املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية
م .م .سنان سعيد جاسم*

املق ّدمة

رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث ليتم مكارم األخالق وعىل
احلمد هلل ِّ

آله الطيبني الطاهرين ،وبعد..

فإن علم األخالق من أرشف العلوم إن مل يكن أرشفها؛ إذ ّ
ّ
إن قيمة املرء يف احلقيقة

تُقدّ ر بأخالقه وأعامله ،ال بجسمه وال بعلمه وال بامله ،ففي احلديث النبوي الرشيف:
«إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ،وإنّام ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم»((( ،ومن كالم
ّ

اإلمام عيل×« :قيمة ّ
كل امرئ ما حيسنه»(((.
وإنّ�ما ُ
ُ
بقيت
األخ�لاق ما
األم��م
ْ

ذهبت أخال ُقهم ذهبوا(.)4
فإن ُهم
ْ

اهتمت الدراس�ات اإلنس�انية واالجتامعية والرتبوية بدراس�ة األخالق يف
حيث ّ

مر العصور ،وحتى الوقت احلارض؛ ألنهّ ا ترتبط
الطبيعة اإلنسانية عرب التاريخ ،وعىل ّ
ِ
اهتمت األديان
باملامرس�ات الس�لوكية األخالقية لإلنس�ان حيثما ُوجد؛ لذلك فق�د ّ
السماوية واملذاهب الفكرية الفلسفية بدراس�تها ،وتعددت حوهلا اآلراء ،واختلفت

* جامعة البرصة/ك ّلية الرتبية ـ القرنة ـ/قسم اللغة العربية ،علوم تربوية ونفسية ،اإلرشاد النفيس والربامج
اإلرشادية.
((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،8ص.11
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،األمايل :ص.532
((( شوقي ،أمحد ،الشوقيات.

تنوع ُطرق وأساليب عرضها ،والوسائل املتّبعة فيها.
مناهج البحث فيها ،من حيث ّ

وق�د بذل العلامء والباحثون يف ش�ؤون الرتبية والقيم الدين ّية واألخالقية ،جهود ًا

للتوصل إىل ّ
حل املش�كالت االجتامعية يف ظل الظروف الراهنة لبناء
كبرية متواصلة
ّ

اإلنس�ان واملجتمع عىل ُأسس سليمة وصاحلة ،ومل تتو ّقف هذه اجلهود قدي ًام وحديث ًا
مستمرة ،إلاّ أنهّ ا مل تتّفق عىل نقاط مشرتكة يمكنها أن تكون ميزان ًا ومعيار ًا
وال زالت
ّ

للجمي�ع؛ وذل�ك الختلاف العلماء واملفكري�ن يف عقائده�م الفكرية ،ودراس�تهم
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للتاريخ واملجتمع ،ويف واقعنا اإلسالمي تعترب القيم األخالقية واملفاهيم الرتبوية من

«إن
ُأصول الدين املبني عىل عالقات إنسانية طيبة يف الرتبية والتعليم ،وقال احلكامءّ :

اعتدال اإلنسان يف األخالق قد يكون السبب وحده يف سعادته» ،ولقد جعل رسول‘

األخالق أساس الدين بقوله« :الدين ُحسن اخللق»((( .بل ذهب عليه الصالة السالم

وآل�ه الكرام أبعد من ذلك ،فقد جعل مكارم األخالق الغاية من بعثته الرشيفة« :إنّام

بعثت ألُمتم مكارم األخالق»(((.

وتعتبر النهض�ة احلس�ينية هي امت�داد لفك�ر الرس�ول| ومنهج�ه األخالقي،

حي�ث تعترب امللحمة احلس�ينية التي ُس� ِّطرت بأنامل أخالقية يف كربالء املقدّ س�ة هي

النبوة ،امتدت أبع�د من ذلك هي النهض�ة األخالقية،
مكم�ل ألخالق بي�ت ّ
منه�ج ّ
لتش�مل كافة مفاصل احلياة الرتبوية واالجتامعية والدينية واألخالقية واالقتصادية،
وأصبح�ت دس�تور ًا أخالقي� ًا يقتدي به الث�وار الرشفاء يف العامل؛ ألنهّ �ا تعكس واقع ًا
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أخالقي� ًا يس�تفيد منه املفكّ�رون يف عصر العوملة واحلداث�ة ،وباإلم�كان اعتامدها يف

بناء منه�ج تربوي جديد ومعارص ،ويف التقنيات الرتبوي�ة احلديثة وطرائق التدريس
اجلديدة.

((( ُانظر :الشنقيطي ،حممد األمني ،أضواء البيان :ج  ،8ص.250
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،16ص.210

احلسني× قائداً وشهيداً

در اإليامن من
نش�أ احلسني× نشأته املباركة يف بيت ّ
النبوة ومنزل الوحي ،رضع ّ

ُأ ّمه فاطمة البتول’ّ ،
وز ّق العلم
وتغذى بغذاء التنزيل عىل مائدة جدّ ه الرسول|ُ ،
ز ّق ًا من يد والده الكرار× ،وورث الش�جاعة والنجدة والش�مم واإلباء من هؤالء
ل�كل ُخ ُل ٍق فاض�ل ،ورمز ًا ِّ
الك�رام^؛ ف�كان× مثاالً ِّ
لكل صف�ة كريمة ،وقد بلغ

من إبائه وش�هامته× أنّه لـماّ بايع الناس معاوية يف العام الذي س�موه عام اجلامعة،
وبايعه احلس�ن× على رشوط رشحها التاري�خ مل ِ
يف له معاوي�ة وال بواحدة منها.
طلب معاوية البيعة من احلسين× ،فامتنع ومل يبايع ،واكتفى منه معاوية بالسكوت
للن�اس مس�اوءه ،حت�ى إذا كان من أم�ر الكوفيني ما كان وخرج× م�ن احلجاز إىل

العراق ،وأخذ الطريق األعظم يف سريه فقيل :لو تنكبت الطريق كام فعل ابن الزبري؟
ٍ
قاض»((( .فأبت نفس�ه الكريمة أن
فأج�اب« :ال واهلل ،ال أفارق�ه حتى يقيض اهلل ما هو

عزة وإباء ،وسار فيه بالرغم عىل األُمويني وأذناهبم.
يفارق الطريق املألوف ّ
النب�وة و ُأبهّ ة الرس�الة ووقار
قص�د احلسين× الكوفة وعىل وجه�ه الكريم نور
ّ

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

والس�كون ،ومل�ا آل األم�ر لولده الفاج�ر يزيد تر ّفع احلسين× ع�ن بيعته ،ورشح

الوالي�ة ،وهيبة اإلمامة ،وس�يامء جدّ ه املصطف�ى بني عينيه ،ونف�س أبيه املرتىض بني

جنبي�ه ،يف ذل�ك املوكب حتف به أرسته وإخوته وبني أعاممه ،وكفاك بموكب يس�قي

أل�ف ف�ارس وألف فرس ،مم�ا كان حيمله من امل�اء ،وذلك عند مالق�اة احلر بن يزيد
الرياح�ي وأصحاب�ه الكوفيين يف األرض القاحل�ة الت�ي مل يكن فيها م�اء وال كالء،

نادى احلسني× أهل بيته وأصحابه« :اسقوا القوم وأرووهم من املاء ،ورشفوا اخليل

ترشيف ًا»(((.

كان أعداء احلسين× عىل يقني من إبائه ،وعدم خضوعه لطاغيتهم ،ولكنّهم ملا

((( املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.35
((( املصدر السابق :ج ،2ص.78
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رأوه× بق�ي وحيد ًا فريد ًا بينهم بعدما قتل�وا أصحابه وإخوته وأوالده وبني أعاممه
ربروا أعامهلم أمام الرأي العام من أنهّ م ال يريدون قتله ،وإن ّ
جل إرادهتم منه
أرادوا أن ي ّ

البيعة ليزيد فحسب ،فعرضوا عليه األمان ،عرض ذلك عليه عمر بن سعد عن عبيد

اهلل ب�ن زياد ،فأبى× ذلك ،وق�ال« :ال واهلل ،ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،وال أقر

(((
وإن الدّ عي ابن الدّ عي قد ركز
ثم خاطب القوم وقال يف خطبته« :أال ّ
إقرار العبيد» ّ .

بني اثنتني بني الس ّلة والذ ّلة ،وهيهات منّا الذ ّلة ،يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون»(((.
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عزة احلسين× ،هكذا كان إباء احلسين× دعام�ة قائمة بذاهتا،
وهك�ذا كانت ّ

وعمود من اإلسالم وهو حموط بنسب كريم ليس يف الدنيا أزكى وأطهر وأطيب منه

وطهره ،ودرج يف حجور املصطف�ى| واملرتىض والبتول÷،
م�ا دام اهلل ق�د ّ
نزهه ّ
وترع�رع يف بيت الرس�الة ومهبط الوحي ،وكان رحيانة الرس�ول الكريم‘ يف دنياه
وس�يد ش�باب أهل اجلن�ة يف آخرته ،حاول معاوي�ة أن يقيد اإلمام احلسين× ببيعة
ليزيد ،أو يضمن عىل األقل سكوت اإلمام احلسني× عن يزيد ،فلم ُيغنى بطائل.

املؤرخون عدّ ة مواقف للحسني× مع معاوية حني أخذ يعدّ األمر البنه
ويروي ّ

يزي�د من بعده ،وقد أراد معاوية أن حيمل احلسين× على البيعة ليزيد بحرمان بني

هاش�م مجيع ًا من عطائهم ،حتى يبايع احلسين× ،فلم يتحق�ق له ما أراد حتى مات
معاوية واحلسين× ٍ
باق عىل موقفه من اإلنكار لبيعة يزيد ،حني مات معاوية وكثري
وحب أهل
م�ن الن�اس ـ وعا ّم�ة أهل الع�راق بنوع خ�اص ـ َيرون بغ�ض بني ُأمي�ة
ّ
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البيت^ ألنفسهم دين ًا.

فقد اكتشف املجتمع اإلسالمي ما فيه الكفاية من عورات احلكم األُموي ،وذاق

تعسفه وظلمه باألرزاق ،ومل يكن يزيد يف مثل تروي أبيه
طعم عذابه وخرب ألوانه من ّ
((( األزدي ،أبو خمنف ،مقتل اإلمام احلسني× :ص.118
((( ابن نام احليل ،جعفر بن حممد ،مثري األحزان :ص.40

وحزمه واحتياطه ل ُ
ألمور ،ومل يلتزم ُأس�لوب أبيه يف االحتفاظ بالغطاء الديني ،مدالً
عىل أفعاله وترصفاته ،ومل يكن بني احلسن واحلسني÷ من جهة وبني يزيد من ٍ
جهة
ّ
أي عه�د أو ميثاق ،وهكذا؛ فقد انزاحت بموت معاوية مجيع األس�باب التي
ُأخ�رى ّ

كانت حتول بني احلسين× وبني الثورة والنهضة يف عهد معاوية ،لقد كان يزيد من
والرتوي ،كان إنس�ان ًا صغري العقل متهور ًا س�طحي
أبع�د الناس عن احلذر واحليطة
ّ
هي�م بشيء إلاّ ركبه .و ُأس�لوبه يف معاجلة املش�اكل الت�ي واجهته خالل
التفكير ،ال ّ

املؤرخون عن
حكم�ه يعزز وجهة النظ�ر هذه ،وتدل بعض املالحظات الت�ي ذكرها ّ

حياته العاطفيةّ ،
إن هذا النزق والتهور هي سمات أصيلة يف ش�خصيته ،ونش�أة يزيد
تلهف يزيد عىل
اإلسلام ـ وحياة التح ّلل التي عاش�ها قبل أن ييل احلكم ،وقد جعل ُّ
أخذ البيعة له من كبار وزعامء املعارضة له وعىل رأس�هم احلسين× ،فقد كان أكرب

مهه حني آل األمر إليه بعد موت أبيه ،هو بيعة النفر الذين أبوا عىل معاوية بيعة يزيد،
ّ
فكت�ب إىل الولي�د بن عتبة وايل املدينة كتاب ًا خيربه بموت معاوية ،وكتاب ًا آخر جاء فيه:

«وأم�ا بعد ،فخذ حس�ين ًا وعب�د اهلل بن عمر واب�ن الزبري بالبيعة أخذ ًا لي�س فيه رخصة،
ّ

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

املس�يحية جعلته أضعف ما يمكن بالعقيدة التي يريد أن حيكم الناس باسمها ـ أعني

يبايعوا والسالم»(((.

