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املضايني االخالقيت وانقيًيت يف فهسفت انرتبيت
و.د.رفاء عبذ انمطيف حسٍ

الجامعة العراقية/قسم اللغة العربية
(خالصت انبحج)

ُّد
تع ادلضامُت االخالقية كالقيمية يف فلسفة الًتبية من أىم ادلواضيع اليت جيعر
كخاا ة يف كقسنا ىذا دلا ذلا من أمهية بالغة يف نشئة األ جياؿ
ك سستح اللتح ا
ٌ
بالسشكيل كالسوجيو كالسقوَل ضمن منظومة أك سلم مسعرج بقيم اجملسمع الذم تيش
فيو.كلستليل القيم اليت كانت سائعة يف راثنا التر يب اإلسالمي  ,كالقيم اليت ينلغي أف
سود احلاضر كادلسسقلل  ,كالوسيلة اليت غرس ا ىذه القيم ىي الًتبية  ,كاليت تع يف
نمية زلصلسها النهائية ذات كظيفة اخالقية كقيمية كمن خالؿ قعرة الًتبية على نمية
النفوس من الشوائب كغرس القيم الفاضلة كالكردية كادلسسلهمة من ت راثنا التريب
االسالمي .كادخاذلا ك تزيزىا يف مناىجنا العراسية يف رلاؿ الًتبية كالستليم  .دلا ذلا من
كخاا ة يف كقسنا احلاضر ىذا  .اليت جيب السأكيع على
امهية بالغة يف نشئة االجياؿ
ٌ
لك ادلضامُت االخالقية كالقيمية كااللسزاـ ا دلا ذلا من دكر كلَت كفتاؿ يف قعـ
رلسمتنا كبلعنا كرقيو.
هذف انبحج

يهعؼ اللتح احلايل اىل ترؼ
الًتبية ,كذلذا اللتح أمهية كلَتة لتعة أسلاب

ادلضامُت االخالقية كالقيمية يف فلسفة

 .1أمهية ادلرحلة اليت دير ا الطللة كوهنا مرحلة أساسية كمهمة من حياهتم كألهنا
األساس يف عملية أىيلهم ك إععادىم من الناحية التلمية كالتملية لذا ؼ ا ٌف وجيو
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النمو يف ىذه ادلرحلة ك أكيعىم على لك ادلضامُت القيمية كاالخالقية ك إدخاذلا يف
السيم ا يف رلاؿ الًتبية كالستليم كااللسزاـ ا ذلا من دكر كلَت كفتاؿ
مناىجها العراسية
ٌ
يف نشئة ابنائنا كبنا نا كمن مث قعـ رلسمتنا كبلدنا كرقيو .

 .2امهية ادلضامُت االخالقية كالقيمية يف فلسفة الًتبية ألنٌوا شيئا موركثا ضبلو راثنا
التريب االسالمي كما حيويو ىذا الًتاث من غزارة علمية يف رلاؿ الًتبية كعلم النفس دبا
سبكن الطللة من فهم احلقائح كادلفاىيم كادللادئ ذلذه ادلضامُت اليت اكعت عليها
اللح كث كالعراسات يف رلاؿ الًتبية.
 .3اسسجابة اللتح للسوصيات التعيعة ادلؤسبرات كالنعكات االقليمية كالعكلية  .اليت
اكعت على اللتوث كالعراسات يف رلاؿ الًتبية كعلم النفس.

