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تعهم انقيم و تعهيمها يف انفكز انرتبىي اإلسالمي
معهد إعداد المعلمين في بعموبة

م.م رعد كريم دمحم

مهخص انبحث :
تمر الميم التربوية في مرحلة مخاض بين الميم التمليدية والميم العصررية ولريم
الحداثة ،ولد أثر التطور الثمافي والتمني واالجتماعي في ظهور مشركلة المريم الوافرد ،
ممررا دفررب الباحررض للخرروض فرري موارروب المرريم التربويررة ولررماتها وطرا ررك تعليمهررا
وتعلمها في الفكر التربوي اإللالمي .ولد تامن البحض أربعة فصرو تنراو الفصر
األو مشكلة البحض وأهميته والحاجة إليه وهدؾ البحض وحدوده وتحديد مصطلحاته،
كما تناو ا لفص الثاني درالات لابمة وتم تحميرك أهرداؾ البحرض فري الفصر الثالرض
أما الفص الرابب فمد تناو نتا ج البحض والتوصيات والممترحات .ولد كانت من برين
أهررم نتررا ج البحررض هررو أن الشرررب والعميررد اإللررالمية همررا مصرردر المرريم التربويررة وإن
لررمات تلررن المرريم هرري لررمات ربانيررة ووالعيررة تصررلح لكر امرران ومكرران ولررد أوصر
الباحض بمجموعة من التوصيات والترح عد ممترحات من بينها إجراء درالة مماثلة
للخوض في مواوب الميم وتامينها في المناهج الدرالية والتخدام أفار الطرا رك
التدريلية لتعليمها وتعلمها.
انفصم األول  :ويتامن:
ً
أوال :املقذمة :
إن الماية الميمية لاية كبرى تواجهها التربية المعاصر في مجاالتها كافة،
وهرري تنررالى علرر الملررتوى الرروطني واإللليمرري والعررالمي ،حيررض تتعررال النررداءات
وصرخات اليمظة لالهتمام بمنظومة الميم وإعاد تشكيلها عند اإلنلان المعاصرر ،لمرا
يالحظ من لرياد المريم الماديرة والفرديرة علر أنمراط حياتره وتفكيرره ولرلوكه بكر مرا
تحملرره هررله المرريم مررن عشرروا ية وعدوانيررة ولررخط علر الحيررا  ،وتطرررؾ وابتعرراد عررن
معايير الللون األخاللي المويم ،وتعلك بالحيا المادية وإهما معايير الحك والفاريلة
واإلحلان.
ومررن المرشرررات المملمررة والدالررة عل ر األامررة الميميررة المعاصررر مررا نلررمعه
ونشاهده م ن انتما الجريمة والبرس والتدخين والمخردرات إلر عرالم الطفولرة البري رة
حت أصبحت في بعض البلدان ظاهر مرلمة مفاعة تتطلب التدخ اللريب ،وإطالق
صفارات اإلنلار ورفب مرشر الخطر إل أعل درجات التحلير من خطر داهم يمرس
وجود اإلنلان وحميمة حياته.
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كما يتفك الناس بعامة وأه البحض والعلم واالختصاص بخاصرة علر أهميرة
الميم وخطور دورهرا فري بنراء اإلنلران وتكروين المجتمعرات اإلنلرانية علر اخرتالؾ
مشررراربها وعما ررردها وثمافاتهرررا ،وتمرررب المارررية الميميرررة فررري صرررلب اهتمرررام المنظررررين
والمثمفين عل امتداد العالم ولعته ،ويعود هلا االهتمام برالميم لمرا لهرا مرن تريثير برالػ
في تشكي الللون اإلنلاني اللي يتحمك بره معنر الوجرود البشرري ،فاإلنلران جروهر
الوجررود وعنوانرره الحميمرري ،ومررا فرري الكررون كلرره مررن مظرراهر و يررات خلمهررا 
ولرررخرها لانلررران ليمررريم حياتررره عليهرررا ويحمرررك مرررن خاللهرررا رلرررالته فررري االلرررتعمار
وااللتخالؾ.
إل اعتن علماء اإللالم بالماية الميمية عناية وااحة وبخاصة عند حرديثهم
وتنرراولهم للمرريم الخلميررة المتعلمررة بتهررليب الررنفس واللررمو بررالروح ،ولررد ارترربط تصررور
هرالء العلماء والمفكرين للميم بنظر اإللالم الشاملة للعلم واإليمان والمعرفة وأثرهرا
في تنش ة اإلنلان وتربيته ،وتجل هلا التصرور فري أبردب صرور فري معلرم اللرلون
اللي ّ
وظؾ علماء اإللالم وبخاصة اإلمام الؽاالي في إحياء علوم الدين جراءا كبيررا
من جهرده للكشرؾ عرن خصا صره ولرماته ،وانبثمرت فكرر اللرلون عنردهم مرن حميمرة
مرداهررا أن أحكررام الشرررب هرري المعيررار الصررحيح الررلي يتوجررب أن يتحرردد فرري اررو ه
الللون اللوي واللي يماس بمدى االلتاام بالحدود الشرعية والوصايا الربانية الشاملة
إل أمر  بها.
وبما أن التربية تهتم بتنمية شخصية اإلنلان من جوانبها المعرفية والوجدانية
والنفس حركية ،وال تهتم بجانب دون جانب خر مما لد ينتج شخصية ؼير متواانرة،
فما ليمة المعرفرة العمليرة المجررد عرن اإلحلراس والوجردان والشرعور براوخرين ومرا
ليمتها عنردما تلرلط علر اإلنلران ال لحمايتره بر لتردميره وتمايمره وتفتيره ومرا أهميرة
الجلد عنردما يخلرو للرب حاملره مرن المريم النبيلرة واللرلون المرويم ،ومرا ليمرة الوجردان
والملب عندما ال ياللي العم الواعي والجلد اللليم.
وإلا مررا انتملنررا فرري الحررديض عررن تعلرريم المرريم وتعلمهررا ف ننررا لررنجد أنفلررنا أمررام
إشكالية جدلية بين التربويين مدارها اتجاهين:
 .1اتجاه الفكر الؽربي المعاصر :اللي يمي كثير من منظريه إل ؼض الطرؾ
عن الميم المحدد التي يجب تعليمها للطلبة وللن العتمادهم بين الميم مواوب
شخصي وحيادي ونلبي يتررن للفررد تمرديره بنراء علر اتجاهاتره وتصروراته
للحيا  ،وال يحك للمعلم إعفاء الطلبة أو دفعهرم لتبنري أيرة ليمرة وإنمرا عليره أن
يثير اهتمامهم وتفكيرهم اللاتي بما يتبنوه من ليم.
""Rahs, Harmin and simon, 1978
 .2اتجاه الفكر التربوي المعاصر :اللي يرى أن الميم ليلرت حياديرة بر هري لريم
ربانية روحية لها تطبيماتها المادية في الحيا تلتهدؾ صالح الفرد والمجتمرب
عل ح ٍد لواء ،فهي ليم ثابتة مطلمة وليلت نلبية.
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"صالح و خرون ،8002 ،ص"31
ومن منظورنا الثمرافي اإللرالمي يررى أن المريم وتعليمهرا يتوافرك مرب االتجراه
الثرراني الررلي ينظررر للمرريم باعتبارهررا موارروعية ومحرردد وتتلررم بالثبررات ألن
منظومة الميم في فكرنا تتامن أبعاد دينية وثمافية وفكريرة مصردرها الشررب
اإللررالمي الحنيررؾ ،فتعرراليم المررر ن الكررريم وهرردي الرلررو  همررا األلرراس
الررلي تبنر عليرره هررله المنظومررة ،فمررا اعتبررره الشرررب حلررنا فهررو حلررن ،ومررا
اعتبره الشرب لبيحا فهو لبيح.
ومن هلا المنطلرك يرروم الباحرض إلر لفرت االنتبراه مرن خرال بحثره فري المريم
التربوية ولماتها وطرا ك تعليمها وتعلمها في الفكر التربروي اإللرالمي إلر
أهمية التملن بالميم التي جاء بها ديننا الحنيؾ وؼرلها في أجيا الملتمب