وق�د آثر أن يتخ ّلص من الوليد باحلس�نى حني دعاه إىل البيع�ة ،وقال له« :مثيل ال

رس ًا ،فإذا خرج�ت للناس ودعوتنا للبيعة معهم كان األمر
رس ًا ،وال جيتزأ هبا منّي ّ
يباي�ع ّ

واحد ًا»(((.

م�ا كانت هجرة احلسين× إلاّ ملح�ض الدع�وة اإلصالحية واألم�ر باملعروف

والنه�ي عن املنكرّ ،
ودل على هذا رصيح قوله×« :وإنيّ مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا ،وال
مفس�د ًا وال ظامل ًا ،وإنّام خرجت لطلب اإلصالح يف ُأ ّمة جدِّ ي ،باألمر باملعروف والنهي
((( ابن األثري ،ع ّ
يل بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ :ج ،4ص.14
((( املصدر السابق :ص.15
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عن املنكر ،وأسري بسرية جدِّ ي رسول اهلل»((( .هاجر إىل مكّة املكرمة وهي مهبط الوحي
ومبعث الرس�الة ،وفيها موسم احلج العام ،وجيتمع فيه ّ
كل عام من البالد اإلسالمية

ليبث هناك دعوته وينرش رسالته ،فيحملها عنه ّ
مجع غفري ،فقصدها ّ
كل مسلم ،ويبلغ
اهلوة الت�ي أنزهلا به األُموي�ون وأتباعهمّ ،
فإن
هب�ا اجله�ات النائية لينقذ اإلسلام من َّ
معاوية ابتدع يف الدين وش�ق عصا املسلمني ،ووضع األحاديث الكاذبة ،وجعل أمر
األُمة اإلسلامية بيد رج�ال ذوي مطامع قادهم إىل الش�هوات ال إىل الدين ،مل تثنهم
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عن ذلك خشية من اهلل.
أيزيد يتق ّلد زمام اخلالفة؟! ما أعظمها من حمنة! ليقف أبو األحرار يف وجه جيش
الرشك الذي يريد القضاء عىل الدين اإلسالمي ،ويطلب يوم ًا بيوم بدر ،وفتح ًا بفتح

مكّ�ة ،وهيهات رصخ أب�و عبد اهلل× رصخة احلق ،ونشر راية اإلخالص ،ووقف
حمامي� ًا ع�ن دين ج�دِّ ه ،الذي حتم�ل األذى يف نرشه وإبالغ�ه( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ )(((.
ُقتِ�ل احلسين× فأكرب الن�اس مقتله واس�تعظم اجلميع تلك احلادثة ،واستبش�ع
ال�كل تل�ك املج�زرة حتى الذين اشتركوا يف ذلك اإلثم وأش�هروا السلاح عىل آل

ح�ز رأس اإلمام من أج�ل ذلك ،خيش
الرس�ول أحجم�وا ع�ن اإلق�دام ،وأعظموا ّ
خلف�اء بني ُأم ّية ث�ورة الناس عليهم ،واخت�اذ أعدائهم لتلك احلادثة املروعة سلاح ًا
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عليه�م ،فخنقوا ّ
كل صوت ارتفع بالش�كوى ،ومل يك ّفهم ذلك ،بل جعلوا من ش�تم
احلسين× وأش�ياعه عىل املنابر قبل ّ
كل صالة وبعدها ُس�نّ ًة يتوارثوهنا َخ َلفهم عن
َس� َل ِفهم ،حماولني بذلك سرت تلك اجلريمة ،وإلقاء التبعة عىل املقتول ،وإفهام ّ
السذج
والبسطاء أنّه ُقتِل بحق؛ لئلاّ ينتبهوا إىل فظاعة اجلريمة وجسامة الذنب بال ريب.
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،44ص.329
((( التوبة :آية .111

وأهميتها
ال ِق َيم :معناها ومفهومها ّ
حملة تارخيية

يعود تاريخ ِ
الق َيم إىل قدم اإلنس�ان ،فقد غرس�ت اجلامعات االجتامعية يف نفوس
صغاره�ا قيمه�ا وآراءه�ا عن الص�واب واخلطأ ،وإن نق�ل ِ
الق َيم هي ج�زء من حياة
اإلنس�ان ،فاألفراد أو اجلامعات يعلمون اخلَ َلف الس�لوك املناس�ب والسلوك الطيب

أو غري الطيب أو غري املرغوب فيه ،هذا التعليم يكون شعوري ًا أو ال شعوري ًا« ،ويتّفق

أن اهلدف من
الفالسفة ـ ومنهم إفالطون وسقراط وأرسطو ـ منذ القدم وحتى اآلن عىل ّ

مؤرخي الفلس�فة كمبحث
األملاين نيتش�ه والربامجاتيني ،حس�ب ما أمجع عليه أغلب ّ

قائم.

و ُيط�رح س�ؤال هن�ا :ه�ل كان مبح�ث القيم موج�ود ًا قب�ل القرن التاس�ع عرش

كمبحث قائم بذاته ،أم كانت تطاله دائرة اإلنكار؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل يمكن

القولّ :
إن القيم قديمة بقدم اإلنس�ان نفس�ه ،ولكنه مل جيعل هلا الصدارة يف أقواله أو

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

التعليم هو جعل اإلنسان ذك ّي ًا وط ِّيب ًا» ،ويف القرن التاسع عرش أصبحت القيمة مبحث ًا
أساس�ي ًا من مباحث الفلس�فة يعرف بمبح�ث ِ
الق َيم ،وكان ذلك عىل يد الفيلس�وف

مهية يف حياته ،لذلك يف الفلسفات القديمة للقيم ال نعثر عىل
تفكريه ،رغم ما هلا من أ ّ
مشكلتها املحورية.

ّ
إن الفالس�فة القدماء عاجلوا مش�كالت تندرج حتت مبح�ث القيمة ،مثل :اخلري

والص�واب وااللت�زام والفضيل�ة ،فإذا رجعنا إىل فلس�فات اإلغريق ـ مثل ً
ا ـ وجدنا

اهتم سقراط بالفلسفة عامة واألخالق
هذه القيم موجودة ضمني ًا يف فلسفاهتم ،فقد ّ
خاصة ،كام ونجد القيمة يف فلس�فة إفالطون يف حديثه عن اخلري األقىص تتوجي ًا لعامل

الـمثل ،ونراها عند أرس�طو يف حماولته تنس�يق الكائنات عىل أس�اس غائي ،وعليه؛
ُ
ّ
فإن القيمة مل حتتل مكان الصدارة يف فلسفات اإلغريق ،أ ّما العصور الوسطى ،فنجد
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القيمة يف فلسفة توما األكويني تندرج حتت اسم اخلري األقىص أو الكامل ،وحتتل القيم

مكان ًا بارز ًا يف الفلس�فات اإلسلامية متمثلة يف فكر الفارايب وابن سينا ،ويف التفكري
مههم أن يقيموا س َّل ًام
األخالقي عند ابن مس�كويه والغزايل وفالسفة الصوفية ،وكان ّ

هرمي ًا للقيم عىل أساس ديني ،بحيث ينظر للقيمة عىل أنهّ ا تشكِّل األساس العام ِّ
لكل
جماالت العلوم واملعرفة اإلنسانية.
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أ ّما يف العرص احلديثّ ،
فألن خري ما يعبرّ عن فلسفة القيم مذهب كانْت ،فالبعض
يعدّ ه فيلس�وف ًا للقيمة عىل األُصول؛ ألنّه يؤكِّ�د عىل ّ
أن عامل القيم عامل مغلق عىل ذاته

بالنسبة للعقل اخلالص ،وليس مقف ً
ال بالنسبة للعقل العميل؛ ولذا كانت فلسفة القيم
ه�ي وراث�ة الرتاث الكانْتيّ ،
أي املجتمع ،فهي
إن القيم مت ِّثل جانب ًا رئيس�ي ًا من ثقاف�ة ّ
ل�ب الثقافة وجوهره�اّ ،
وأن القيم يمكن أن تحُ �دِّ د وتُن ِّظم النش�اط االجتامعي
مت ِّث�ل ّ

لكا ّفة أفراد املجتمع.

ّ
إن مفه�وم القيم�ة م�ن املفاهي�م الت�ي أهتم هب�ا الكثري م�ن الباحثين يف جماالت

خمتلف�ة كالفلس�فة ،والرتبية ،واالقتص�اد ،وعلم االجتامع ،وعل�م النفس وغري ذلك

هيمنا هو مفهوم القيم�ة يف علم النفس ،فقد اهت�م علامء النفس
م�ن املجاالت ،وم�ا ّ
االجتامع�ي ّ
بكل جوانب س�لوك الف�رد يف املجتمع ،فعل�م النف�س االجتامعي يركِّز
عناية عىل سامت الفرد ،واستعداداته واستجاباته ،فيام يتّصل بتعامالت مع اآلخرين،

فموض�وع القيم من املواضيع األساس�ية يف علم النف�س االجتامعي؛ ذلك ّ
ألن القيم
إن ّ
تُع�د من املح�ددات املهمة للس�لوك االجتامع�ي ،إذ ّ
لكل جمتمع م�ن املجتمعات

194

فلس�فته التي يتعام�ل بموجبها ،وهكذا نج�د ّ
أن القيم موجهات لس�لوك األفراد يف

املجتم�ع ،وهب�ا حيكم عىل أفعال األف�راد ،وما هو مقبول اجتامعي ًا ل�دى املجتمع وما
توجه أفعال األفراد يف
ه�و غري مقبول؛ ول�ذا ُع ِّرفت القيم بأنهّ ا :أفكار أو تص�ورات ّ

املجتمع وحتكم سلوكهم وتكتسب صفة العمومية لدهيم.

مفهوم القيم

لس�ان الع�رب عرف القيم�ة بأ ا :مف�رد ِ
الق َي�م« ،والقيمة :ثمن الشيء بالتقويم،
نهّ
ّ

تق�ول :تقاوم�وه فيام بينكم ،و ُيقال :ك�م قامت ناقتك؟ أي :كم بلغت؟ ...واالس�تقامة
التقويم ،لقول أهل مكّة :استقمت املتاع ،أي :قومتهن ،ويف احلديث الرشيف :يا رسول
املقوم) .لو س�عرت لنا ،وهو من قيمت اليشء ،أي:
اهلل ،لو قومت لنا ...فقال( :اهلل هو ّ

ح�ددت قيمته�ا»(((ّ .
فإن كلم�ة قيمة يف اللغة العربية مش�تقة من القي�ام ،وهو نقيض

اجللوس ،والقيام بمعنى آخر هو العزم.
وللقيم مفاهيم متعدّ دة ،منها:

عملية انتقائهم واختيارهم للمثريات للخارجية.