أهًيت انبحج واحلاجت انيه

الًتبية يف ربليلها النهائي ذات كظيفة قيمية  ,فهي سناكؿ الناشئة بالسشكيل
كالسوجيو كالسقوَل يف إ ٌار قيم اجملسمع الذم تيش فيو كما حيسويو من راث ككاقع
ك طلتات مسسقللية كمن خالؿ قعراهتا على االخسيار كاالنسقاء كاحلذؼ كاالضافة ,
كىي اخلصائص اليت واجو مسؤكلياهتا ضلو أجيل القيم يف الناشئة .لقع كاجهت الًتبية
ازاء موقفها من اؿ قيم كعالقاهتا بالفرد كاجملسمع ععة يارات مستارضة مسناقضة بُت
ادلثالية كادلادية  ,بُت الغاية كالوسيلة بُت الذا ية كادلوضوعية  ,كبُت النسلية كادلطلقية
افقعهتا النظرة السكاملية اىل ادلواءمة بُت ىذه السيارات ادلسع ارضة كاليت ر كز على
مسلمة رئيسة موادىا أ ٌف القيم يف كل صورىا ىي جزء ال يسجزأ من حيا نا اليومية
ادلنلثقة من األ كضاع الواستة بأبتادىا السارخيية كادلكانية ُ كشلا سلح عرضو كعلى كجو
العقة نطلح امهية اللتح شلا يأيت:
 .1أمهية ادلرحلة اليت دير بيها الطللة كالطاللات كوهنا مرحلة أساسية كمهمة يف حياهتم
كألهنا ىي األ ساس يف عملية أىيلهم كاععادىم من الناحية التلمية كالتملية ذا كاف
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حسب اعسقاد اللاحثة وجيو النمو يف ىذه ادلرحلة ك أكيعىم على لك ادلضامُت
السيم ا يف رلاؿ الًتبية كالستليم
القيمة كاأل خالقية كادخاذلا يف مناىجنا العراسية
ٌ
كااللسزاـ ا دلا ذلا من دكر كلَت كفتاؿ يف نشئة ابنائنا كبنا نا كبالسايل قعـ رلسمتنا
كبلعنا كرقيو.
موركث من الًتاث
ه
 .2أمهية ادلضامُت األ خالقية كالقيمية يف فلسفة الًتبية ألنوا شيءه
كما حيويو ىذا الًتاث من غزارة علمية يف رلاؿ الًتبية كعلم النفس سبكن الطللة
كالطاللات من فهم احلقائح كادلفاىيم كادللا دئ ذلذه ادلضامُت االخالقية كالقيمية
ك طليقها يف رلسمتنا ادلتاصر.

 .3اسسجابة اللتح للسوصيات التعيعة من ادلؤسبرات كالنعكات االقليمية كالعكلية اليت
أكعت على اللتوث كالعراسات يف رلاؿ الًتبية كعلم النفس.
هذف انبحج

يهعؼ اللتح احلايل اىل ترؼ ادلضامُت االخالقية كلقيمية يف فلسفة الًتبية .
حتذيذ املصطهحاث

املضاينيContents :

ِ

الكساب
ة
كىي رلموعة الكالـ كادلتاٍل ادلقعمة يف الكالـ أك
االخالؽ:كىي غرائز كامنة ظهر باالخسلار ك قهر باالضطرارّ.

وتعرف الباحثة  :ىي رلموعة ما حيسويو الفرد كاجملسمع من الفضائل كالرذائل ك نقسم
عىل قسمُت (اخالؽ حسنة كسيئة ) أ ٌـا األ خالؽ احلسنة فهي ذبمع يف زلسواىا شىت
صنوؼ الفضائل يف كرَل الصفات كطيب األ فتاؿ أما السيئة فهي عكس احلسنة ام
اهنا ذبمع يف زلسواىا شىت صنوؼ الرذائل كقليح االفتاؿ.
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القيم :لغويا :جاء يف لساف الترب يف حادث قوـ ما يأيت  :كالقيمة كاحعة ؿلقيم
كأصلو الواك  ,أل ٌفق يقوـ مقاـ الشيء  .كالقيمة كاحعة للقيم ك أصلو الواك أل ٌفق يقوـ
الشيء شبن الشيء بالقوَل (ابن منضور ,لساف الترب)
ً ً ْ
كقولو تاىل " فى ً
يموا إلىٍيو"
ٍ
اسسىق ي
القيم اصطالحا  :اسم ىيئة من قاـ الشيء بكذا  ,يتٍت كاف شبة ادلقابل لو كذا  ,مث
اسستمل مبعٌت القعر كادلنزلة ,كمن ىذا ينشأ ادلتٌت الفلسفي ذلذه الكلمة  ,فهو انسقاؿ
من داللة مادية متركفة يف علم احلساب ,كعلم االقسصاد أك السياسة إىل داللة متنوية
عم ا يف األشياء من خَت كصباؿ أك صواب ,كلللتوث التلمية شأف قوم يف
تع ٌ

إشاعة ىذا االسستماؿ ٓ.القيمة ( )ralph whiteبأهنا (أم ىعؼ أك متيار
للتكم عادة ما يشار اليو يف ثقافة متينة ككأنو بعيهيا مرغوب فيؤ.