ً
ثاويا :مشكهة انبحث :
تمر ال ميم التربوية في مرحلة مخاض بين الميم التمليدية والميم العصررية ولريم
الحداثررة ومررا بعررد الحداثررة ،مررب ارررور التنويرره إل ر أن وصررؾ الميمررة بالتمليديررة أو
العصرية أو الحديثة ال يعني مدح الميمة أو لمها ,فمن الميم التمليدية مثال ما يحمد كما
أن منهررا مررا يررلم ،إال أن طبيعررة الصررراب الميمرري تشررك مشرركلة ر يلررية فرري تعلررم المرريم
واختيارهررا وتمثيلهررا وتتفررالم مشرركلة المرريم عنرردما تررتالام مررب اررعؾ عمليررات التوجيرره
والتربية والتعليم وترن الناش ة يواجهون صراعاتهم ومشكالتهم وحيدين بما لديهم من
خبرات ومعلومات ومناهج تفكير ال ترتمري إلر ملرتوى المشركلة المطروحة".خليفرة،
 ،3998ص"13
ولررد أثررر التطررور الثمررافي والتمنرري واالجتمرراعي الررلي مرررت برره المجتمعررات
العربية في ظهور مشكلة الميم والتي تمثلرت فري التاراد مرا برين المريم األصريلة والمريم
الوافد  ،واادادت حرد المشركلة مرب لرعة انتشرار وواروح معرالم الثرور التكنولوجيرة
والمعلوماتية ودخو اإلنلان عصر العولمة ،حيض فتح الباب عل مصراعيه لتمااج
الحاارات والثمافات وتبادلها وصراعها وظهررت لرلطة الفللرفات الماديرة بمناهجهرا
الفكرية وليمها المادية البحتة وأثررت فري تكروين اإلنلران المعاصرر الرلي أخرل يلرع
وراء الماد بك طالاتره وإمكاناتره ،فتؽلبرت لريم المراد ولريطرت علر منظومرة المريم
اإلنلانية التي حملها اإلنلان واعتا بها خال مراح حياته المختلفة.
"حبيب ،8001 ،ص"99
إن ما ينتج عن مشكلة الميم التربوية هو التنالض الميمي أو المفارلرة الميميرة،
وتعني التنالض بين ما يعتمد به اإلنلان وبين ما يصدر عنه من للون ،وتنالض بين
فكره وبين لوله وعمله .فمد كشرفت العديرد مرن الدرالرات أن اإلنلران المعاصرر يمرو
شي ا ويفع شي ا خر ويبطن ؼير ما يظهر ،مما يعني عدم وجود اتلاق ليمي وااح
بين الميم والللون الفعلي ،وهرله االادواجيرة فري البنراء الشخصري تولرد مجموعرة مرن
المشكالت النفلية كالملك والحير وعردم تمردير الرلات وفمردان االتراان واللرعاد  ،كمرا
تررررثر فررري معرررايير التفاعررر االجتمررراعي ممرررا يرررردي إلررر تفكرررن العاللرررات األلررررية
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واالجتماعيررة وظهررور األمررراض االجتماعيررة الترري تعيررك نمررو المجتمعررات وتطورهررا.
""Hel stet, 1996, p, 16
كما أن مشكالت تعلرم المريم وتعليمهرا فري العمليرة التربويرة يمكرن إجمالهرا فري
لايتين:
أوال :اعؾ اهتمام المناهج الدرالية بالمواوعات الميمية.
ثانيا :اعؾ إعداد المعلمين وتدني كفايتهم ومهاراتهم التعليمية.
"الحشات ،8008 ،ص"303
وممررا لرربك يرررى الباحررض أن مشرركلة البحررض تنبررب مررن أهميررة موارروب المرريم
التربوية وارورتها في إحداض أي تؽيير اروري ومطلوب وإن كانت مفاهيم ؼيرر
مر ية ،إال أن ثارها الملمولة في أفعا األفراد تبين أنهرا مراكرا المروى الحميميرة فري
المجتمعررات وألرراس أي تؽييررر مطلرروب فهرري إلن المرروى الترري تحرردد ملررتمب األمررم
والشعوب.
ولما كان مصدر الميم المر ن الكريم واللنة النبوية لدى المللمين فمد اكتلبت
هررله المرريم مايررة خاصررة لررلا كرران لاامررا علر علمرراء الملررلمين بعامررة وعلمرراء التربيررة
بخاصة أن يبينوا لرماتها إل أن المرر ن الكرريم كلره دعرو للتحلري برالميم الفاارلة لرا
 :مم ان هلا المر ن يهدي للتي هي الوم ويبشر المرمنين الرلين يعملرون الصرالحات
ان لهم اجرا كبيرا ماإللراء 9 :للا كان اروريا إجالء تلن الميم وبيان لماتها من
أجرر تنشرر ة اإلنلرران الملررلم بصررور منلررجمة مررب خصا صرره اإلنلررانية والفطريررة
اللليمة .للا تبرا مشكلة البحض في اإلجابة عل التلارالت اوتية:
 اللرا األو  :ما الميم التربوية واهم لماتها في الفكر التربوي اإللالمي؟
 اللررررا الثررراني :مرررا أهرررم طرا رررك تعلررريم المررريم وتعلمهرررا فررري الفكرررر التربررروي
اإللالمي؟
ً
ثانثا :أهمية انبحث واحلاجة إنيه:
حاي مواوب الميم في الدرالات اإلنلانية المختلفة من جهة والتربوية من
جهة أخرى باهتمام متنامي مرن لبر أصرحاب االختصراص ،ويبردو أن اللربب الكرامن
وراء للن االهتمام ما للميم من اثر بالػ في معظم جوانب الحيا االجتماعية واإلنلانية
وال ليما في المرللات التربوية ،إل أصاب صاحب المو  :ممإن التربية في جوهرها
عملية ليمية " .احمد ،3921 ،ص أ"
وتتص الميم اتصاال مباشرا بالللون اإلنلاني فهي التي تحدده وتوجهره فري
مجراالت الحيرا كافررة ،وتمرؾ وراء جميررب األنشرطة اإلنلررانية والتنظيمرات االجتماعيررة
وااللتصادية والليالية ،أي أنها تمث عاللة اإلنلان بالعالم اللي يعريى فيره ونظرتره
إل نفله ،وال ؼيره من األفراد وال للوكه وإل مكانه في المجتمب.
"عفيفي ،3991 ،ص"80
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ولك مجتمب نظام متعارؾ عليه من الميم ،يشترن فيه أفراده فيكون لك فرد
منهم ليمه الخاصة به وإلر تميراه عرن ؼيرره مرن األفرراد ،ولهرلا فر ن لرلون أي فررد
وتصرفاته كثيرا ما تفلر أو يُحكم عليها عل ألراس المريم التري يتصرؾ بهرا ،فيعررؾ
اإلنلرران بالصرردق إلا كرران صررادلا فعررال ويعرررؾ بالكرلب إلا كرران كالبررا فعررال ويعرررؾ
بالعررد إلا كرران عررادال فعررال ويعرررؾ بالتوااررب والتلررامح إلا كرران يشررتهر بهررا فعررال،
ويتجنبرره النرراس ويتحاشررون التعام ر معرره إلا كرران شررريرا ،لررلا ف ر ن المرريم تررردي دورا
ألاليا ومهما في تشكي حيا الفرد بجوانبها فترثر في تعامله مب ؼيره وفي تصرفاته
المختلفة وفي تعلمه" .هندي ،3990 ،ص"393
فالميم ارورية والامة للفرد والمجتمب معا ،فهي ارورية للفرد في تعاملره
مررب ؼيررره مررن األفررراد والموالررؾ الترري يواجههررا فرري حياترره اليوميررة إل يتخررل مررن نلررك
المعايير والميم موجهرا للرلوكه ونشراطه ،وهري الامرة ألي مجتمرب لكري ترنظم أهدافره
ومثله العليا كي ال تتاارب ليمه وبالتالي ينتابها صراب ليمري اجتمراعي يرردي برللن
المجتمب إل التفكن واللموط" .الصمدي ،3999 ،ص"19
والميم في الفكر العربي اإللالمي كانت لهرا جرلور واارحة المعرالم فمرد كران
العرب لب اإللالم يشتهرون بميم حميد يعتاون بها مث الشرجاعة والبطولرة والكررم
والتاحية والنجد وحماية الجار والتلامح والعفو عند الممدر وؼيرهرا كثيررا ،وعنرد
ناو المر ن الكريم عل النبي دمحم  كانت الميم وتهليب األخرالق مرن األمرور التري
لها الصدار في المبادئ األلالية التي أوالها الدين اإللالمي أهمية بالؽة بعد اإليمان
باهلل ورلالته اللماوية ،وللن لبناء مجتمب مثالي تلوده الفايلة واألخالق.
لمد كان الرلو الكريم دمحم  يلرم ممبالصرادق األمرين حتر لبر نراو
الوحي اإللهري عليره فمرد خاطبره  بمولره :مموانرن لعلر خلرك عظريم مالملرم1:
ولوله  :ممإنما بعثت ألتمم مكارم األخالق .
"البيهمي ،3991 ،ص"30
ويمكن إيجاا أهمية البحض بالنماط اوتية:
 تناو البحض مواروعا مهمرا ،يركرا علر المريم التربويرة ولرماتها فري الفكرر
التربوي اإللالمي.
 الميم ارورية لانلان فهو ال يلتطيب العيى عل ملتوى ؼرا اه ووظا فره
الجلدية.
 الميم ارورية لتمالن والتمرارية النظام االجتماعي ألي أمة.
 تعلررم المرريم وتعليمهررا لهررا مررن األهميررة فرري تشرركي اللررلون فرري المررو والفع ر
لانلان المللم.
 لد يفتح البحض الحرالي فالرا أمرام براحثين خررين للخروض فري مواروب المريم
التربوية وأهميتها في الولت المعاصر.
ً
رابعا :هذف انبحث :يهدؾ البحض الحالي إل :
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 .1بيان الميم التربوية وأهم لماتها في الفكر التربوي اإللالمي.
 .2بيان أهم الطرا ك لتعلم الميم وتعليمها في الفكر التربوي اإللالمي.