2ـ 2معتقدات أساسية بموجبها يفضل سلوك معينّ عىل سلوك آخر عىل مستوى
شخيص أو اجتامعي.
اخلاصة برغبة مع ّينة يمتلكها الفرد أو املجموعة،
3ـ 3املفاهيم الضمنية أو الرصحية
ّ
وتؤ ِّثر يف عملية تفضيل خيار معني من بني اخليارات أو األهداف املتاحة.

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

1ـ 1املفاهي�م الت�ي يتبنّاها األف�راد لتحديد ما هو مرغ�وب فيه ممّا يؤ ِّث�ر أخري ًا يف

4ـ 4وهناك َمن يرى ّ
أن القيم معتقدات أساسية حول ما صح أو خطأ.

5ـ 5األهداف التي يسعى الفرد إىل حتقيقها ،وهي مرجع حكم لألفراد عىل أنامط
سلوكهم.

6ـ 6جمموعة من األحكام املعيارية املقبولة واخلربات املختلفة.

7ـ 7مج�ع قيمةّ ،
وتدل على أنواع املعتق�دات التي حيملها ش�خص أو جمموعة أو
مهمة ويلتزم هبا وحتدِّ د له عاد ًة الصواب من اخلطأ.
جمتمع ويعتربها ّ

8ـ 8أنهّ �ا عب�ارة عن تنظيمات ألحكام عقلي�ة انفعالية مصممة نحو األش�خاص
واألشياء واملعاين وأوجه النشاط.

((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،12ص.500
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ّ
9ـ ّ 9
س�تدل عليه من خالل التعبري اللفظي والس�لوك
أن القيمة تكوين افرتايض ُي
االجتامع�ي ،وهي عب�ارة عن تنظيامت ألحكام عقلي�ة انفعالية مصممة نحو
األشخاص واألشياء واملعاين وأوجه النشاط.

10 10أنهّ �ا اليشء الذي ّ
ّ
والتأخر،
مهية وقيمة أمر مهم من ناحي�ة التقدّ م
ي�دل عىل أ ّ
وهي نوع من املعايري وامللكات لتشخيص الثمن املادي أو املعنوي لألشياء.

على الرغم م�ن اختالف التعاري�ف ملصطلح القيم�ة اختالف ًا واس�ع ًا ،كان هناك
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إمج�اع واتّفاق عىل ّ
أن القيمة جمموعة األحكام يصدرها الفرد عىل بيئته اإلنس�انية
واالجتامعية واملادية ،فهي نتاج اجتامعي استوعبه الفرد وتق ّبله بحيث نستخدمها

كمحكمات أو مس�تويات أو معايري ،ويمكن أن تحُ دّ د إجرائي� ًا يف صورة جمموعة
استجابات القبول أو الرفض إزاء مواضيع أو أشخاص أو أشياء أو أفكار.

أهمية القيم
ّ

واهتمت
مهمة شغلت الفكر اإلنساين عا ّمة والرتبوي خاصة،
ّ
القيم تشكِّل قضية ّ

فيه�ا الديان�ات والفلس�فات والتنظيمات االجتامعية ،وكان�ت مركز اهتمام األنبياء
أي
والرس�ل واملصلحني عرب التاريخ اإلنس�اين؛ ألنهّ ا مت ِّثل جانب ًا رئيس ًا من الثقافة يف ّ

جمتمع؛ لذلك ال يمكن أن ينهض جمتمع ويزدهر دون أن يعتمد عىل جمموعة من قيم

األخلاق التي تؤيده وتدعمهّ ،
فإن تنمية املجتم�ع مرهون بتنمية الثروة البرشية فيه،

فاإلنس�ان هو أس�اس ودعامة املجتمع ووس�يلة تطويره ،وهو أكرم املخلوقات عىل
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اهلل ،ق�ال تع�اىل( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)(((.

فالث�روة البرشي�ة ال تنم�و إلاّ بواس�طة أداة رئيس�ة ه�ي الرتبية ،الت�ي تعترب حمور
إصالح أو ٍ
التق�دّ م وحج�ر الزاوي�ة يف ّ
كل تطوير وإصلاحّ ،
ٍ
تغيري ال يس�تند
أي
ألن َّ

((( اإلرساء :آية .70

إىل الرتبي�ة ي�زول ويضمحل ،والتطوير واجب ورضوري ملس�ايرة تق�دم احلياة ،وال
املس�تمر لنظم التعليم وأس�اليبه
تس�تطيع الرتبية القيام هبذا الدور إلاّ يف ظل التعديل
ّ
وتفجره�ا ،والناس ال ينمون وال ينضجون
وأدوات�ه ،فعرصنا هو عرص ثورة املعرفة
ّ

في�ه إلاّ بالتعلي�م والرتبي�ة ،كيف ال وتعترب الرتبي�ة بأنهّ ا إعداد الف�رد للحياة ،بل هي
احلياة نفسها؟!

ولق�د لقي�ت دراس�ة القيم اهتامم ًا كبير ًا منذ زم�ن بعيد عىل يد العدي�د من علامء

ورواد الفكر ،والدراس�ات اإلنس�انية ،وقد بدأت تعريفات
االجتامع وعلامء النفسّ ،

جمردة ع�ن طريق مفاهيم اخلري والكامل والعل�و والغايات وما جيب أن يكون
القيم�ة ّ
مصطلحات مرتبطة باملفهوم ،مثل االهتاممات والرسور ،والتفضيالت ،والرغبات،

بتنوع
اهتم الباحثون خالل القرن التاس�ع عرش ّ
واحلاج�ات ،وعوامل اجل�ذب ،وقد ّ

اهتم�وا بوحدهتا
ظواه�ر القي�م ونس�بتها وتو ّقفه�ا عىل األف�راد وحاالهتم ،أكث�ر ممّا ّ
وطبيعتها امليتافيزيقية ،ولقد احتلت نظريات القيمة املكانة األُوىل يف أملانيا حوايل عام

(1900م) ،ويف إنجلترا وأميركا حوايل (1910م) ،أ ّما فرنس�ا فق�د ظل األمر عىل

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

علي�ه ،كما نج�د ّ
أن ع�دد ًا من علماء النف�س االجتامعي يعرف�ون القيم�ة من خالل

متضمنة
متفرقة وكانت
ّ
عك�س ذلك ،بالرغم من بعض البحوث اهلا ّم�ة التي نُرشت ّ
هلذا املفهوم.

القيم من املفاهيم اجلوهرية يف مجيع ميادين احلياة الرتبوية واالقتصادية والسياسية

واالجتامعية ،وهي متس العالقات اإلنس�انية بكا ّفة صورها؛ ألنهّ ا رضورة اجتامعية،

وألن هل�ا معايير وأهداف ال بدّ أن جتدها يف ّ
ّ
كل جمتمع من ّظم ،س�واء أكان متخلف ًا أم

متقدّ م� ًا ،فهي تتغلغ�ل يف األفراد يف ش�كل جّاتاهات ودواف�ع وتط ّلعات ،ويف بعض

املواقف االجتامعية تعبرِّ القيم عن نفسها يف شكل قوانني وبرامج للتنظيم االجتامعي
والنظم االجتامعي.
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معايري لتنمية القيم األخالقية يف األساليب الرتبوية احلديثة

ملحة إىل التقدّ م العلمي واملعريف
إذا كانت جمتمعاتنا اإلسلامية والعربي�ة بحاجة ّ

التط�ور امل�ا ّدي يف جماالت ش�تّى من احلي�اة ،فإنهّ ا أحوج ما تك�ون إىل األخالق
وإىل
ّ

ٍ
املطه�رةّ ،
بش�كل عام
وإن ما يصيب املجتمعات
املش�تقة م�ن القرآن الكريم والس�نّة ّ
من مفاس�د ،وما يفش�و بني أفرادها من اجلرائم واملوبقات ،إنّام يرجع إىل نقص القيم
وخلل يف البناء اخللقي أكثر من أن يكون نتيجة نقص يف جماالت العلم واملعرفة ،وملا
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كان�ت الرتبية حتتل الدور األس�اس يف بن�اء اجلانب األخالقي لإلنس�ان ووقايته من
األم�راض اخللقية التي أصبح�ت ظاهرة تقتيض جتنيد املؤسس�ات الرتبوية ملقاومتها

واالنتصار عليها.

ونظ�ر ًا الزدياد الش�كوى العا ّمة عىل مجيع املس�تويات من اهت�زاز القيم وضعف

املس�توى األخالقي للطالب ،بل واألجيال اجلديدة بصفة عامة ،والفتقار قسم كبري

م�ن املع ّلمني إىل مواصفات املربيِّ الناجح ،واس�تجابة للدعوات واالس�تغاثات التي
تنطل�ق من هنا وهن�اك ،والداعية إىل العودة إىل ُأصولنا اإلسلامية واحلضارية لنبني
عليهام مؤسس�اتنا التعليمية ولنقف بوجه التيارات الفكرية والعلامنية واالس�ترشاقية
الواف�دة ،ولتحقي�ق أه�داف جمتمعن�ا اإلسلامي األصي�ل ،مل�ا كان مدرس�و الرتبية

اإلسلامية يف مقدم�ة َم�ن ُينتظر منهم تربية الناش�ئة تربية أخالقية قويمةّ ،
وإن قس ً
ما
كبير ًا من مدريس مادة الرتبية اإلسلامية ال ير ّبون الناش�ئة بالقدوة احلس�نة يف جمال
األخالق ،فقد أكدت أكثر من دراس�ة ّ
أن قس ً
ما من املع ّلمني ال جيعلون من أنفس�هم
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ق�دوة حس�نة لتالميذه�م؛ إذ ّ
إن ه�ؤالء املع ّلمني حيدّ ثون طالهب�م يف موضوع ولكن

ذلك ال يظهر يف سلوكهم.

ونظر ًا لضعف أساليب التدريس املعتمدة من أغلب املدرسني يف الوقت احلارض،

فق�د وج�د الباحث ّ
أن هناك مش�كلة تس�تحق الدراس�ة ،أال وهي رضورة اس�تلهام

األس�اليب الرتبو ّي�ة م�ن حضارتن�ا اإلسلامية األصيلة ،وعبر عصوره�ا املرشقة،

وبي�ان فاعليتها يف جمال تدريس األخالق اإلسلامية؛ وذلك لتكوين جيل قادر عىل

مواجهة اهلجمة الغاش�مة التي تسعى إىل حجب نور اإلسالم عن اإلنسانية التعيسة،
وحماول�ة رصف بني البرش عن ش�اطئ األم�ان الذي ما زالت تبح�ث عنه يف ظلامت

التي�ه والضياع ،والتقليل من أثر تلك اهلجمة الغاش�مة ،ورضورة االرتقاء بالتالميذ

توجه هبا حياهتم
لتمكِّنهم من فهم األخالق اإلسلامية األصيلة ،وجعله�ا قي ًام ثابتة ّ
اليومية يف البيت واملدرسة واملجتمع.

