهات ،والقي�م واملهارات االجتامعية،

باإلضافة إىل تقدير الشاب لذاته.

وقد مت ّيزت اجلامعة عن باقي احلواضن الرتبوية األُخرى بمجموعة من املم ّيزات،

منها عىل س�بيل املثال :اتس�اع البيئة املعرفي�ة ،كام أنهّ ا تقوم عىل أس�اس تنقية وغربلة

الثقافة ،ممّا قد يتخ ّللها من فساد وانحرافات ،وأيض ًا مت ّيزها باالنضباط والتنظيم(((.
ومع ذلك ال بدّ من اإلش�ارة إىل ٍ
أمر هام ،وهو ّ
أن اجلامعة ال تس�تطيع لوحدها أن

توجه املجتمع
تص�وغ حي�اة املجتمع صياغة ُخلقية قائمة عىل ُأس�س وقواعد قيمي�ة ّ
وتدع�م قواع�ده؛ إذ ّ
إن ه�ذا العم�ل هو عب�ارة عن رشاك�ة بني مجيع جم�االت احلياة
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وميادينها(((.

وحتتاج املؤسس�ات التعليمية بما فيها اجلامعات للقيام بدوره�ا الريادي يف تنمية

((( بركات ،أمحد لطفي ،القيم والرتبية :ص.121
العامة :ص.90
((( ُانظر :حداد ،توفيق ،الرتبية ّ
((( ُانظر :عفيفي ،حممد اهلاديُ ،
األصول الثقافية للرتبية :ص320ـ.321

القيم األخالقية إىل مراعاة ما ييل:

1ـ 1مراعاة القائمني عىل ختطيط املناهج ألمهية وأهداف القيم الرتبوية واإلسالمية
جتسدت يف النهضة احلسينية.
التي ّ

2ـ 2رب�ط األه�داف التعليمي�ة باأله�داف األخالقي�ة التي ج�اءت هب�ا النهضة
احلس�ينية؛ حتى يكون التعليم وسيلة للرتقية األخالقية التي تغرس قيم املثل

والرش واحلق والباطل ،والتي تساهم يف
العليا والفضائل ،والتمييز بني اخلري
ّ
احلفاظ عىل كيان املجتمع من التفكك واالنحالل.

3ـ 3توفري اجلو االجتامعي املناس�ب الذي يالئم عملية اكتساب القيم ،عن طريق
املجتمع املحيل.

4ـ 4توفري القدوة احلس�نة والصاحل�ة املمثلة يف املع ّلم أو األُس�تاذ اجلامعي القادر
على تنمية القيم؛ لذلك جيب عىل املعلم أن يكون ملتزم ًا بتلك القيم ومراعي ًا

لوظيفت�ه ،ومتمكن� ًا من ختصص�ه العلمي والرتب�وي ،وبأس�اليب التدريس
املناسبة(((.

5ـ 5امتالك املعلمني وأساتذة اجلامعات املواقف العلمية ملامرسة القيم األخالقية

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

توفير العالقة احلميمة مع مجيع العاملني يف املؤسس�ة التعليمية ومؤسس�ات

والرتبوية ،املستوحاة من قيم النهضة احلسينية ،وأن ال تتم العملية عن طريق

الوعظ واإلرش�اد أو التلقني ،فال بدّ من إتاحة الفرصة للمتعلمني للمشاركة
وحتم�ل املس�ؤولية إزاء القي�م املطلوب�ة ،وهذا حيت�اج إىل االهتامم باألنش�طة
التعليمية املتنوعة.

6ـ 6أن تُبن�ى املناهج واملقررات اجلامعية يف كليات الرتبية ،عىل جمموعة من القيم
اإلسلامية الصحيحة النابعة من فكر آل حممد‘ ،س ّيام القيم التي عبرّ عنها
آل البي�ت^ يف النهض�ة احلس�ينية م�ن أجل إكس�اب الطلب�ة املع َّلمني هلذه

((( ُانظر :حافظ ،نبيل ،علم النفس االجتامع :ص76ـ.77
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القي�م ،وبالتايل نقلها إىل املدارس ليكونوا قدوة صاحلة للطلبة يف املامرس�ات
والسلوك التعليمي.