ً
خامسا :حذود انبحث:
تحدد البحض الحالي في الميم التربوية وأهم لرماتها وطرا رك تعليمهرا وتعلمهرا
في الفكر التربوي اإللالمي من خال مصدرية المر ن الكريم واللنة النبوية.
ً
سادسا :حتذيذ املصطهحات:
 .3الميم التربوية:
عرفهررا معبررد ايررد 3999 ،بينهررا ممالمواعررد واللررلون الترري يلررتطيب
األفراد من خاللها وبوالطتها أن يلتمدوا مالهم ويوجهوا تصرفاتهم
عرفهررا مالمولرروي 8000 ،بينهررا ممهرردؾ أو ؼايررة ومبررادئ يعم ر
الفرد عل تحميمها كونها تمث معايير للحكم عل أنماط للوكهم .
التعريررؾ اإلجرا رري :بينهررا معررايير وأهررداؾ تمثر الحكررم علر أنمرراط اللررلون
المختلفة التي يموم بها األفراد وهري تعبيرر عرن مردى االلتاامرات االجتماعيرة
واألخاللية تجاه أنفلهم ومجتمعاتهم ومعتمداتهم.
 .8الميم التربوية في الفكر اإللالمي:
عرفها مااهر 3921 ،بينها ممالررية اإللرالمية والنظرر الشررعية
لمفهوم الميمرة والنابعرة مرن مصردري التشرريب المرر ن الكرريم واللرنة النبويرة
المطهر والتي تشك لدى الفرد اهتمام أو اختيار أو حكرم يصردره علر شر
ما مهتديا بمجموعة من المعرايير التري وارعها مصردري التشرريب اإللرالمي
ليعيى في اوءها والتي تحدد له ك ما هو مرؼوب محرال ومرا هرو ؼيرر
مرؼوب محرام . .
التعريؾ اإلجرا ي للميم التربوية فري الفكرر اإللرالمي :بينهرا مبرادئ ولروانين
ثابتة ومطلمة تعتبر كمعايير للحكم عل لرلون وتصررفات األفرراد نابعرة مرن
مصدري التشريب وهي المر ن الكريم واللنة النبوية المطهر .
سابعا :دراسات سابقة:
 .3درالة الميلي م: 3993
هدفت هله الدرالة إلر ترتيرب المريم اإللرالمية فري مجموعرات متجانلرة
كمررا يرريتي :لرريم التوحيررد ،لرريم العررد  ،لرريم الجمررا  ،لرريم البي ررة ،لرريم الجهرراد ،لرريم
التصادية ،ليم اجتماعية ،والميم الليالرية ،وكانرت المريم االجتماعيرة أكثرهرا عرددا
ولررريم التوحيرررد أللهرررا عرررددا .ولرررم تفررررد الدرالرررة المررريم الدينيرررة أو األخالليرررة فررري