ّ
إن الفوز يف الس�باق املع�ارص بني األُمم يعتمد عىل قدرهتا على تربية أبنائها تربية

تنب�ع من عقيدهتا وقيمها ،وتق�ي أبناءها من التلوث الفكري ،وتتيح هلم حرية الفكر
يف إطالق طاقاهتم اإلبداعية ،وتكون أجياالً ال تقنع باستيعاب املعارص فقط ،ولكنّها
مهي�ة خاصة يف حياة
تتط ّلع أيض ًا إىل املس�تقبل لتس�هم يف صنع�ه ،فللعملية الرتبوية أ ّ
املجتم�ع واألف�راد ،فاملجتمع�ات بحاج�ة إىل الرتبية لتعديل س�لوكهم ،وإكس�اهبم

الق�درات وامله�ارات املختلفة؛ وبذلك تس�هم العملية الرتبوية بتأثير هام وفاعل يف
ليتحمل مسؤوليته يف املجتمع والرتبية
تقدّ م األُمم والشعوب من خالل بناء اإلنسان
ّ

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

والتعبري والتطبيق يف حدود النظم والقيم املرع ّية ،وتس�تثمر أساليب العرص وتقنياته

يف فراغ ،ففي العملية الرتبوية يقوم أفراد إنسانيون بتوجيه أفراد إنسانيني نحو غايات
مع ّينة ،مس�تعملني يف ذلك وس�ائل مع ّينة .ومن هنا كان تباي�ن النظريات الرتبوية يف

املجتمعات املختلفة ،فالرتبية املاركس�ية تربية ما ّدية تس�قط حس�اباهتا ّ
كل املثل للقيم
ال بوجود مثل هذه القيمّ ،
العليا؛ ألنهّ ا ال تؤمن أص ً
مهها إعداد الفرد ونموه نمو ًا
فجل ّ
أي تغيري يف وس�ائل اإلنتاج ،ويف املجمعات
متكامالً ،بحيث يصبح قادر ًا عىل جماهبة ّ

الغربية إذ تس�ود الديمقراطية تعد املهمة األساس�ية للرتبية ـ حسب زعمهم ـ تسهيل

س�بل تبادل األفكار بني أفراد املجتمع الواحد ،لك�ن الرتبية الديمقراطية تربية نفعية
يف ُأصوهل�ا؛ ل�ذا فإنهّ �ا ال تقيم وزن� ًا للحقائق املطلق�ة ،وبدالً من ذلك فأنهّ �ا ترى ّ
أن
اخلربة هي حمك صدقها أو كذهبا.

199

فاإليامن باهلل ـ حسب املذهب النفعي ـ حقيقة إذ أ ّدى إىل نتائج مرغوب فيها كأن

يشعر أبناء املجتمع بالتامسك والنتيجة املنطقية هلذه املقدمات« :أن يصبح الدين باط ً
ال

يف املجتمع الذي ال جيني أفراده فائدة منه»((( .وال ش�ك يف ّ
أن هذه املقولة مغلوطة من

أساس�ها؛ ألنهّ ا جتعل النتائج معيار ًا للحكم عىل األس�باب التي أنتجتها ،وترفض أن
تكون النتائج تبع ًا لألسباب.

وتُع�دّ الرتبي�ة األداة الرئيس�ة والركيزة املهم�ة يف املجتمعات كا ّف�ة ،والتي تعتمد

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

عليه�ا يف تنش�ئة وتربي�ة األجي�ال وإعداده�م للحياة ،وي�زداد أثر الرتبي�ة يف الوقت
احل�ارض نتيج�ة للخصائ�ص العرصي�ة واحلضارية الت�ي يتم ّيز هبا عاملن�ا املعارص؛ إذ

هتت�م ال�دول مجيع ًا بالرتبية الش�املة م�ن أجل التنمي�ة والنهوض باحلي�اة االجتامعية

عىل مس�توى الفرد واملجتمع .وال يمكن للرتبي�ة أن حتقق أهداف التنمية االجتامعية
املتوقع�ة وأهدافها املنش�ودة إلاّ بنجاح العملية الرتبوي�ةّ ،
ألن الرتبية عملية اجتامعية
ثقافية تس�تمدّ مقوماهتا و ُأسس�ها وأهدافها من عقيدة املجتمع ونظمه االجتامعية؛ إذ
تتولىّ بناء شخصيات األفراد ليقوموا بأدوارهم املستقبلية يف املجتمع ،كام ّ
أن للعملية
الرتبوي�ة أمهية خاصة يف حي�اة املجتمعات واألفراد ،فاملجتمع�ات بحاجة إىل الرتبية

لتحقي�ق التنمي�ة بجوانبها املختلف�ة ـ االجتامعي�ة واالقتصادية والثقافي�ة والعلمية ـ

كما ّ
أن األف�راد بحاجة إىل الرتبية لتعديل س�لوكهم وإكس�اهبم الق�درات واملهارات
املختلفة ،وبذلك تس�هم العملية الرتبوية بأثر مهم وفاعل يف تقدّ م األُمم والش�عوب
ليتحمل مس�ؤوليته يف املجتمع ،فاألُمم التي اعتمدت الرتبية
من خالل بناء اإلنس�ان
ّ
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ال طيب ًا لتقدّ م حضارهتا وتطوي�ر جمتمعاهتا ،حتى قال قائلّ :
والتعلي�م مدخ ً
إن األملان
عندما انترصوا يف احلرب الس�بعينية« :لقد انترص مع ّلم املدرس�ة األملانية» .وقال قائل:

ّ
«إن الرتبية يف فرنس�ا متخلفة».
إن فرنس�ا عندم�ا اهنزم�ت يف احلرب العاملي�ة الثاني�ةّ :
((( آل عمرو ،حممد بن عبد اهلل ،مقال :نحو التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية.

.http://www.tarbyatona.net/include/plugins/article/article.php?action=s&id

وقال قائلّ :
إن األمريكان ملا غزا الروس الفضاء بإطالقهم القمر الصناعي (سبوتنك):

«ما دهى نظامنا الرتبوي والتعليمي؟!» .فعادوا ينقحون ويطورون .وما نجاح اليابان
املبك�ر ـ وه�ي اخل�ارسة يف احل�رب الكوني�ة الثانية ـ يف خمتل�ف امليادي�ن التكنلوجية
واالقتصادية واالجتامعية بالدرجة األس�اس ،إلاّ وهو اهتاممه�ا يف الرتبية والتعليم،

وإىل نظام التعليم ومس�توياته املمتازة ،وملا كانت الرتبية حتتل املهمة األساسية يف بناء

اجلان�ب األخالقي لإلنس�ان ،ذل�ك ّ
ألن األخالق الفاضلة هي عن�وان صالح الفرد
ورس بقائهام واستقامة حياهتام ،ومصدر سعادهتام.
واملجتمع ّ

وال ش�ك ّ
أن املجتم�ع ال�ذي يفتق�ر إىل األخالق الفاضل�ة بني أف�راده هو جمتمع

وهنايتها كان يف انحالل وتفكك نظامها األخالقي.

فالرتبية هي التي تنقل إىل األجيال الناش�ئة أخالقيات آبائهم وأجدادهم ومثلهم
وقيمهم ،وتس�هم بطابع خاص يميزهم عن غريهم من أفراد املجتمعات األُخرى يف

ترصفاهتم وس�لوكهم ،وتعطيهم القدرة عىل التك ّيف م�ع املواقف املختلفة عىل وفق
ّ

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

أق�رب إىل قطيع الغاب ،رسعان ما يلحق به الدمار واخلراب ،ولقد كانت يف التاريخ
البرشي آيات وعرب إذ محل التاريخ لنا يف طياته ّ
أن أهم أس�باب تقويض األُمم القو ّية

مقتضيات النظام األخالقي السائد يف جمتمعهم.

والرتبي�ة األخالقي�ة يف نظ�ر اإلسلام يعبرّ عنه�ا بأنهّ ا تنش�ئة الطفل على املبادئ
األخالقي�ة وتكوين�ه تكوين� ًا كامل ً
ا م�ن مجيع النواح�ي ،وذل�ك التكوين اس�تعداد

أخالق�ي لاللت�زام هبا يف ّ
كل مكان وإش�باع روح�ه بروح األخلاق ،وذلك بتكوين
عاطفة وبصرية أخالقية ليكون س� ّباق ًا للخري أينام كان وحيثام ُوجد ،وذلك باستعامل
مجيع األُس�س والطرائق واألس�اليب التي تس�اعد عىل حتقيق وتكوين ذلك اإلنسان
األخالق�ي وتربيت�ه عىل اخلري ،وملا كانت العملية التعليمي�ة جزء من العملية الرتبوية
التي هتدف إىل التنمية املتكاملة للش�خصية اإلنس�انية بمختلف األساليب والطرائق

ليكون فرد ًا صاحل ًا يف جمتمعه ،وهي بذلك تش�مل مجيع اجلوانب الروحية ،والعقلية،
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واخللقي�ة ،واالجتامعي�ة والوجداني�ة واجلاملية ،والبدني�ة ،فعملية التعلي�م إذا زالت

جمرد حش�و وتكديس ملعلومات ال تعيد يف تش�كيل
عنه�ا الس�مة الرتبوية أصبح�ت ّ

املاسة تظهر
الش�خصية أو تعديل اجتاهاهتا بالش�كل اإلجيايب املرغوب فيها ،واحلاجة ّ

دائ ًام (للمربيّ الناجح) الذي يمكنه القيام بعمليتي الرتبية والتعليم مع ًا ،فيس�اعد عىل
تكوين الش�خصية الس�وية املتكامل�ة ال املع ّلم الذي يقترص أث�رة عىل تلقني الدروس
واملع�ارف ،فللتعليم دور أس�اس يف حتريك املجتمعات اإلنس�انية عن طريق التنمية
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االجتامعي�ة واالقتصادية .فاملفكرون ينظرون إىل التعليم على أنّه أهم مصادر إعداد
املدربة ،هذا إن مل يكن مصدرها الوحيد يف إعداد هذه الطاقات.
الطاقات اإلنسانية ّ
األول
املحرك ّ
وم�ن هنا؛ ج�اء اهتامم األُمم املتقدمة بإعداد املع ّل�م وتدريبه لكونه ِّ

يف املجتم�ع ،وال�ذي ينف�رد يف ح�االت تغيير بنيته حت�ى قي�ل« :أعطني مع ّل ً
ما جيد ًا

ٍ
أعطيك املجتمع الذي تريد» .ومن هنا؛ ّ
بشكل عام
فإن املع ّلم يف مراحل التعليم العام

ٍ
خاص يبقى العنرص الفاعل واملتفاعل يف العملية الرتبوية باعتباره
بشكل
واالبتدائي
ّ

يعمل عىل تربية وتنشئة الناشئة.