7ـ 7أن ترتكز املقررات الرتبوية يف اجلامعات عيل تنمية وتعزيز القيم اإلسلامية
ٍ
بش�كل عميل ،والتي من خالله يس�تطيع الطالب مواجهة التأثريات
لطلبتها
والغزو الفكري للدين اإلسالمي(((.
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8ـ 8تطوير املقررات اجلامعية حس�ب املتغيرّ ات احلديثة؛ حتى تستطيع أن تواكب
وتواجه التحديات العاملية ،منها :التحديات األخالقية ،والقيمية ،والرتبوية،
يتعرض هلا الش�باب عرب وس�ائل االتصاالت الفضائي�ة احلديثة املرئية
الت�ي ّ
واملسموعة ،ومواجهتها من خالل حتصينهم بأفكار وقيم اإلسالم الصحيح،
املرشفة.
ومنهج أهل البيت^ ،وقيم النهضة احلسينية ّ

االستنتاجات

1ـ ّ 1
أن بذر القيم الرتبوية التي هي قوام منهج اإلسالم الشامل يف نفوس األفراد،
هي الضامن لتحقيق أهداف الرتبية اإلسالمية ،ومن هنا؛ فتحديـد األهـداف

ال بـدّ أن يراعي صفة الش�مول التي تكتس�بها تلك القيم ،بحيث تتكامل يف

كل نواحيه�ا العقدية والروحية واألخالقي�ة ،وتتمثل فيها ّ
ّ
كل العالقات من
حيث عالقة اإلنسان بربـّه ونفـسه وغريه.

ّ
2ـ ّ 2
فـ�إن فـصل
أن القي�م الرتبوي�ة ترتب�ط ارتباط� ًا صميمي ًا بثقاف�ة األُمـّة؛ لـذا
القـي�م الرتبوي�ة اإلسلامية ع�ن إطارهـ�ا الثقـ�ايف الـس�ليم ،ودجمهـا فـي
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منـ�اخ مـ�ن االزدواجيـ�ة الثقافي�ة ،أو تركها حت�ت طائلة الغ�زو الثقايف من

خلال التأثر بـالقيم الغربيـة ،يعرضـها للذوب�ان وينزع منهـا الفعاليـة فـي
صـياغة الش�خـصية اإلسـالمية القويـة ،وصـنع الواقـع احلضاري السليم،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سامية ،وهي املنطلق
ونبوية
إسالمية
ألخالق
فثورة احلسين× عنوان كبري
((( الزنتاين ،عبد احلميد الصيد ،أُسس الرتبية اإلسالمية يف الس ّنة النبوية :ص.663

لبزوغ فجر األُ ّمة؛ ألنهّ ا منذ انطلقت يف التاريخ ال تزال تبعث احلياة يف نفوس
املظلومني واملستضعفني عىل امتداد الزمن.

3ـ ّ 3
أن املصدر الذي اس�تقى منه احلسين× قيمه ،هـو القـرآن الكـريم والسنّة
املطهرة ،والتي قام عليها النظـام الرتبـوي اإلس�ـالمي ،بينام العقـل
النبوي�ة ّ
رب ًأ
لوحـ�ده الذي تس�تند إليه املذاهب املادية الوضعي�ة يف ذلك ،وهو ليس م َّ
من اهلوى ،فض ً
ال عن كونه حمدود اآلفاق يف علمه بحقيقة اإلنسان واحلياة.

4ـ ّ 4
أن اهلدف من ثورة احلسني× مل يكن هدف ًا عادي ًا ،إنّام كان هدف ًا كبري ًا يتجاوز
اإلصلاح هدف ًا س�امي ًا من أهداف هنضت�ه املباركة ،وترجع فائدته لإلنس�ان
واملجتمع ّ
فإن اإلصالح ضدّ الفس�اد ،وكام نعلم ّ
ككلّ ،
أن األُ ّمة التي ُيصيب

مؤسساهتا الفساد والظلم ُأ ّمة ضعيفة أو مستضعفة ،وعىل كال التقديرين ّ
فإن
مناداة اإلمام السبط× هبذا املفهوم السامي مل يكن إلاّ ألجل اإلنسانية ورفع

الظلم عنهم.

5ـ 5ما كان للحسين× أن ينطلق لطلب اإلصالح يف ُأ ّمة جدّ ه رس�ول اهلل‘،
ٍ
جيل
إلاّ م�ن خلال تثبيت دعائ�م األخالق اإلسلامية ،التي برزت
بش�كل ٍّ
وواضح يف ّ
كل مفاصل ثورته ،من خالل عمق عالقته مع اهلل ومع أصحابه،

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

بتأثريات�ه العـرص ال�ذي حدثت فيه ،ذلك اهلدف ه�و (اإلصالح) ،فقد كان

ويف تعامله مع أعدائه ومع الناس من حوله.

6ـ ّ 6
أن سلوك سيد الشهداء× وسريته األخالقية ،تعكس سمو نفسه وتربيته يف

حجر جدّ ه حممد‘ وأبيه عيل× ،وجتسيده للقرآن الكريم يف عمله وأخالقه.