- 336 -

العذد السابع واالربعون  .هجلة الفتح  .تشرين االول لسنة 3122

م.م .رعذ كرين دمحم

مجموعررات خاصررة بهررا لصررعوبة فص ر هررلين النرروعين مررن المرريم عررن بميررة المرريم
اإللالمية ،للن أن جميب الميم في اإللالم دينية وأخاللية.
"الميلي ،3993 ،ص"88
 .8درالة المصري م: 8008
هدفت هرله الدرالرة إلر الكشرؾ عرن طبيعرة التحرديات التري تواجره المريم
التربوية للعرب في الملتمب  ،ولد توصلت هله الدرالة إلر النترا ج التاليرة :المريم
هرري المعررايير أو الارروابط الترري تجلررد اررمير المجتمررب أو األمررة وتوجيرره لررلون
أفراده وجماعاته ونظمه وتعبر عن خصوصيته وهويته .كما تجلرد المريم العربيرة
اإللالمية الثمافة العربية وال بد من العود إل تلرن المريم للمحافظرة علر أصرالتنا
والدفاب عن ثمافتنا الخاصة تجاه المصؾ الثمافي اللي يمارلره الؽررب اردنا منرل
أكثر من ما تي عام ،والخروج في النهاية من نفك التخلؾ.
"المصري ،8008 ،ص"39
انفصم انثاوي