ول�ذا ُيعد املع ّلم ه�و حجر الزاوية يف عملي�ة التع ّلم والتعلي�م؛ ّ
ألن مهامته تتع ّلق

بمختل�ف جم�االت العملي�ة التعليمي�ة م�ن إدارة وإرش�اد تعليم�ي وفنّ�ي ومعاجلة
والتوصل م�ع أولياء األُمور
مش�كالت املتع ِّلم ،وس�دّ الثغرات يف املنه�ج الدرايس،
ّ
وخمتلف أعضاء املجتمع ،فاملع ّلم هو احلافظ لرتاث احلضارة واملس�ؤول عن نقله من

ٍ
جي�ل إىل جيل ،وهو الركن األس�اس يف العملية الرتبوية ،إذ يس�تطيع اس�تغالل ّ
كل
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الف�رص يف س�بيل هتيئة الظروف من أجل تكوين اخلبرات واملهارات عند التالميذ،
وإح�داث التغيير يف األف�راد نح�و االجت�اه ال�ذي يمكّنهم م�ن التك ّيف م�ع ذواهتم

وجمتمعهم ومتغيرّ ات العرص الذي يعيش�ونه ،فبإمكان الفرد أن يقوم بتأليف الكتب
ووض�ع الربام�ج التعليمية ،إلاّ ّ
أن ذلك مل يكن ذا فائدة تُذكر ما مل يوجد املع ّلم القادر

على تطبيق ذل�ك يف احلياة العملي�ة ،كام ّ
أن املع ّل�م يف أية مرحلة م�ن مراحل التعليم

حتمل املس�ؤولية خلدم�ة وطنه ،فاملع ّل�م يؤ ّدي
مس�ؤول ع�ن تكوين جيل ق�ادر عىل ّ

ثم حتقيق نموه�م الكامل ،ولـماّ كان
أث�ر ًا مهماّ ً يف تكوين ش�خصيات تالمي�ذه ،ومن ّ
املع ّل�م عنرص ًا أساس�ي ًا يف العملية الرتبوية؛ ّ
فإن نجاح ه�ذه العملية مرهون بالدرجة
األُوىل بتوفير مع ّلم جيد اإلعداد ،يتمكّن من ترمج�ة مناهج التعليم وبراجمه املختلفة

إىل خبرات تربوي�ة ناجحة ،يتفاع�ل معها املتعلم�ون ،فتنمو ش�خصياهتم بجوانبها
املختلف�ة ،املعرفية واملهارية والوجدانية واالجتامعية؛ لذا ّ
ف�إن مهمة املع ّلم يف الرتبية

األخالقي�ة حتتاج إىل إعداد ومران ومعارف يتمكّن م�ن خالهلام إيصال املتعلمني إىل
املرحل�ة املطلوبة من التنش�ئة األخالقية التي تتوافق مع عقي�دة املجتمع الذي يعيش
أ ّم�ا طريق�ة التدريس ،فهي واحدة م�ن أركان العملية الرتبوية والتي ال تس�تغني

أي عملية تعليمية ،ف�إذا تصورنا ّ
أن العملية الرتبوية التعليمية تتط ّلب مدرس� ًا
عنه�ا ّ
يلقي الدرس وطالب ًا يتل ّقى الدرس ،وبينهام ما ّدة دراسية ،فالطريقة التدريسية تشكِّل
الرك�ن الرابع يف هذه العمليةّ ،
وإن نجاح التعليم يرتبط إىل حدّ كبري بنجاح الطريقة،
وتس�تطيع الطريقة السديدة أن تعالج كثري ًا ضعف املنهج وضعف الطالب وصعوبة

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

فيه املع ّلم.

الكتاب املدريس ،وغري ذلك من مشكالت التعليم.

وإذا كان املدرس�ون يتفاوت�ون بام ّدهت�م وش�خصياهتمّ ،
ف�إن التف�اوت بينهم من

حي�ث الطريقة أبعد أثر ًا وأجل خطر ًا ،فالعملية الرتبوي�ة الثالثة املذكورة بحاجة إىل
وس�يلة ُأخرى ينس�اب عربها املنه�ج وخرباته ،وهي طريقة التدري�س التي تعبرِّ عن
حال�ة التفاعل بني امل�درس والطالب ،ومن خالل هذا التفاع�ل يمكن إجراء عملية

تقويم للعملية التعليمية ك ّلها؛ إذ يتحدّ د األداء الضعيف حتى يمكن حتسينه ،ويمكن

الوق�وف عىل األداء الس�ليم حتى يمك�ن تدعيمه ،واألداء اخلاط�ئ إن ُوجد يحُ ذف،
ونص�ل إىل أفض�ل فاعلية ممكنة للعملية التعليمية ،فالطريقة التي يس�تعملها املدرس

تس�اعد عىل إيصال املعلومات واملهارات إىل املتع ِّلم ،ومتكينه من اس�تيعاهبا وتس�هل
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العملي�ة التعليمي�ة ،ولكي نوازن بين أفضلية املنه�ج والطريقة ،يمكن أن نشير إىل

الق�ول اآليت« :منه�ج فقري بمحت�واه ،وجيد يف طرائقه التدريس�ية هل�و أفضل بكثري من

منهج غني بمحتواه وجامد بطرائقه»(((.

طرائ�ق التدري�س هتدف بصف�ة عامة إىل تنظي�م املواقف التعليمية ،بما يؤ ِّدي إىل

تنمية القدرة عىل التحكّم ومتكني املتعلمني من ممارس�ته اعتامد ًا عىل جهودهم الذاتية
لتنمي�ة ش�خصياهتم بجوانبه�ا كا ّف�ة ،وه�ذه املواقف التعليمي�ة تقوم على التواصل
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الف ّعال وحوار نش�ط بني املتع ِّلم واملع ِّلم بمهام اهلداية والتوجيه وتنمية اهتامم املتع ِّلم
وبواعثه عىل التع ُّلم ومتكينه من اإلقبال عليه بش�وق ،ومن استثامر قدارته يف مواجهة

مش�كالته ،وتنمية القدرات واملهارات والقيم املالئمة هلا ،وتطوير شخصية املتعلم.
ّ
مهمة وأثر ًا أساس�ي ًا يف العملية الرتبوية؛ ألنهّ ا مت ِّثل
إن طرائ�ق التدريس تؤ ِّدي وظيفة ّ

حلقة الوصل بني املع ِّلم واملتع ِّلم.

والعملية الرتبوية والتعليمية ال حتقق النتائج املرغوب فيها ،إلاّ إذا تو ّفرت طرائق

مؤهل وقادر عىل توصيل
مرب ّ
التوجيه واإلرش�اد والتدريس املناس�بة ،وعن طريق ٍّ
املنه�اج ال�درايس إىل التالميذ بطريقة ميرسة ومفهومه ،ولـماّ كان ُأس�لوب التدريس

ه�و اجلزء اإلجرائي من طريق�ة التدريس التي يعتمدها املدرس لنق�ل مادته العلمية
وإيصاهلا ،أو خربات املنهج إىل التالميذ ُ
كأسلوب املحارضة و ُأسلوب املناقشة ،التي
يستعملها املدرس ،وهي أساليب مشتقة من األساليب اإللقائيةّ ،
وإن مفهوم ُأسلوب
نعرفه بأنّه :جمموعة اإلجراءات والتدابري أو املس�ار الذي يس�لكه
التدريس يمكن أن ّ
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املعل�م يف عملي�ة التفاع�ل املتبادل بينه وبين املتعلمني وعنارص البيئ�ة املختلفة ،التي

هييؤها املع ِّلم إلكساب طالبه املعارف واملعلومات واخلربات واملهارات واالجتاهات
يف مدّ ة زمنية حمددة هي الدرس.

((( العتايب ،حممد خرض ،أثر ُأنموذج آشور يف اكتساب املفاهيم التارخيية لدى تالميذ الصف اخلامس
االبتدائي ،جملة األُستاذ ،العدد  :203ص .1351

يعد قس�م من الرتبويني طرائق التدريس وأس�اليب التدري�س مصطلحني يدلاّ ن

على يشء واح�د ،يف حني يك�ون الواقع خمتلف� ًا ،فاملدرس يف طرائ�ق التدريس يعنى
باإلج�راءات العام�ة الت�ي يقوم هبا امل�درس يف موقف تعليمي معّي�نّ  ،بينام مصطلح
األساليب إجراءات خاصة يقوم هبا املدرس.
ّ
إن س�لوك التدري�س بحكم طبيعته موجود دائ ًام يف إطار م�ن التفاعل االجتامعي

بين املدرس وطلبت�ه ،وهلذا ّ
فإن األعامل التي يقوم هبا امل�درس أثناء قيامه بالتدريس

يرتب�ط ارتباط ًا وثيق ًا باخلصائص الش�خصية للمدرسّ ،
وإن أس�اليب التدريس تؤ ِّثر
يف حتصي�ل الطلب�ة ،فقد ُأجريت دراس�ات أجنبي�ة تناولت ه�ذه العالقة وأوضحت

خيتلف باختالف طبيعة مهمة التعليم.

ومن ّ
كل هذا يتبني ّ
أن طرائق التدريس تُعد من األدوات الف ّعالة واملهمة يف العملية

الرتبوية؛ إذ إنهّ ا تؤ ّدي أثر ًا أساس�ي ًا وفعاالً يف تنظيم املواد الدراس�ية ،ويف تناول املادة
العلمية ،وال يستطيع املعلم أو املدرس االستغناء عنها؛ ّ
ألن من دون طريقة تدريسية

يتبعه�ا املع ّلم أو املدرس ال يمكن حتقيق األه�داف الرتبوية العامة واخلاصة ،وبام ّ
أن
الطريق�ة تحُ دَّ د من املدرس أو املعلم معتمد ًا عىل قس�م األُس�س مث�ل :املادة العلمية،

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

إحدى هذه الدراسات تأثري سلوك املدرس يف حتصيل الطلبةّ ،
وإن ُأسلوب التدريس
وإن املستوى األمثل ّ
الواحد ليس كافي ًا وليس مالئ ًام ّ
لكل مهام التعليمّ ،
لكل ُأسلوب

املرحلة املدرس�ية ،التالميذ ،واألهداف وغريها من العوام�ل ،وإن تفاعل املع ّلم مع

التالمي�ذ يعتمد عىل الطريقة التدريس�ية التي يب ّينها ّ
كل م�ن املع ّلم واملدرس .وهكذا
ّ
ف�إن طرائ�ق التدريس الت�ي ُتتّبع من ِق َبل املع ّلم ومجيع ما لديه من أس�اليب وأنش�طة
تعم�ل عىل ج�ذب انتباه التالميذ ،وجعله�م يرغبون يف املادة العلمي�ة ويرت ّقون إليها

تُعدّ األساس يف نجاح املع ّلم واملدرس يف علمه ،وعىل مدى إفادة التالميذ من عمله.
مهية بمكان؛ إذ ُيعدّ األداة لتنش�ئة األجيال تنش�ئة صاحلة
أ ّم�ا املنه�ج ،فهو من األ ّ

ومس�اعدهتم عىل تفتّح وتنمية استعداداهتم ،ومواهبهم وقدراهتم ،واملسامهة الف ّعالة
يف تقدّ م جمتمعهم.
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املنظومة القيمية يف النهضة احلسين ّية

جاءت النهضة احلس�ينية متكاملة املبادئ والقيم ،تش�كِّل يف جمموعها منهج حياة

ّ
ومغذي ًا لروحه ،وملبي ًا ملتطلبات
مالئ ًام لطبيعة اإلنسان ،ومنسج ًام مع فطرته السوية،
اإلنسانية الكريمة.

وهي منظومة حمكمة النسيج ،مرتابطة احللقات ،تقوم عىل أركان ثابتة من القرآن
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الكريم والسنّة النبو ّية ،ال تتغري بتغيرّ رصوف الدهر ،ولكنّها تتجاوب مع املتغريات
من دون أن تفقد جوهرها وأصالتها ومرشوعيتها ،وال تتطور مع تطور حياة األفراد
التح�والت التي تطرأ عىل حياة اإلنس�ان ،من غري
واجلامع�ات ،ولكنّه�ا تتفاعل مع
ّ
انصي�اع إىل الواق�ع ،وإنّما بالتك ّيف م�ع متطلبات�ه التوجيهية نحو األفضل وترش�يد

مساره.