القيمة بوجه عام  :ىي رلموعة اخلصائص الثابسة للشيء اليت يقعر ا  ,كيرغب فيو
من أجلها ك كوف سلم القيم لألشياء من جهة فاكهتا فيما يقسضي ذلا السقعير كما
يلتح على اؿرغلة ا  .كقع يكوف ذلك ثابسا للشيء يتعه ذا و أك يتعه كسيلة
لستقيح متٌت يف غَته كىذا ىو أساس الرغلة فيقوؿ ديكارت  :اف الوظيفة احلقيقية
للتقل أف يفتص القيمة الثابسة جملموع ادلنافع اليت ىي ناشئة فيها بصورة رجع اىل
اذباىا نإ.
فلسفة التربية  :عرفها النجيتي بأنو ا (النشا الفكرم ادلنظم الذم يسخذ الفلسفة
كسيلة لسنظيم التملية الًتبوية ك نسيقها كانسجامها ك وضيح القيم كاالىعاؼ اليت
نشع ربقيقها)ٖ.
فلسفة التربية :كيترفها بسلر بأهنا ( ستى إىل فهم الًتبية يف كليسها اإلصبالية ك فسَتىا
اخترنا للغايات كالسياسات الًتبوية)ٗ.
بواسطة مقومات عامة سوىل قياد نا ك يا
358