انقيم انرتبىية يف انقزان انكزيم وانسىة انىبىية:
إن الميم في الفكر اإللالمي تموم عل ألاس اإليمران براهلل  كحميمرة مطلمرة
والتلليم ب حكامه التي هي في والب أمرها لي ٌم ربانيةٌ روحيةٌ لها تطبيماتها المادية فري
الحيا تلتهدؾ صالح الفرد والمجتمب عل ح ٍد لواء .
ويمكن تلخيصها كما ييتي :
 إن الميم ثابتة مطلمة وليلت نلبية  ،وهي لللن ال تلرتبد وال تتؽيرر
وإنما تمث إطار حيا الفرد والمجتمب نظرا لثبات مصادرها .
 إن مصدر الميم الوحي المتلرو كمرا يتمثر فري المرر ن الكرريم  ،وؼيرر
متلو كما يتمث في الحرديض النبروي الشرريؾ  .وهري لرللن ال تخارب
للتجريب  .وتيب أن تختبرر علميرا للتيكرد مرن صردلها  ،فهري صرادلة
صا بة ال تحتاج إل تصديك أو تصويب وال تخارب لتجرارب البشرر
وخبراتهم .
 إن الميم مواوعية وليلت لاتية  ،وهي لللن ال تخاب لتيوي الفرد
أو مااجه أو هواه  ،وهي ال تتيثر بالظروؾ واألحوا .
 إن للميم للما ثابتا متواانا يجمب بين الميم الروحية التي يمؾ اإليمان
عل رألها وبين الميم المادية بتفرعاتها العديد التي هي تطبيك للميم
الروحيرة المنبثمرة مرن تراثنررا  ،فري إطرار يرنظم عاللررة الفررد مرب ربرره
وعاللته مب نفله وعاللته مب أخيه اإلنلان .
مصالح و خرون 8002 ،م  ،ص313
 والميم الثابترة نرص عليهرا المرران الكرريم واللرنة النبويرة ومنهرا الحرك
والصدق كما في لوله تعرال  :ممبر جراء برالحك وصردق المرلرلين
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يريمر

الصافات ,19 :ومث العد واألحلران كمولره تعرال  :ممان
بالعررد واالحلرران النح ر  ،90 :ومث ر الصرربر و التوك ر عل ر
كموله تعال  :اللين صبروا وعل ربهم يتوكلرون العنكبروت, 39 :
واألمانة كما فري لولره تعرال  :ممانرا عرارنا االمانرة علر اللرموات
واالرض والجبا فيبين ان يحملنها واشفمن منها وحملها االنلان انره
كان ظلوما جهوال األحااب , 98 :وؼيرها من الميم التي جراء بهرا
المران الكريم .
مإبراهيم ،8008 ،ص10
انفصم انثانث