ولـماّ كان من خصائص القيم ـ من حيث هي قيم ـ الثبات والرس�وخ واال ّطراد،
فكذلك هي منظومة القيم التي جاءت هبا النهضة احلس�ين ّية ال تفقد خصائصها ،وال

مس�تقرة بثبات الرس�الة
ترتاج�ع قيمته�ا ،ال تُبىل مع الزمن؛ ألنهّ ا قيم جوهرية ثابتة،
ّ
اإلسلامية واس�تقرارها وخلوده�ا ،وألنهّ �ا من الثوابت وليس�ت م�ن املتحوالت،
وجتس�دت يف حياة الرس�ول‘ ،ولعل من األُمور الواضحة
نزل هبا الوحي اإلهليّ ،

ل�دى املش�تغلني بالفك�ر يف ّ
كل عرص ّ
أن الفك�ر من حيث هو تس�خري مللكات العقل
وللقدرات الذهنية ،وحتريكها نحو الوصول هبا إىل مقاصد وغايات يرصدها العقل،

خيضع لإلرادة اإلنسانية التي حتكم اجتاهاته وتضبط مساراته ،إن هي نزعت إىل اخلري
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واحل�ق والفضيلة واملصلح�ة العامة ،أيدها وزكاها ،وإن هي مالت إىل الرش والباطل
قومها ور ّدها إىل احلق والصواب.
والرذيلة واملرضة واملفسدةّ ،

ّ
إن املنظومة القيمية يف النهضة احلسينية هي منظومة متكاملة يف األخالق والدين،
وهي رافد مهم لبناء املجتمع وذلك من خالل األُس�س واملعايري التي جاء هبا اإلمام

يمر عليها الباحثون
جمرد معركة تارخيية حصلت ّ
احلسين× يف هنضته ،هي ليس�ت ّ

واملؤرخ�ون م�رور الك�رام ،بقدر ما ه�ي إصالح جمتمع م�ن خالل إرس�اء القواعد
ّ

األخالقية اإلسلامية فيه ،حيث أثبتت الدراسات الرتبوية والنفسية املستفيضة األثر
الواضح للنهضة احلسين ّية يف تكوين القيم األخالقية والدينية لبناء شخصية اإلنسان،
حيث تنعكس عىل مجيع جوانبه اجلسد ّية والنفسية والروحية ،ويسوق الباحثون يف علم

النفس والرتبية أمثلة كثرية عىل تأثري النهضة احلسين ّية عىل اخلصائص والصفات اخللقية

كون االرتباط الوثيق بني القيم األخالقية والرتبوية ،والنهضة احلس�ينية التي تصلح
ّ
لكل زمان ومكان؛ ّ
ألن التجديد الذي اعتمدته النهضة احلسينية من خالل الرجوع إىل
يف حس�ن اخللق والسلوك ،وإس�هامه يف مقارعة ّ
رش وظلم.
كل ما يفسد األرض من ٍّ
إن املنهج الشمويل لنهضة اإلمام احلسني× راعى فيه ّ
ّ
كل مفاصل احلياة الرتبوية

والنفس�ية واالجتامعي�ة واألخالقي�ة والفكري�ة ،وجعل م�ن كرامة اإلنس�ان منطلق ًا

لثورته.

األخالق ..مفهومها أنواعها

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

القرآن الكريم وسنّة الرسول حممد‘ كان وال زال منهج ًا واقعي ًا يراعي واقع اإلنسان

يف اللغ�ة« :الدين والطبع والس�جية»((( .ويف االصطالح« :عبارة عن هيئة راس�خة

يف النف�س ،تصدر عنها األفعال بس�هولة ويرس ،من غري حاجة إىل فك�ر وروية»((( .فإن
ص�درت عن اهليئة األفعال اجلميلة املحمودة عق ً
ال ورشع ًا ،س�ميت تلك اهليئة خلق ًا

حسن ًا ،وإن كان الصادر هنا األفعال القبيحةُ ،س ِّميت اهليئة التي هي املصدر خلق ًا سيئ ًا.
وحقيقت�ه أنّه ص�ورة اإلنس�ان الباطنية ،وهي نفس�ه وأوصافه�ا ومعانيها ،وهذا

املعنى يؤكِّد ّ
أن اإلنس�ان حياس�ب يف هذه الدنيا ويف يوم القيامة عىل س�لوكه وأعامله؛
((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،10ص.85
((( الغزايل ،أبو حامد ،إحياء علوم الدين :ج ،8ص.96
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ألنهّ ام أمران يصدران إرادي ًا عنه ،وغري مفروضني عليه.

عرف بحسن التقدير واحلكمة ،ويشتمل اخللق عىل هيئة مجيلة .ومن هنا
واخللق ُي ّ

استُعمل للسلوك عىل هنج مستقيم مجيل.

ع�رف إخوان الصف�ا األخالق بأنهّ ا« :هتي�ؤ ما يف ّ
كل عضو من أعضاء اجلس�د،
و ُي ِّ

ويس�هل ب�ه عىل النف�س إظهار فعل م�ن األفعال ،أو عم�ل من األعمال ،أو صناعة من

الصنائ�ع ،أو تع ُّل�م عل�م من العل�وم ،أو أدب من اآلداب أو سياس�ة ،م�ن غري فكر وال
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روية»(((.

أنواع األخالق

تنقس�م األخالق إىل :أخالق حسنة ،وأخالق سيئة ،وكذلك األفعال التي يمكن
تقس�يمها إىل :أفعال جيدة ،و ُأخرى رديئة ،انطالق ًا من األُسس النفسية هلذه األفعال

أو الس�لوكيات ،وانطالق� ًا م�ن الصف�ات الثابتة لألخلاق التي تنقس�م بدورها إىل
الصفات احلس�نة والقبيحة ،وبذلك تكون املامرس�ات إف�راز ًا طبيعي ًا لألخالق ،وكام
يعبرّ عنها يف علم األخالق بالفضائل والرذائل:
أ ـ األخالق احلس�نة :وهي ملكة نفسانية راس�خة تصدر عنها السلوكيات اجليدة

بسهولة ويرس ،وتلك السلوكيات املقبولة طبق ًا ملوازين العقل والدين ،والتي تتطابق

مع ما ُيسمى يف علم األخالق بـ(األخالق الفاضلة) ،التي تكون عاد ًة إحدى أبحاث

علم األخالق ،ويكون اكتساهبا من األهداف الغائية عند ّ
كل إنسان يف ُس ّلم الصعود
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والسلوك األخالقي.

حس�ن اخللق ،أو اخللق احلس�ن :هو ما أكّدت عليه كثري م�ن النصوص القرآنية،

األئمة األطهار^.
والنصوص النبو ّية ،وكذلك النصوص الواردة عن ّ

ـ مدح الرس�ول األعظم‘ يف القرآن الكريم بس�بب عظمة أخالقه ،فقال تبارك

((( إخوان الصفا ،رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا :ج ،1ص.305

وتعاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)(((.

ـ وأك�دت األحادي�ث النبو ّية الرشيفة املروية عىل حس�ن اخلل�ق بصورة خاصة،

فج�اء يف األحادي�ث الرشيفة عن الرس�ول‘« :حس�ن اخلل�ق نامء»(((« ،ال حس�ب
«إن أحس�ن احلس�ب اخللق احلس�ن»« ،الرب حس�ن اخللق»(((« ،من
كحس�ن اخللق»(((ّ ،

سعادة املرء حسن اخللق»(((.

ـ ويف حدي�ث آخ�ر يويص الرس�ول األكرم‘ املس�لمني بالتخ ّل�ق بأخالق اهلل،

إن أكثر الناس يدخلون اجلنّة بتقوى اهلل وحسن اخللق».
فيقول« :خت ّلقوا بأخالق اهللّ ،

ـ وج�اء يف األحادي�ث عن اإلم�ام عيل× تأكيده الرصيح والواضح عىل حس�ن

اخلل�ق يف م�وارد كثرية ،من مجلتها« :حس�ن اخللق رأس ّ
كل ّبر« ،(((»...حس�ن اخللق

أفضل الدين« ،»...ال قرين كحسن اخللق« ،(((»..أكرم احلسب اخللق»(((.

ب ـ األخالق الس�يئة :فاخللق اليسء (القبيح) :هو ـ أيض ًا ـ ملكة نفس�ية راسخة

تصدر عنها الس�لوكيات واملامرس�ات السيئة بس�هولة ويرس وعفوية ،وتلك األفعال

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

ويرصح الرس�ول‘ يف حديث ّ
بأن الدين هو اخللق احلسن ،وهو اهلدف النهائي
ّ
(((
والغائي من بعثة األنبياء ،حيث يقول« :إنّام ُبعثت ألُمتم مكارم األخالق» .

التي ال يرىض هبا العقل وال الشارع املقدّ س أو الدين ،والتي تعكس الصفات البذيئة
واألخالق الرذيلة عند اإلنسان.

((( القلم :آية .4
((( اهليثمي ،عيل بن أيب بكر ،جممع الزوائد :ج ،8ص.22
((( الصدوق ،حممد بن عيل ،اخلصال :ص.526
((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،8ص.7
((( املتقي اهلندي ،عيل بن حسام الدين ،كنز العامل :ج ،3ص.12
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،16ص.210
((( الليثي الواسطي ،عيل بن حممد ،عيون احلكم واملواعظ :ص.227
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،66ص.409
((( الليثي الواسطي ،عيل بن حممد ،عيون احلكم واملواعظ :ص.113
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تن�اول عل�م األخلاق الرذائل األخالقي�ة بالبح�ث والدراس�ة ،وكذلك احلال

بالنس�بة للفضائ�ل األخالقي�ة؛ ذل�ك ّ
ألن عل�م األخالق ال�ذي ُيعبرّ عن�ه بأنّه طب
األرواح والنف�وس جي�ب أن يتن�اول اآلالم م�ن جهة ،وم�ن ٍ
جهة ُأخ�رى يصف هلا

العلاج الناج�ع ،ومن هنا؛ ّ
ف�إن الرذائل األخالقي�ة يف اآلالم واألوج�اع وعالجها

يكمن يف الفضائل.

مل نجد يف القرآن الكريم آية تتناول اخللق السيئ بصورة رصحية ،ولكن الروايات
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ٍ
ٍ
رصي�ح ال لب�س في�ه ،فنُقل عن الرس�ول
بش�كل
واألحادي�ث النبو ّي�ة ق�د تناولت�ه

«من س�اء ُخلقه ّ
«إن
عذب نفسه»((( ،وجاء عن اإلمام الصادق× قولهّ :
الكريم‘َ :

سوء اخللق ليفسد العمل كام يفسد اخلل العسل»(((.

وجاء يف الكلامت القصار املنقولة عن اإلمام عيل× أربع وعرشون كلمة تتناول

بأنّ :
سوء اخللق جاء يف إحداها ّ
«كل داء يداوى ،اّإل سوء اخللق»(((.