جمهت انرتاث انعهًي انعربي

فصلية  ،علمية  ،محكمة

املضايني األخالقيت وانقيًيت يف فهسفت انرتبيت

العدد الثاني – 2014م

 .1اخللود :خلود اإلسالـ ىو ثلا و ما دامت اللشرية واصل مسَتهتا إذ قاؿ اهلل تاىل
" اَّلً يتواٍ ىما أين ًزىؿ إًلىٍي يكم ِّمن َّربِّ يك ٍم ىكالى ىػسَّلً يتواٍ ًمن يدكنًًو أ ٍىكلًيىاء "َُ كقاؿ تاىل يف كصف
ً
اب ًٍلػيىا نا لً يك ِّل ىش ٍي وء "ُُ.
كسابو التزيز " ىكنػىَّزلٍنىا ىعلىٍي ى
ك الٍكسى ى
ىم ىشي وء أى ٍكلػر ىشهادةن قي ًل اللَّو ىش ًهي هع بػي ًٍت كبػيػنى يكم كأ ً
يل
يكح ىي إً ىَّ
كقاؿ تاىل " قي ٍل أ ُّد ٍ ى ي ى ى
ي
ىٍ ى ىٍ ٍ ى
ً ً
ً
ً ً ً
يخىرل قي ٍل ال أى ٍش ىه يع
ىى ىذا الٍ يق ٍر يف ألينذ ىريك ٍم بًو ىكىـ ٍف بىػلى ىغ أىئنَّ يك ٍم لىسى ٍش ىه يعك ىف أ َّىف ىم ىع اللَّو ذلىةن أ ٍ
قيل إًَّىا ىو إًلىو ك ً
اح هع ىكإًن ًٍَّت بىًرمءه ًشلَّا ي ٍش ًريكو ىف"ُِ.
ٍ يى ه ى
كقع فسر القرطيب ىذه اآلية اذ بقولو  :كلفظ شيء ىنا كاقع موقع اسم اهلل
تاىل ادلتٌت اهلل اكع شهادة أم انفراده بالربوبية  ,كقياـ العاىُت على وحيعه اكع
شهادة كاعظم فهو شهيع بيٍت كبينكم على اٍل قع بلغسكم كصعقت فيما قلسو كادعيسو
يف الرسالة كقولو تاىل  " :كاكصي اىل ىذا القر ف " أم كالقر ف شاىع ينلؤكٍل (ألنذركم
بو) يا أىل مكة (كمن ابلغ ) أم كمن بلغو القر فُّ كلقع صور االماـ علي بن ايب
طالب (رضي اهلل عنو ) ىذا اخللود يف قولو " مث انزؿ عليك الكساب نورا ال طفأ
مصابيتو كسراجان ال خيلو وقعه كحبرا ال يعرؾ قتره كمنهاجا ال يضل منهجو كشتاعان
ال ظلم ضوؤهُْ.
كمغزل ذلك أ ٌف الشريتة اإل سالمية ستامل مع اللشر يف إطار قيم مساكية
مطلقة ال يطرأ عليها غَت بسلب الزماف أك ادلكاف  ,فضال عن اهنا سسم بستة
مفاىيمها كذات نظرة شاملة لستسوم كل اجملاالت التملية كالقيمية يف احلياة كيف ذلك
و
يقوؿ تاىل " كنىػَّزٍلنا علىيك اٍل ًكس ً ً
ً ًً
ُت
اب ٍلػيىانا ل يك ِّل ىش ٍيء ىكيى نعل ىك ىر ٍضبىةن ىكبي ٍشىرل ل ٍل يم ٍسلم ى
ى ى ىٍ ى ى ى
" ُٓ .فالسشريتات اإل سالمية يف ميعاف ادلتامالت مطتمة كلها كشلزكجة باألخالؽ
اإلسالمية فما من شريع أك قانوف خيص الفرد أك األسرة أك اجملسمع أك العكلة اال كقع
جرل شريتو بشكل شلزكج باألخالؽ اإلسالمية" ففي عالقة الفرد بالفرد دعا اإلسالـ
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إىل اف سود متاٍل األخالؽ اإلسالمية ,ك ظهر اخلصاؿ اخللقية فيها من صعؽ القوؿ
ككفاء بالتقود كالتهود ك إمانة ,كإخالا ,كزللة ,كابشار" كبشفقة كرضبو ك إحساف
كغَتىا.
 .2ادلركنة :ىذه اخلاصية قامت على اساس ربقيح السناسب بُت السصرؼ كالسنفيذ لذا
جاءت السكاليف ؾذلا دبسسول قعرات االنساف كامكانيا و كيف ذلك يقوؿ اهلل تاىل :
ِّف ىعٍن يك ٍم ۚ ىك يخلً ىح ًٍ
ضتًي نفا "ُٔ.
" ييًر ي
اإلنٍ ىسا يف ى
يع اللَّوي أى ٍف يخيىف ى
ت ىك ىعلىٍيػ ىها ىما
ف اللَّوي نىػ ٍف نسا إًَّال يك ٍس ىت ىها ىذلىا ىما ىك ىسلى ٍ
كقاؿ سلتانو عز كجل " ىال يي ىكلِّ ي
ت "ُٕ.
ا ٍكسى ىسلى ٍ