إجزاءات حتقيق أهذاف انبحث :وتتامن:
المبحث األول :الميم التربوية وأهم لماتها في الفكر التربوي اإللالمي:
 .1القيم لغةً:
تعني الميم في الفكر العربري اإللرالمي االلرتمامة واالعتردا والميمرة
واحررد ولريثم :ثمررن الشرريء بررالتمويم ،ويمررا المررا م بالرردين المتملررن برره الثابررت
ولوم الش  :عدله .والميمة النوب .والميمة
ولوم الش تمويما فهو لويم .ث
عليه ،ث
الثمن وجمعها ليم.
"الرااي ،3921 ،ص"99
 .2القيم التربوية في الفكر التربوي اإلسالمي:
تموم الميم التربوية في الفكر التربوي اإللرالمي علر العميرد الدينيرة
وهررله هرري اللررمة الفارلررة الترري تمياهررا عررن ؼيرهررا الترري ال تجع ر للرردين أي
اعتبرار فرري تشرركي المرريم ومررن هنررا يرريتي حررديثنا عررن المرريم مررن منظررور مررادي
فللفي ،لدرجة اعتبرت فيها الميم حيادية ومتؽير ولا لية ال يجرب تلمينهرا أو
فراها ألنها جاء من الحرية الشخصية ،فاإلنلران حرر فري اختيرار ليمره مرا
دام يحمك وجوده كما يرى الوجوديون ،والميم متؽيرر ال ثبرات لهرا كمرا يررى
البرجماتيون وهله النظر جعلت الميم فافااة ال معيرار لهرا مرن صرالح أو
فلاد أو لبو أو رد " .أبو العينين ،3922 ،ص"33
وينظررر الفكررر التربرروي اإللررالمي للمرريم مررن ااويررة مختلفررة ومؽرراير تمامررا إل
يمرر أن الميم ترتبط بالعميد والشرريعة ،وان لهرا منظومرة محردد فري الكتراب واللرنة
وفي ا هدي المر ن الكريم والحرديض الشرريؾ يريتي التعامر مرب المريم الجديرد ومرا
وافك هدي اإللالم مرن المريم فهرو ممبرو ومرا خالفره فهرو مرردود ،ولريم اإللرالم كلهرا
خير وفاعلة ،فما من ليمة فاالة إال وتبناها اإللرالم ودعرا إليهرا ،ومرا مرن لريم لري ة
ولبيحة إال وحاربها اإللالم ودعا إل نبلها" .عبد  ،3999 ،ص"31
كما يربط الفكر التربوي اإللرالمي برين التصرور العمرادي وبرين اللرلون ألميمري
فالعميرد واللرلون مرتبطران يبعارهما ارتباطرا وثيمرا ،ويمررر أن اللرلون اإلنلرراني ال
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ينبعض من فراغ ب يموم عل لاعد رالخة ثابتة من المعتمدات تشرك الردافب األلروى
لما يصدر عن اإلنلان من أنمراط لللرلون ممثلرة فري األلروا واألفعرا  ،وبرللن يكرون
الللون ألميمي جاءا مهما يعبرر عرن جروهر اإليمران ومردى عممره فري الرنفس والعمر
والملب ،ويكون مبعض الميم ودوافب التاامها أمرا كامنا في اإليمان اللي يتشك نليجه
من المعتمدات والتصورات" .جملة ،3999 ،ص"99
ولد ربط المر ن الكرريم والحرديض النبروي الشرريؾ برين االعتمراد الملبري وبرين
الللون ألميمي أو العم الصالح كما عبر عنره المرر ن الكرريم ،فاإليمران ال يعرد كرامال
ورالخا إال إلا الترن بالعمر الصرالح ولرد وردت فري هرلا المعنر العديرد مرن اويرات
المر نية الكريمة التي تركد هله الحميمرة وتبينهرا مممرن عمر صرالحا مرن لكرر او انثر
وهرررو مررررمن فلنحيينررره حيرررا طيبرررة ولنجررراينهم اجررررهم بيحلرررن مرررا كرررانوا يعملرررون
مالنحر  99ممان الررلين امنروا وعملرروا الصرالحات لهررم اجرر ؼيررر ممنون مفصررلت 2
ممان اللين امنوا وعملوا الصالحات اول ن هم خير البرية مالبينة . 9أما األحاديرض
النبوية الصحيحة التي تناولت هله الماية فهي كثير ومتعدد منها األمثلة اوتية :عن
 " :اإليمان باب ولربعون بابرا  ،فيدناهرا إماطرة
أبي هرير  ،لا  :لا رلو
األلى عن الطريك  ،وأرفعها لو  :ال إله إال " .لنن الترمرلي الجرامب الصرحيح
م  -برراب مررا جرراء فرري الررتكما اإليمرران
 الررلبا ح أبررواب اإليمرران عررن رلررووايادته ونمصانه حديض  .8908 :عن أنس عن النبي  لا  " :ال يررمن أحردكم ،
حتر يحررب ألخيرره مررا يحررب لنفلرره " .صررحيح البخرراري  -كترراب اإليمرران برراب  :مررن
اإليمرران أن يحررب ألخيرره مررا يحررب لنفلرره  -حررديض  31 :عررن أبرري هريررر لررا  :لررا
م  " :واللي نفلي بيرده ال تردخلوا الجنرة حتر ترمنروا  ،وال ترمنروا حتر
رلو
تحابوا  ،أال أدلكم عل أمر إلا فعلتموه تحاببتم  ،أفشوا اللرالم بيرنكم " ملرتخرج أبري
عوانة  -كتاب اإليمان بيان المعاصي التي إلا لالها العبد أو عملهرا لرم يردخ الجنرة -
حديض99:
فاللررلون اإلنلررراني المررويم لرررلون مبعررض مرررن العميررد اللرررليمة والتصرررورات
الصحيحة ،ومن هنا تتبين أن العميد اإللالمية هي التي تعطي الميم التربويرة تمياهرا
ومنها تنبثك جميب المريم وتلرتمد شررعيتها ولوتهرا فمهردا فيره المريم ،وملرتوى عممهرا،
وعوام ر التاامهررا إنمررا تعررود فرري الحميمررة إل ر درجررة إيمرران اإلنلرران بهررا ،واعتمرراده
بصحتها وإيمانه بمشروعيتها" .الجالد ،8030 ،ص"32
 .3أهم سمات القيم التربوية في الفكر التربوي اإلسالمي:
 .1الربانية في المصدر :إن خلرك دم ونفرف فيره مرن روحره ،ومنهرا انارعرت
المرريم فرري كيرران اإلنلرران ،فحبرره للخيررر وكرهرره للشررر مررن روح  ،لررا :
ممونفررس ومررا لررواها  ،فالهمهررا فجورهررا وتمواهررا ملررور الشررمس يررة2-9
ولرا  :ممثررم لررواه ونفررف فيرره مررن روحرره ماللررجد  9فاإلنلرران لرريس صررفحة
بيااء كما أنه ليس صفحة لوداء ،ولكنه مفطور عل دين اإللالم وليمه.
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 .2الوالعية :الميم فري اإللرالم ليلرت ليمرا نظريرة مثاليرة ،وإنمرا خالصرة شرريعة
نالت حلب الولا ب واألحداض ،والتجابت لمشركالت النراس ولاراياهم ،لرا
 :اليكلؾ نفلا إال ولعها مالبمر . 829
 .3العالمية واإلنلانية :إن الميم ليلرت للملرلمين بخصوصرهم وإنمرا هري منفتحرة
علر لررا ر األمررم والشررعوب .لررا  :ممومررا ارلررلنان إال رحمررة للعرالمين