7ـ ّ 7
أن النهض�ة احلس�ينية ألغت الفوارق بين الناس يف تلك الواقع�ة ،فقاتل بني
يديه الشباب والشيوخ ،واألبيض واألسود ،واحلر والعبد ،فهي الواقعة التي

لكل شخص إنسانيته ،ور ّدت ّ
أعطت ّ
لكل واحد منهم قيمته كإنسان ،فصار
اجلميع عىل رتبة واحدة وهي الشهادة.
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التوصيات
توصل إليه الباحث من استنتاجات يورد التوصيات اآلتية:
يف ضوء ما ّ

وخاص�ة كلي�ات الرتبيـ�ة ،بتضمني مادة فلـس�فة
1ـ 1قي�ام اجلامع�ات العراقي�ة
ّ
توصـل إليـه البحـ�ث ،كتعريـف للطلبة بجانب
الرتبيـ�ة التـصنيف الـذي ّ

مهم من تراثهم الفكري الرتبوي.
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2ـ 2تبنـّ�ي وزارتـَ�ي الرتبيـ�ة والتعلـي�م العـ�ايل والبحـ�ث العلمـ�ي املنظومـة
القيميـة فـي النهضة احلس�ينية؛ ألجـل ترس�ـيخها فـي نفـوس الطلبـة مـن

خـالل رسـمها لألهداف الرتبوية يف كال الوزارتني.

وخاصة تلك املتع ّلقة برتسيخ القيم ،مثل مادة
3ـ 3تبنّي واضعي املناهج الدراسية
ّ
الرتبي�ة اإلسلامية املنظومة القيمية للثورة احلس�ينية ،وحماولـ�ة تثبيتهـا فـي
نفوس الطلبة من خالل طرح املوضوعات التي تؤكدها ،ومـن املستحـس�ن
اقتبـاس بعض النصوص التي قاهلا اإلمام احلسين× ووضعها ش�ـعارات

داخـ�ل هـذه املناه�ج ،أو تضمينها حمتوى يف بعض الكت�ب ،مثل :املطالعـة
والنـصوص ،واألدب ،فـي املراحل الدراسية املختلفة.

4ـ 4عىل الباحثني االهتامم بإحياء نفائس الرتاث الرتبوية اإلسالمية ،التـي تغيـب
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ع�ن أذه�ان الكثريي�ن يف هذا العصر ،فاالهتامم هب�ذا اجلانب مس�ؤولية ّ
كل
مرب؛ إلبراز دور تراثنا وفضله عىل املدنية.
ٍّ

5ـ 5الدع�وة لعق�د النـ�دوات واملـؤمترات واحللقـات النقاش�ـية ،التـي يـس�هم
ٍ
بش�كل عام ،ودور الثورة
فيهـا األس�اتذة والطلبة ملناقش�ة القيم اإلسلامية
ٍ
ٍ
بشكل فعيل.
خاص ،واملناداة إلعالء هذه القيم
بشكل
احلسينية
ّ

املقرتحات

يقرتح الباحث اآليت:

1ـ 1القيام بدراس�ة مماثلة ،وذل�ك باالعتامد علـى املنهج احلـايل ،ولش�خـصيات
إسلامية ُأخ�رى مث�ل اإلمـام علـ�ي× ،واإلمـ�ام جعفـ�ر الـصادق×،
ومقارنة نتائجها بالدراسة احلالية.

2ـ 2إجراء دراسة مقارنة للقـيم الرتبويـة فـي فكـر اإلمـام احلـسني× ،وبعض
ق�ادة الفكر يف العرص احلارض مثل غانـدي علـى س�ـبيل املثـال؛ للكـش�ف

احلـسني×.

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

عـن مضامني القيم يف الفكر الرتبوي املعارص.
3ـ 3إج�راء دراس�ات ُأخ�رى تتن�اول األبع�اد املختلف�ة يف ش�خصية اإلمـ�ام
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فهرست املصادر
* القرآن الكريم.
1ـ 1أدب احلكمة يف عرص صدر اإلسلام ،حممد س�عيد مرعي اجلبوري ،رسالة ماجستري
(غري منشورة) ،كلية الرتبية ـ ابن الرشد ،جامعة بغداد.

2ـ ُ 2أس�س الرتبي�ة اإلسلامية يف الس�نّة النبوية ،عبد احلمي�د الصيد الزنت�اين ،ط ،2الدار
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العربية للكتاب ،طرابلس.

3ـ 3األُصول الثقافية للرتبية ،حممد اهلادي عفيفي ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة.