 .3اإلنسانية :كىي النظرة الشاملة يف اإلسالـ فهو موحع للناس أصبتُت ذكورا أك إناثا
على تعد أجناسهم كلغاهتم كألواهنم كبيئاهتم كأزماهنم فادلساكاة ىي األ ساس كالتمل
ىو ادلقياس يف السميز بينهم دكف سبييز بُت غٍت أك فقَت  ,قوم أك ضتيف ,قاؿ تاىل:
َّاس بى ًش نَتا ىكنى ًذ نيرا ىكَٰلى ًك َّن أى ٍكثىػىر الن ً
اؾ إًَّال ىكافَّةن لًلن ً
َّاس ىال يىػ ٍتلى يمو ىف "ُٖ.
ىكىما أ ٍىر ىس ٍلنى ى
َّاس إًنَّا ىخلى ٍقنىا يك ٍم ًم ٍن ذى ىك ور ىكأينثىى ىك ىج ىت ٍلنىا يك ٍم يش يتوبنا ىكقىػلىائً ىل
كقولو تاىل " يىا أىيُّدػ ىها الن ي
اللًق أىٍػ ىقا يك ٍم "ُٗ.
لًسىػ ىت ىارفيوا إً َّف أى ٍكىرىم يك ٍم ًعٍن ىع َّ
ً
ُت " َِ كىذه الفكرة اإلنسانية يأيت ا
كقولو تاىل  " :ىكىما أ ٍىر ىس ٍلنى ى
اؾ إًَّال ىر ٍضبىةن لٍِّل ىتالىم ى
اإلسالـ غَت مسلح بتقيعة سالفة أك بفلسفة معكنة فهو عقيعة إنسانية شاملة ,ال
طب يؤثرىا على طلقة ,
زبص بنتمة اهلل امة من األمم ألهنا من ساللة سلسارة كليس لو قة
اًلا بسفاكت الناس ك فاكت األمم بالتلم كالتمل كاإلسالـ ال يرل اف رلرد ادلخالفة يف
كٌ
العين يسيح التعاكة كاللغضاء  ,كسبنع ادلساععة كالستاكف على شؤكف احلياة التامة فضال
عن إباحة القساؿ ألجل لك ادلخالفة غَت مسموح بو ما ععا قساؿ ادلشركُت الذم ف
يتلعكف غَت اهلل أك ينكركف كجوده  ,فلم يليح اإلسالـ للمسلم أف ير لط م مثل ىذا
االر لا .
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 .4الواقتية :كىي من ادلضامُت ادلميزة لشريتسنا اإلسالمية اذ راعت الفطرة كالسكوين
لالنساف عن طريح االسسجابة للنزعات كالطليتية يف اإلنساف باحلح كفسح أبواب السوبة
أماـ التاام لسمكينو من صتيح خط سَته ضلو األفضل كلقع جاءت اآلية الكردية
كصفا دقيقا للمراحل السوجيهية كالسقوديية اليت ديارسها اإلسالـ مع اإلنساف يف قولو
ً ً
ً
ً
اس بًالٍ ًق ٍس ًط
وـ َّ
تاىل " لى ىق ٍع أ ٍىر ىس ٍلنىا ير يسلىنىا بًالٍلىػيِّػنىات ىكأ ى
اب ىكالٍم ىيزا ىف ليىػ يق ى
ىنزلٍنىا ىم ىت يه يم الٍكسى ى
الن ي
احل ًعيع فً ًيو بأٍس ش ًعي هع كمنافًع لًلن ً ً
نصرهي كر يسلىوي بًالٍغىٍي ً
ب إً َّف
ىكأ ى
ىنزلٍنىا ٍى ى ى ه ى ى ىى ي
َّاس ىكليىػ ٍتلى ىم اللَّوي ىمن يى ي ي ى ي
م ىع ًز هيز " ُِ.
اللَّوى قى ًو ٌّ
 .5اال ساؽ :سبساز شريتسنا اإلسالمية بالشكل الذم جيتل من بتضها أساسا كقوة
ساعع على طليح اللتض اآلخر بنجاح ,دكف أدٌل تارض أك ناقض ,فاالدياف باهلل
كااللسزاـ بالقيم الشرعية  ,يساعع على طليح قوانُت السياسة كاالقسصاد كاالجسماع .
كىكذا نشأ كل ادلفاىيم كالقيم داخل إطار التقيعة لسشكل كحعة شريتية يساعع
بتضها على طليح بتضها اآلخر كيهيئ كل جزء منها إلصلاز دقة اجلزء االخر.

من اهلل تاىل على اإل نساف بنتمة احلياة كلذلك
 .6احلفاظ على نظاـ احلياة  :لقع ٌ
على اإلنساف أف حيافظ عليها كيسم ذلك من خالؿ ععـ سلالفة السنة اليت كضتها اهلل
اخلااة بالفرد  ,اك الصتة التامة للم جسمع ,
تاىل للنساف سواء فيما يستلح بالصتة
ٌ
كما ير لط مع األمر بادلتركؼ كالنهي عن ادلنكر  ,كاحلرا على الطيلات كالرزؽ
احلالؿ.