ماالنبياء 309ولا  ممومرا ارلرلنان إال كافرة للنراس بشريرا ونرليرا ولكرن
اكثر الناس ال يعلمون ملبي. 82
 .4التكيؾ :للن أن الميم اإللالمية لابلرة للتكيرؾ فري مختلرؾ األحروا واألامران
واألمصار ولابلة للتحمك في أي مجتمب بمختلرؾ الولرا والطررق .لرا :
ماالنعام338
مموالا للتم فاعدلوا ولو كان لا لرب
 .5االلتمرارية :إن الميم اإللالمية تجد نفلها ملتمر مب الوالرب تاريك وتتلرب
ملاحتها بحلب الجهد المبلو لنشرها والولا الملتعملة فري للرن وتلرتمد
التمراريتها من صالحية مصادرها لك امان ومكان.
"الماا  ،8030 ،ص"813-810
المبحث الثاني :أهم الطرا ك لتعليم الميم وتعلمها في الفكر التربوي اإللالمي:
أوالً :الطرائق العرضية لتعليم القيم وتعلمها :ومن أهمها:
 طريمة المدو الحلرنة :والمردو الحلرنة هرو للرن الشرخص الرلي اجتمعرت فيره
الخصررا الحلررنة ،والصررفات العليررا ،واألخررالق الفااررلة بحيررض يمثر بلررلوكه
أنمولجا متمياا يحتلي به اوخرون ويتيلون به.
 أهميررة المرردو الحلررنة فرري تعلرريم المرريم وتعلمهررا :التربيررة بالمرردو تربيررة فاعلررة
باتجرراهين :تجرراه الررلات وتجرراه اوخرررين ،فهرري تطالررب الفرررد بررين ينمرري لاترره،
ويطررور نفلرره ،ويحمررك أعل ر درجررات الكمررا البشررري مررن خررال اكتلرراب
االيمرران والعلررم والعم ر والتحلرري بالصررفات الحلررنة ،تحميمررا لمررو الحررك :
ممواجعلنا للمتمين اماما مالفرلان 91ف لا ما تم بناره اللاتي انتمر أثرر للرن
تلما يا وبصر فاعلة لآلخررين كمرا لرا  :مماول رن الرلين هردى فبهرداهم
معران رمايرة تجريديرة تجعر
التده ماالنعام ، 90فالميم لامية ولكنهرا تبمر
ٍ
تعلمهررا لاررية صررعبة مررا لررم تتاررح معانيهررا وتظهررر حيررة والعيررة مشرراهد .
وبالمدو الحلنة يتحمك للن" .أبو العينين ،3922 ،ص"33
 صفات القدوة الحسنة :من أهمها:
 .1الترررران المرررو بالفعررر  :فالمررردو الحلرررنة شخصرررية متوا مرررة داخليرررا
 :ممياأيها اللين امنروا لرم
وخارجيا فعلها يصدق لولها .كما لا
تمولون ماال تفعلون مالصؾ. 1
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 .2التحلرري برراألخالق الفااررلة :إن اإلنلرران لررن يلررب النرراس بمالرره وإنمررا
يلعهم بيخالله كما وصؾ  نبيه الكريم في لوله :مموانن لعلر
خلك عظيم مالملم. 1
 .3العلررم والمعرفررة :إن المرردو الحلررنة يلرريرها العلررم وتاينه را المعرفررة
 :مميرفب اللين امنوا منكم
فالعلم نور والمعرفة لو كما لا
واللين أوتوا العلم درجات و بما تعملون خبير مالمجادلة. 33
"عبد الهادي ،3921 ،ص"311
ثانياً :الطرائق التفاعلية لتعليم القيم وتعلمها :ومن أهمها:
 طريمة الحوار والمنالشة :الحوار والمنالشة من أكثرر طررق التردريس مال مرة
لتعليم الميم وبيانها وتعاياها ،فالحوار يفتح الفرصة أمام الطالب للتعبير عرن
أفكاره وتصوراته المختلفة حرو المارايا الميمرة المعروارة للنمراى .ويفررق
بين الحوار والمنالشة باعتبرار الهردؾ الممصرود مرن كر منهمرا ،فالهردؾ مرن
الحوار هو عرض اوراء واألفكار من ؼيرر لصرد إلر التعمرك وااللتمصراء،
أما المنالشة فتعتمد عل التعمك والبحض وااللتمصاء لآلراء واألفكار.
 أهمية الحوار والمنالشة في تعليم الميم وتعلمها:
 .1يلررراعد الحررروار فررري الكشرررؾ عرررن راء الطلبرررة وتصررروراتهم حرررو
المواوعات الميمية.
 .2يبين الحوار مرنهج التفكيرر الرلي يعتمرده الطلبرة فري إصردار أحكرامهم
حو المنظومة الميمية.
 .3يعم الحوار عل تمريب وجهات النظر والوصو إل لاايا عامرة
تشك األلاس اللي ينطلك منه الطلبة لدرالة الميم وفهمها والتعررؾ
عل حميمتها.
 خطرروات طريمررة الحرروار والمنالشررة :تلررير طريمررة الحرروار والمنالشررة وفررك
الخطوات اوتية:
 .1التمهيد.
 .2تنظيم المنالشة وإجرارها.
 .3التمويم.
 .4األخالق.
"الخلي و خرون ،3999 ،ص"28
ثالثاً :الطرائق الكشفية لتعليم القيم وتعلمها :ومن أهمها:
 طريمة ح المشكالت :إن حر المشركالت هري تصرور عملري يتارمن لللرلة
من الخطوات المنظمة التي يارعها اإلنلران بؽيرة التوصر إلر حر للمشركلة
التي تواجهه .ولرد تبرين ممرا لربك أن المريم ترلرس علر مجموعرة تصرورات
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عمليرررة وإن التفكيرررر فيهرررا هرررو ألررراس التنررراب الفررررد بيهميرررة الميمرررة وجررردواها
الحياتية ،وبعد اتخال مولؾ تصوري منها تندمج الميمة فري الشرعور وتتؽلؽر
في اإلحلاس الكامن فري الرلات اإلنلرانية ممرا يجعلهرا لارية مركايرة تصربػ
حيا الفرد فتتحد في إطارها مظاهر الللون وتصدر عنه.
 أهمية طريمة ح المشكالت في تعليم الميم وتعلمها:
 .1تتميا طريمة ح المشكالت بتنمية مهارات التفكير عند الطلبة وبخاصرة حر
المشكالت ،واتخال المررار ،والتفكيرر النالرد ،وهري مهرارات ألالرية فري تعلريم
الميم.
 .2تلهم طريمة ح المشكالت في توايح معاني الميم المتعلمة.
 .3تجع هله الطريمة الماايا الميمية جاءا من حيا الطلبة ووالعهم المعاى.
 خطوات طريمة ح المشكالت:
 .1الشعور بالمشكلة.
 .2تحديد المشكلة.
 .3جمب البيانات والمعلومات.
 .4التراح حلو مرلتة للمشكلة.
 .5المفاالة بين الحلو واختيار الح  /الحلو  /االفا .
 .6تجريب الح وتنفيله.
 .7تمويم الح .
"ايتون ،8001 ،ص"99
المبحث الثالث :بعض األنشطة لتعلم الميم التربوية:
نشاط م : 3صفات عل الشجر :
تخي نفلن فراشة تطير عل أؼصان األشجار:
 .1الطؾ الثمار التي تمث الصفات التي تجدها في نفلن ثم اكتبها.
 .2الطؾ الثمار التي تحب أن تكون عندن ولكن ليلت موجود .
 .3اختر خمس صفات تحبها في صديمن.