4ـ 4األُصول الفلس�فية للرتبية ،س�عيد إسماعيل علي ،دار الفكر الع�ريب للطباعة والنرش
القاهرة ـ مرص.
5ـ 5اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن ،مؤسسة
آل البيت^ إلحياء الرتاث.
6ـ 6بح�وث ودراس�ات يف الرتبية ،حممد أمحد كريم ،دار املعرف�ة للنرش والتوزيع ،بريوت
ـ لبنان.
7ـ 7بحار األنوار ،حممد باقر املجليس ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان.
8ـ 8الرتبية العا ّمة ،توفيق حداد ،دار حلب للنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.

9ـ 9سير أعالم النبالء ،حممد بن أمحد الذهبي ،حتقيق وختريج :شعيب األرنؤوط ،حسني
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األسد ،ط1413 ،9هـ1993/م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان.
10 10علم النفس االجتامعي ،نبيل حافظ ،مكتبة زهراء الرشق ،القاهرة.
11 11يف الفكر الرتبوي ،حممد لبيب النجيحي ،ط ،2دار النهضة العربية ،بريوت.
12 12فلس�فة الرتبية يف اإلسلام ،أمحد رجب األس�مر ،دار الفرقان للطباعة والنرش ،عامن
ـ األردن.

13 13فلسفة الرتبية اإلسالمية يف احلديث الرشيف ،عبد اجلواد السيد بكر ،ط ،1دار الفكر
العريب ،القاهرة ـ مرص.
14 14الفك�ر العريب يف معركة النهضة ،أنور عبد امللك ،ط ،8دار اآلداب للنرش والتوزيع،
بريوت.
15 15القيم والرتبية ،لطفي بركات أمحد ،الرياض ،دار املريخ للنرش والطباعة.
16 16القي�م اإلسلامية والرتبية ،أب�و العينني علي خليل ،مكتب�ة إبراهيم احللب�ي ،املدينة
املنورة ،السعودية.
القاهرة.
18 18القيم الرتبوية يف القصص القرآين ،سيد أمحد طهطاوي ،دار الفكر العريب القاهرة.
األئمة ،أبو احلس�ن عيل بن عيسى اإلربيل ،مكتبة بني هاشم،
الغمة يف معرفة ّ
 19 19كش�ف ّ
سوق املسجد اجلامع ،تربيز.

20 20الكايف ،حممد يعقوب الكليني ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب غفاري ،ط1363 ،5ش،
مطبعة حيدري ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران.

املؤسسة اجلامعية وأمهيتها يف غرس القيم الرتبوية واألخالقية

17 17القيم يف العملية الرتبوية ،ضياء زاهر ،مركز الكتاب للنرش والطباعة ،مرص اجلديدة،

21 21لسان العرب ،حممد بن مكرم (ابن منظور) ،نرش أدب احلوزة1405 ،هـ.
22 22لواعج األشجان ،حمس�ن األمني ،مطبعة العرفان ،صيدا ،منشورات مكتبة بصرييت،
 ،1331قم.
23 23موس�وعة مقدّ مات العل�وم واملناهج ،أنور اجلن�دي ،دار األنص�ار للطباعة والنرش،
القاهرة ـ مرص.

24 24مب�ادئ القياس والتقويم يف الرتبية ،عزيز سمارة ،دار الفكر لنشر والتوزيع ،عامن ـ
األردن.
25 25معامل الرتبية ،فاخر عاقل ،دراسات يف الرتبية العا ّمة والرتبية العربية ،بريوت.
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26 26املؤمتر الفكري الرتبوي اإلسالمي ،األصول واملبادئ ،عادل العواد ،املنظمة العربية
للرتبية والثقافة ،تونس.
27 27مستدرك الوس�ائل ،املريزا النوري ،مؤسسة أهل البيت^ إلحياء الرتاث ،بريوت
ـ لبنان.
ومكوناته ،عيل أمحد مدكور ،الدار الفنية ،القاهرة ـ مرص.
28 28منهج الرتبية أساسياته
ّ
29 29جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،القاهرة ـ مرص.

2015
هـــهـ
1437
الثالثة
السنة
عرش
احلادي
العدد
اخلامسة ـ
السنة
عرشــ
السابع
العدد
 2015مم
2017مم
2015
هـ ــ
1437
1438هـ
1437
الثالثة ــ
الثالثة ـ
السنة
عرش ــ
عرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

30 30امللحمة احلسينية ،مرتىض مطهري ،ط ،1الدار اإلسالمية ،بريوت.
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31 31نحو فلسفة عربية للرتبية ،عبد الغني عبود النوري ،دار الفكر العريب ،ط ،1القاهرة.
32 32نحو فلسفة تربوية عربية ،عبد اهلل عبد الدائم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،1
بريوت.
33 33نحو رؤية موضوعية للرتاث اإلسلامي ،حممود قمبر ،دار املعرفة للنرش والتوزيع،
بريوت ـ لبنان.