 .7نمية الوعي بالكوف :أم إحعاث السوافح كاالنسجاـ بُت االنساف كالتامل من حولو
كذلك ليصل االنساف اىل االحساس بأنو جزء من ىذا الكوف كانو مل خيلح علثا  ,قاؿ
ِِ
اهلل تاىل " :أىفى ىح ًسٍلسي ٍم أىَّىا ىخلى ٍقنىا يك ٍم ىعلىثان ىكأىنَّ يك ٍم إًلىٍيػنىا ال يػ ٍر ىج يتو ىف "
 .8نمية الوعي بالعكر احلضارم  :كذلك لسلصَت االنساف دبسؤكليا و يف اسسثمار
اخلَتات كالتمل كالتلم ك وظيف الطاقات االنسانية يف رلاالت احلح كاخلَت كاجلماؿ
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قاؿ تاىل  " :كال فسعكا يف ا الرض بتع اصالحها كادعوه خوفا كطمتا  " ,إً َّف ىر ٍضبىةى
ًً
اللَّ ًو قى ًر ً
ُت " ِّ.
يب م ىن الٍ يم ٍتسن ى
ه
انقيى يف انفكر االساليي

اوال :انتىحيذ

كيتٍت االقرار بوجود خالح كاحع للكوف كىو اهلل سلتانو ك تاىل كىو مصعر
القيم ك ر لط كحعة الوجود اإلنساٍل يف القر ف الكر َل بالقاععة اإل سالمية اليت يقوـ
عليها اإل سالـ كىي قاععة السوحيع  ,فكافة اللشر على اخسالؼ ألواهنم كأجناسهم
كلغاهتم يؤمنوف بفطرهتم بوجود اخلالح سلتانو عز كجل  ,كاف اهلل خلقهم للتلادة ,
كيقوؿ تاىل " كما خلى ٍقت ًٍ
اإلنٍس إًَّال لًيػتل يع ً
يع ًمٍنػ يه ٍم ًم ٍن ًرٍزوؽ ىكىما
كف * ىما أيًر ي
ىى ى ي
اجل َّن ىك ًٍ ى ى ٍ ي
ِْ
ً ً
يع أى ٍف يطٍتًم ً
ً
ُت " .
الرز ي
وف * إً َّف اللَّوى يى ىو َّ
َّاؽ ذيك الٍ يق َّوة الٍ ىمس ي
أير ي ي ي
حاَيا :االستخالف وتكريى اإلَساٌ

ؤكع ىذه القيمة على إ ٌف اإلنساف ارقي كأكرـ سللوؽ يف ىذه العنيا ,كإ ٌف كل
ما فيها من موجودات مسخر لو كخلعمسو كرفاىيسو ,كيف ذلك يقوؿ اهلل تاىل  " :ىكلى ىق ٍع
ىكَّرمنىا ب ًٍت دـ ك ىضب ٍلنىاىم ًيف الٍلػِّر كالٍلت ًر كرزٍقػنىاىم ًمن الطَّيِّل ً
اى ٍم ىعلى َٰى ىؾ ثً وَت
ات ىكفى َّ
ض ٍلنى ي
ٍ ى ى ى ى ى ي ٍ ى ى ى ٍ ى ىى ي ٍ ى ى
ً
ً
َّاس إًنَّا
شل ٍ
َّن ىخلى ٍقنىا ىػ ٍفض نيال " (القر ف الكرَل ,اإلسراء ,اية  )7كقولو تاىل " يىا أىيػُّد ىها الن ي
ىخلى ٍقنىا يك ٍم ًم ٍن ذى ىك ور ىكأينثىى ىك ىج ىت ٍلنىا يك ٍم يش يتوبنا ىكقىػلىائً ىل لًسىػ ىت ىارفيوا إً َّف أى ٍكىرىم يك ٍم ًعٍن ىع اللَّ ًو
أىٍػ ىقا يك ٍم " ِٓ.كقع أكصى اهلل اإلنساف كجتلو خليفة يف األرض إذ قاؿ تاىل " ىكإً ٍذ
ب لًلمالئً ىك ًة إً ٍِّل ج ً
اع هل ًيف األ ٍىر ً
ض ىخلًي ىفةن " ِٔ كقولو تاىل "كىو الذم جتلكم
قى ى
ى
اؿ ىر ىُّدؾ ى
خالئف يف األرض كرفع بتضكم فوؽ بتض درجات ليللوكم فيما ا اكم "ِٕكقولو
تاىل" ىكيى ٍسسى ٍخلً ىف يك ٍم ًيف ٍاأل ٍىر ً
ف ىػ ٍت ىمليو ىف "ِٖكنسسنسج من اآليات الكردية ما
ض فىػيىػٍنظيىر ىكٍي ى
يأيت:
 .1الكوف أمانة ضبلها اإلنساف اذباه خالقو.
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 .2اإلنساف كصي كمسؤكؿ عن رعاية كل ما خلقو اهلل