هتفائل

عطوف

هرتب
هتساهح

هخلص

لطيف

أهين
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ويمكن اادياد عدد الثمار في الشجر أي أكثر من هله الصفات
نشاط م 8ليم اللالم:
صنؾ الكلمات اوتية واعها في مكانها المنالب:
حررب – خررالؾ – إيمرران – رحمررة – صرردالة – حرررب – ؼررى – أمرران – للررو –
تعاون – ؼاب – مشاركة تلامح – أنانية – اعتداء – مكر.
سلوك
ال يحقك
السالم

سلوك
يحقك
السالم

نشاط م 1الملاوا والعد :
 رتب الكلمات اوتية لتكون جملة مفيد :
مالملاوا – من – األنباء – العد – بين
مينشر – بين – العد – المود – المجتمب  -األفراد
م – العد – من – بين – تموى – األنباء
انفصم انزابع

يتضمه هذا انفصم انىتائج وانتىصيات واملقرتحات:

انىتائج :
يلتنتج الباحض من البحض الحالي عد التنتاجات وهي:
 .1صحة انتماء الميم التربوية للفكر التربوي اإللالمي.
 .2يربط الفكر التربوي اإللالمي الميم التربوية بالشرب وهو اللي يحلن ويمبح،
فالميم متروكة لانلان لينظر فيها بعمله ،ألنره فارال عرن كونره بطبيعرة فالره
المحرردود عرراجا عررن العثررور عل ر نلررك شررمولي يلررتجيب لحاجررات اإلنلرران
وتطلعاترره الحاررارية ،فاررال عررن أن نلررمه للررن حتر وإن كرران فيرره لرردر مررن
الصواب ،ف نه يظ جلدا راكدا ال حيا فيره ،فالعميرد هري التري تبعرض الحيرا
في الميم.
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 .3إن لمات الميم التربويرة والمريم عامرة فري الفكرر التربروي اإللرالمي مربوطرة
ربطررا محكمررا بررين العميررد والعبرراد واألخررالق ،فالعميررد الصررحيحة ال بررد أن
تعبر عن نفلها في العباد الخاشعة الصادلة ،ف لا لم تلتمد األخرالق الفاارلة
من أمانة وهدؾ وإخالص وحب وإيثار وبر فال ليمة لها.
 .4إن طرا ك تمييم الميم وتعلمها واألنشطة المصاحبة لها من األهمية في تشركي
أنماط الللون المختلفة في تمثي الميم التربوية لوال وفعال.
انتىصيات :في اوء نتا ج البحض يوصي الباحض بـ:
 .3ارور رد ك للون إل مصرادر التشرريب اإللرالمي للولروؾ علر ؼاياتره
و ليات تطبيمه والحكم عليه.
 .8ارور التخدام الطرا ك المنالربة فري تعلريم المريم وتعلمهرا علر وفرك هردي
الفكر التربوي اإللالمي.
 .1إجررراء درالررة مماثلررة للدرالررة الحاليررة بصررور أكثررر تعممررا لتاررمن المرريم
التربوي في جميب مناهج المراح الدرالية.

املقرتحات  :في اوء نتا ج البحض يمترح الباحض ما ييتي:
 .1ترريليؾ كترراب بالررم مالمرريم واألخررالق وتعميمرره علر المراحر الدرالررية كافررة
وبحلب المراح العمرية للمتعلمين.
 .2تامين المحتوى التعليمي بالميم التربوية وطرا ك تعليمها وتعلمها عل وفرك
الفكر التربوي اإللالمي للمراح الدرالية كافة.
Abstract:
Pass the educational values in the process of labor between
traditional values and modern values and the values of
modernity, and the impact of cultural development, technical and
social in the emergence of the problem of values expatriate,
prompting the researcher to engage the topic of educational
values, characteristics and methods of teaching and learning in
the educational thought of Islam. The research contained four
chapters of the first chapter dealt with the research problem and
its importance and the need for and purpose of the research and
determine its borders and its terms, as the second chapter dealt
with earlier studies was to achieve research objectives in Chapter
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III Chapter IV dealt with the search results and recommendations
and proposals. It had been among the most important results of
the research is that Islam and the Islamic faith are the source of
educational values, although the characteristics of such values are
the attributes of divine and pragmatic fit every time and place
was recommended by the researcher a set of recommendations
and suggested several proposals, including a study similar to the
contest on the subject of values and included in the
curriculum and use the best instructional methods for teaching
and learning.
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