وهناك ما يشري يف كلمته إىل ّ
أن سوء اخللق هو سبب التعاسة يف احلياة حيث قال:

«م�ن س�اء خلقه ضاق رزقه»((( ،و«س�وء اخللق نكد العيش وع�ذاب القرب»((( ،ويعلل
َ

اإلمام× ّ
كل ذلك باجلهل ،حيث يقول« :اخللق املذموم من ثامر اجلهل»(((.
أخالق مهنة التعليم يف اإلسالم

حظي�ت أخالقيات مهنة التعليم بالذات باهتامم خاص من ِق َبل العلامء واملفكِّرين

الرتبويني املس�لمني عرب العصور ،واإلسلام يف تربيته قد َأ ْوىل عناية خاصة للجانب
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((( ابن شعبة احلراين ،احلسن بن عيل ،حتف العقول :ص.58
((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف :ج ،2ص.321
((( الليثي الواسطي ،عيل بن حممد ،عيون احلكم واملواعظ :ص.375
((( املصدر السابق :ص.431
((( املصدر السابق :ص.285
((( املصدر السابق :ص.47

األخالق�ي يف ِّ
كل ميادي�ن احلياة ،ومن هذه امليادين ميدان الرتبية والتعليم نفس�ه ،بل

إن األخالق َمع َلم بارز يف ّ
ّ
كل مناحي احلياة اإلسالمية ،وقد كان رسول اهلدى ونبي
الرمح�ة وحامل رس�الة اهلل إىل اإلنس�انية كا ّفة صلوات اهلل وسلامه علي�ه كام وصفه

س�بحانه وتعاىل بقوله( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)((( ،وكان خري مع ّلم عرفته البرشية،
وكان على ه�ذا اخللق العظيم ،ومن خلق�ه ذلك ما خاطبه به ر ّب�ه بقوله( :ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)((( ،وم�ا أخربن�ا ب�ه
تعاىل عن�ه بقول�ه( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)((( ،وقول�ه( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

(((
ثم أرشدنا تعاىل إىل التأسيّ به بقوله( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﭱ ﭲ) ّ ،
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(((.

فهو بخلقه العظيم ُأس�وة عا ّمة للمس�لمني أمجعني ،وهو بتعليمه وتربيته يف إطار

ه�ذا اخللق العظيم أس�وة للمع ِّلمني واملر ِّبني بش�كل خاص ،ومعنى ذل�ك ّ
أن املع ِّلم
املس�لم مطلوب منه أن يامرس مهنته مقتدي ًا بالرس�ول‘ حماوالً أن يقتبس من خلقه

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

وسريته.

نبي اهلل
فق�د وصفته زوجه عائش�ة حينام ُس�ئلت عن ُخ ُلق�ه ،فقالت« :كان ُخل�ق ِّ

الق�رآن»((( ،أي :إنّ�ه كان متخلق� ًا ّ
ب�كل األخلاق واآلداب احلس�نة التي دع�ا إليها

بكل أوامر اهلل الواردة يف القرآن منتهي ًا عن نواهيه ،مباعد ًا ِّ
ال ّ
الق�رآن ،وكان عام ً
لكل
((( القلم :آية .4
((( آل عمران :آية .159
((( التوبة :آية .128
((( اجلمعة :آية .2
((( األحزاب :آية .21
((( ابن عساكر ،عيل بن احلسن ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،3ص.380
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م�ا ّ
يتحرك عليه الصالة والسلام حركة فعلية بأخالق
ح�ذر اهلل منه يف كتابه ،ف�كان ّ

الفذ الذي أ ّدى األمانة ،وب ّلغ الرس�الة ،ونص�ح ل ُ
الق�رآن ،وه�و املع ِّلم ّ
أل ّمة ،وجاهد
حق جهاده ،وأقام أركان املجتمع املس�لم ،وأنش�أ الدولة اإلسلامية ،وأرسى
يف اهلل ّ
ورس�خ بنيان التعليم عىل تلك القواعد ،فهو يف ذلك ُأسوة للعالِـم
قواعد األخالقّ ،
واملتع ِّلم ،بل هو ُأس�وة للن�اس كا ّفة ،يقول تع�اىل( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)(((.
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فه�و× قدوة يف حس�ن اخلل�ق للناس كا ّف�ةَ ،من كان منه�م يف مهن�ة التعليم أو

غريه�ا م�ن املهن ،ومهنة التعليم بال�ذات كان هلا نصيب كبري م�ن االهتامم يف الرتبية
اإلسلامية ،وال س� ّيام فيام يتع ّلق باألخالق التي تنتظم من خالهلا العالقة بني املع ِّلم

واملتع ِّلم والتي استقاها املر ّبون املسلمون من هدي نب ّيهم.

املنهج الرتبوي عند اإلمام احلسني×

يستند املدلول اللغوي ملفهوم الرتبية إىل مرتكزات نفس ّية وفكر ّية وقيم ّية ،فالرتبية

يف اللغ�ة مأخ�وذة من ر ّب�ى ولده ،والصبي يربي�ه ،ر ّباه :أي أحس�ن القيام عليه حتى

أدرك .فالرتبي�ة بمدلوهل�ا اللغ�وي ،تعني تعه�د الطفل أو االبن أو اململ�وك بالرعاية
مهية يف احلي�اة اليومية
والتغذي�ة املادي�ة واملعنوية حتى يش�ب ،ومل�ا هلذه املفردة م�ن أ ّ

والفكري�ة للش�عوب ،فق�د اهتم الفالس�فة والعلامء هب�ذا املفهوم ،وجهدوا يف سبر

أغواره والكش�ف عن متبنيات�ه الفكرية والعلمية ،وصاغوا له عدد ًا من التفسيرات
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الت�ي إن اختلفت يف تعابريه�ا وارتكازاهتا ،فجاءت متّفقة يف جوهرها ،ونس�تعرض

بشيء م�ن اإلجياز أقوال بعض املفكري�ن القدامى واملحدثني ،لنتبّي�نّ من خالهلا كنه
املنهج الرتبوي بشكله العام وإطاره الفكري.

عّب�رّ أفالطون عن الرتبي�ة بأنهّ ا« :إعطاء اجلس�م والروح ّ
كل م�ا يمكن من اجلامل،

((( األحزاب :آية .21

(((
ّ
الكمي من الرتبية ،وذلك
وكل م�ا يمكن من الكامل»  ،وهو هن�ا يعتمد عىل اجلانب ّ

بمزاولة مجيع األنش�طة العقلية والبدنية التي يعتقد أفالطون بأنهّ ا قادرة عىل إكس�اب

اإلنسان السلوكيات واألخالق التي يمكن أن ترقى بالفرد للكامل.

«إن الغرض من الرتبية هو أن يس�تطيع اإلنسان الفرد عمل ّ
كل
بينام يقول أرس�طوّ :

والسلم ،وأن يقوم بام هو نبيل وخري من األعامل ليصل
ما هو مفيد ورضوري يف احلرب ِّ
إىل حال�ة الس�عادة ،وهذا هيتم بالناحي�ة املهنية من الرتبية ملا فيه منفعة الفرد وس�عادته يف

احلي�اة»((( ،أيّ :
إن أرس�طو ينظ�ر إىل الرتبي�ة عبر النتائج التي تتمخ�ض عنها يف أنهّا
ت�ؤ ِّدي إىل جعل اإلنس�ان قادر ًا عىل العط�اء واإلنجاز ّ
لكل األفع�ال التي تكون ّ
حمط
يف منفعة املجتمع إليامنه برضورة التفاعل بني الفرد واملجتمع.

يف حني ينظر جولز سيمون ،الفيلسوف الفرنيس إىل الرتبية عىل أنهّ ا «الطريقة التي

هب�ا يك�ون العقل عق ً
حر ًا»((( ،وهو هن�ا يركِّز عىل النظر إىل
ال ُح ّر ًا ،ويك�ون القلب قلب ًا ّ

النواحي الروحية من الرتبية ،ويعتقد أنهّ ا تس�هم إس�هام ًا بالغ ًا يف صناعة الش�خصية

واملتفردة يف املجتمع ،فالرتبية ـ بحس�ب ما ي�راه ـ جتعل العقل ُح ّر ًا،
الفردي�ة املتميزة
ّ

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

يصب
الفائدة للفرد واملجتمع ،وهو بذلك حياول تصوير الرتبية عىل أنهّ ا جهد فردي
ّ

وهو هنا يشير إىل القدرة عىل التفكري املوضوع�ي والتخ ّلص من املؤثرات التي تؤ ِّثر

يف األحكام ،ويكون القلب ُح ّر ًا وهو هنا يشري إىل احلرية العاطفية ـ بحسب ما يراه ـ
يف املي�ول العاطفي�ة غري املتأ ّثرة باملثيرات البيئية التي تفيد حري�ة العاطفة .ويبدو من
خالل استعراض اآلراء ّ
أن إبراز األفكار متحورت حول جوانب تبدو أشبه بجوانب

مكع�ب له نفس اجلوهر ،وهو ما أش�ار إليه الغزايل يف معنى الرتبية ،والذي ش�به فيه

الرتبي�ة بفع�ل الفّل�اّ ح الذي يقلع الش�وك ،وخيرج النبات�ات الضارة من بين الزرع،
((( ُانظر:مفهومالرتبيةعنداإلمامعيل×.https://www.aqaed.com/ahlulbait/books/imam-nahj/:

((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
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ليحسن نباته ويكمل ريعه.

ثم
أ ّما ما قاله جون ديوي واصف ًا إ ّياها بأنهّ ا «عملية صوغ وتكوين لفعالية األفرادّ ،

ص ّبها يف قوالب مع ّينة»((( ،أي :حتويلها إىل عمل اجتامعي مقبول لدى اجلامعة.

تصور الرتبي�ة يف أبع�اد وجوانب خمتلفة
وم�ن هن�ا؛ ج�اءت اآلراء الت�ي ذكرناها ّ

الشكلّ ،
كل بحسب ما يراه ،وباملقابل ننظر يف ما روي عن اإلمام× من أفكار تربوية

تفرس حقيقة مفهوم الرتبية؛ إذ يرى اإلمام احلسين× ّ
أن اإلنسان هو غاية الوجود،
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وم�ن أجل�ه خلق اهلل ما خل�ق؛ إذ بع�د أن خلق تعاىل الك�ون ورتّبه أحس�ن ترتيب،

وأتم مرافقه عىل أكمل وجه ،ومجع فيه ما تشتهي األنفس ،وتلذ
ون ّظمه أمجل تنظيمّ ،
األعني ،أخرج إليه اإلنس�ان ،وأس�كنه في�ه عىل أن يكون خليفت�ه يف أرضه ،حييى يف

كنفه�ا ويعيش من خرياهتا ،ويمضي يف أقواله وأفعاله ونواياه ومقاصده وفق أحكام

اهلل وإرادته ،مطيع ًا ،مذعن ًا ،ش�اكر ًا ،إلاّ أنّه خالف أمر اهلل ،وس�لك بوحي من نفس�ه
األ ّمارة بالسوء فجذبته الدنيا إليها وحجبت عنه الرؤية السليمة؛ فبات أسري أوهامه

وشهواته.

إن ضع�ف اإلنس�ان أمام إغراء املادة واإليامن ّ
ّ
بأن الش�يطان ال�ذي أغواه يف اجلنّة

مرة ُأخ�رى وهو عىل األرض ،وبالتايل س�وف لن يتمكن من
ل�ن يتوان�ى عن إغوائه ّ

ممارس�ة اخلالف�ة كما أوجبها اهلل َم�ن كان ضعي�ف احلج�ة ،مس�لوب اإلرادة ،قليل
اإليامن ،هذه األُمور أوجبت أخذه بالرتبية والتعليم حتى تس�تقيم نفسه ،ويقوى عىل
مقاومة الضاللة والفس�اد .إلاّ ّ
أن هذه الرتبية ال تس�تند فقط إىل مبادئ نظرية ال صلة
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هلا بالواقع ،بل تتخذ منها طريق ًا ومنهج ًا يعضده العلم والعمل واإليامن هبدف منفعة

العباد وخريهم.

تضمن�ت الروايات عن اإلمام احلسين×
وكثيرة هي اخلطب والكلمات التي ّ

((( املصدر السابق.

ّ
وحتث عىل العمل حتى ال تبقى
والت�ي تدعو إىل طلب العلم وأخذه من مصدره ،كام
جمرد نظريات ال فائدة منها يف عامل الواقع.
الرتبية ّ

لذلك ّ
احلق الذي يشهد به العمران
فإن اإلمام× يدعم القول بالعمل ،وهذا هو ّ

والتق�دّ م والتطور احلاصل يف املجتمعات ،من ذلك قوله« :العلم لقاح املعرفة ،وطول

التجارب زيادة يف العقل»(((.

دور النهضة احلسين ّية يف تشكيل القيم األخالقية

تُعترب النهضة احلس�ين ّية بيئة أخالقية متكاملة ترتك آثارها امللموس�ة عىل اإلنس�ان

حي�ث ختل�ق أج�واء تربو ّية فكر ّي�ة وس�لوكية تؤ ِّثر تدرجيي� ًا عىل ش�خصية الفرد من
والتعصب الديني.
الفكري
ّ

وبينما أتن�اول النهض�ة احلس�ينية ّ
ف�إن ش�عور ًا بالرتدد يعرتين�ي؛ ألنّه مع بس�اطة

املوض�وع الظاه�رة إلاّ أنّ�ه ال خيل�و من اللب�س واحلذر ،وال س� ّيام حينما تتدخل فيه
الرصاعات السياس�ية ،وحينام يمس مشاعر عدم التسامح واألحكام التقويمية ،ولنا

أن نحيص الورق املنش�ور وامل�داد املراق واألقالم واألفكار املس�موعة والفضائيات

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

خلال االلتزام الديني ،وتأخذ أبعادها الرتبوية إلصالح املجتمع ومواجهة الضالل

واإلعلام امللوث ،ويف الرصاعات واجلم�ود الفكري والعصبيات الضيقة ،وتصوير
ه�ذه الثقافة م�ن زوايا رؤية حتجب النظ�رة املتكاملة حتى ال تعطيه�ا فرصة للظهور

بحجمه�ا ووزهن�ا املوضوع�ي ،وأن�ت قد تتف�ق معي ّ
بأن ه�ذا النزف الثقايف س�بب
ونتيجة للرصاعات السياسية التي حتيط واقعنا.

ونح�ن ل�و تعمقنا يف األس�باب التي أفرزت ه�ذه الرصاع�ات لوجدناها يف هذا

املحي�ط فكري�ة عقائدية الطاب�ع ،وهذا أقوى مظاهره�ا ،ومع ّ
كل ذل�ك يبقى القول
الفص�ل ثابت� ًاّ « :مل�ا كانت احل�روب تتو ّل�د يف عقول البشر ،ففي عقوهلم جي�ب أن تُبنى
((( املجليس ،حممد باقر ،بحار األنوار :ج ،75ص.128
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حصون السالم»(((.

ّ
يت�م إلاّ بخطاب
إن ه�ذا البن�اء ال�ذي ّ
حيص�ن العق�ل والفكر وحيي�ي الثقاف�ة ال ّ

حضاري ثقايف أخالقي ينبع من النهضة احلسين ّية الراقية السامية ،ويسعى إىل تكوين

وتفوقها على ّ
كل القيم االجتامعية
مهي�ة القيم اإلسلامية وقيمها احليو ّي�ةّ ،
بصيرة بأ ّ
بأي
ث�م ال يمكن تبديله�ا أو تعويضها ّ
واحلضاري�ة املوج�ودة لدى األُم�م األُخرىّ .
حال من األحوال ،وتبصريهم كذلك بأس�اليب اهلجمات املضادة لآلخرين بثوابت
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ه�ذه القي�م ودوره�ا يف إرس�اء احلقائق الت�ي ال تطاهلا الش�كوك ،وكذل�ك بتكوين
البصرية بكيف ّية ايضاح احلق هلم ،ال باس�تخدام األس�اليب الباطلة والوسائل امللتوية
واس�تخدام الطرق اإلعالمية عىل اختلاف أنواعها ومس�مياهتا؛ ّ
ألن هذا اإليامن يف

مهية إلزالة الش�عور بالعجز وبع�دم الثقة باملؤمنني وبعقيدهت�م ،وهذا األمر
غاي�ة األ ّ

بالقوة التعليمية والرتبوية والنفس�ية للخطاب يف تنمية اإليامن ورسوخه
يتم ّ
أيض ًا ال ّ
وتنمية العقول وبناء الشخصية القادرة عىل الثبات عىل مبدأها.

وإذا كنّا ننس�ى ،فال ننس�ى العمل عىل إزالة اخلرافات واألف�كار املظللة من عقل

املتل ِّقي بس�بب النهضة احلسين ّية ،واستخدام ّ
كل الوس�ائل النفسية والرتبوية لتثقيف
املتل ِّقين على نحو تس�تطيع هذه العق�ول يف ضوئها أن تترشب بالعقي�دة املطلوبة إىل

أن يصبح�وا كما وصفهم الق�رآن الكري�م( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ*ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ*
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ*ﯲ ﯳ

216

ﯴ ﯵ*ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ*
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)(((.

((( من نص ديباجة امليثاق التأسييس لليونسكوُ ،انظر./http://ar.unesco.org/node :
((( الفرقان :آية 63ـ.68

إن جوه�ر النهضة احلس�ين ّية ه�و إش�اعة روح التعاطف والرتاحم وامل�و ّدة؛ ّ
ّ
ألن

األُ ّم�ة التي ال تس�ود بين أفرادها هذه ال�روح ال توجد فيها حي�اة مطمئنة ،وتتحكّم

ثم تك�ون احلياة االجتامعي�ة جا ّفة ومملة
فيه�ا العالقات الرس�مية واملصال�ح املا ّديةّ ،
ال طع�م فيها ،وهلذا أراد اإلسلام من أج�ل هوية واحدة هلذه األُ ّم�ة أراد بناءها عىل
أس�اس الرتاحم واملو ّدة لدرجة أن تكون األُ ّمة كجس�د واحد ،كام قال الرسول‘:

«مثل املؤمنني يف توا ّدهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له
حيب
حيب ألخيه ما ّ
سائر اجلسد بالسهر واحلمى»((( ،وقال‘« :ال يؤمن أحدكم حتى ّ

لنفسه»(((.

وترصفاهتا العملية الواقعية؛ فإهنا ال تنهار وال تتفكك إن شاء اهلل.

وه�ذا األمر يكون روح املواجه�ة للتحدّ يات وروح الكف�اح واملقاومة للتيارات

الق�وة يف اهلوية العقائدية واإلنس�انية،
واألف�كار الغازي�ة التي تريد احتلال مواطن ّ

تتك�ون روح اخلري التي تس�عى لرتقية اإلنس�انية إىل ازده�ار الثقافة واحلضارة
وهن�ا
ّ

والرفاهية ،وقد قيل يف هذا الصدد« :لو بذل اإلنسان يف السيطرة عىل مجاح نفسه بعض

املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية

ّ
إن فع�ل ه�ذه ال�روح إذا انتشرت يف جس�م األُمة وبان�ت أخالقياهتا الس�لوكية

قوة الطبيعة ،لكان عاملنا اليوم عامل طهارة وسعادة»(((.
ما يبذله من اجلهد يف السيطرة عىل ّ

يتم إلاّ عندما تس�عى تربية النهضة احلس�ين ّية وهي تشكِّل حمددات اهلوية
وهذا ال ّ
ب�ث املرتكزات األخالقية ،وحقيقة األمر هو :ل�و ّ
م�ن خالل ّ
أن الناس بذلوا لتطهري

نفوس�هم م�ن الرشور والعدواني�ة كام يبذلون لتطهير املدن ومظهرهم مل�ا رأينا هذه
ما ّ
الشرور ،عل ً
أن القذارة األخالقي�ة ال تقل إطالق ًا عن الق�ذارة املادية من خالل ما

يشمئز منه اإلنسان.

((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم :ج ،8ص.20
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري :ج ،1ص.9
((( داغستاين ،بلقيس ،الرتبية الدينية واالجتامعية لألطفال :ص.11
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اخلامتة

ّ
إن ما جيري يف العامل من أزمة أخالقية ،وتأثريها يف القيم اإلسالمية ،يرجع يف الكثري

من أس�بابه إىل اختلاف البيئات االجتامعية ،وهذا االختالف أ ّدى إىل عدم انس�جام
يف املنظوم�ة األخالقي�ة القيمية ّ
لكل جمتمع؛ ومن هنا ال ب�دّ أن تكون الصلة قو ّية بني
أن الدين مصدر ّ
القي�م األخالقي�ة والدين ،ويف هذا الصدد ال بدّ أن نؤك�د ّ
كل القيم
الروحية واخللقية ،وهو األساس يف توجيه سلوك الفرد واملجتمع والناس ،والتمييز
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بني اخلري والرش ،وبني الصواب واخلطأ ،ويكاد يتّفق املفكّرون والعلامء واملر ّبون عىل

ّ
ثمة درس يتع ّلمه
أن النهضة احلس�ين ّية تُعدّ اهلدف األس�مى للرتبية والتعلي�م ،فليس ّ
اإلنس�ان وال عادة يكتسبها دون الرجوع إىل املنظومة األخالقية يف النهضة احلسين ّية،
حيث تس�عى األخالق إىل تنمية الوازع الداخيل للضمري اإلنس�اين ،كام هتتم بتزويده

بمعرف�ة األخلاق القرآني�ة ،وأخالق الرس�ول‘ ،وم�ن هذه األخلاق املحمدية
األول ،يف تربية اجليل عىل أس�اس
انبثقت النهضة احلس�ينية ،حيث أصبحت الدرس ّ
والتفس�خ ،فالنهضة احلس�ين ّية رضورية
الفضيلة واخللق القويم ،بعيد ًا عن االنحالل
ّ
جد ًا يف بناء شخصية الفرد املسلم.

ويف ه�ذا البحث تناولنا املنظومة األخالقية والقيمية ودورها يف الرتبية والتعليم،

وبناء اإلنس�ان املعارص ،حيث مت ّثل الرتبية والنهضة احلس�ين ّية وجهان لعملة واحدة،
وال ي�أيت النض�ج األخالق�ي إلاّ بالتعلي�م والتثقيف ،وإدراك الواجب�ات ،حيث قال

الرسول الكريم‘« :املجاهد َمن جاهد نفسه يف طاعة اهلل ،واملهاجر َمن هجر ما حرمه
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اهلل عليه»((( ،وذلك يعني ّ
أن النهضة احلس�ينية هنضة أخالقية غايتها ابتعاد املسلم عن

حم�ارم اهلل ،وذل�ك بحد ذاته خي ِّلص اإلنس�ان من الش�وائب ويرفعه إىل عامل أس�مى،
القراء
وهذا ما توخيته يف بحثي ،فإن أحسنت فمن عند اهلل ،وإن قصرّ ت ،فأرجو من ّ
التصويب .واهلل من وراء القصد.

((( الرواندي ،قطب الدين ،منهاج الرباعة:ج ،2ص.445
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