 .3االنساف ال ديلك احلح ادلطلح للسيطرة فالليئة ميعاف اخسلار ألخالؽ االنساف

 .4على االنساف ضباية ما خلح اهلل كىو كاجب على كل مسلم كيثاب عليو من
خالقو.
 .5إعالء قيم الفضائل اخللقية ك ععـ ذباىل القيم ادلادية اليت يشملها مفهوـ
االسسخالؼ.
حانخا :انصرب

خلح فاضل من أخالؽ النفس ,كىو قوة من قول النفس اليت ا صالح شأهنا كقواـ
أمرىا كالستلَت كالصع نصف العين  ,فأ ٌف اإلدياف نصفاف ,نصف صع ,كنصف شكر ,
و ً
ً
صلَّا ور ىش يكوور "ِٗ.
قاؿ تاىل " إً َّف ًيف َٰذىل ى
ك ىآليىات ل يك ِّل ى
ً
ك لى ًم ٍن ىع ٍزًـ ٍاأل ييموًر " َّ.
صلىػىر ىك ىغ ىفىر إً َّف ذىل ى
كقاؿ تاىل " :ىكلى ىم ٍن ى
ً
كقاؿ تاىل " :فى ٍ ً
الر يس ًل ىكىال ى ٍسسىػ ٍت ًج ٍل ىذلي ٍم "ُّ.
صلىػىر أيكليو الٍ ىت ٍزـ ًم ىن ُّد
اص ٍع ىك ىما ى
ً َّ ً
ً ً
ً
ً
اب ًم ٍن
ين أيكيوا الٍكسى ى
كقاؿ تاىل  " :لىسيٍلػلى يو َّف يف أ ٍىم ىوال يك ٍم ىكأى ٍف فيس يك ٍم ىكلىسى ٍس ىم يت َّن م ىن الذ ى
ً
ً ً َّ ً
ً
ك ًم ٍن ىع ٍزًـ األ ييموًر "
صًعيكا ىكىػسَّػ يقوا فىًإ َّف ذىل ى
ين أى ٍشىريكوا أىذنل ىكث نَتا ىكإً ٍف ى ٍ
قىػٍلل يك ٍم ىكم ىن الذ ى
ِّ.كقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "كالصع ضياء"ّّ.
رابعا :االعتذال وانعذل

كىذه القيم عخل يف كل أ ا السلوؾ اإلنساٍل كعالقا و كحالة كماؿ النفس
اإلنسانية اذ اعسعلت كمل سجو إىل االفرا كالسفريط  .فيقوؿ تاىل  " :كالذين اذا أنفقوا
ّْ
وؿنة
مل يسرفوا كمل يفرطوا ككاف بُت ذلك قواما " .كقولو تاىل  " :ىكىال ىٍذب ىت ٍل يى ىع ىؾ ىم ٍغلي ى
ً
ً
ورا " ّٓ.كقولو تاىل " يىا بىًٍت ىد ىـ
إً ى َٰىل يعنيق ى
ك ىكىال ىػٍل يسطٍ ىها يك َّل الٍلى ٍسط فىػسىػ ٍق يت ىع ىملي ن
وما ىٍزل يس ن
ً
ُت "ّٔ ،
يخ يذكاٍ ًزينىسى يك ٍم ًع ىنع يك ِّل ىم ٍس ًج وع كيكليواٍ ىكا ٍشىربيواٍ ىكالى ي ٍس ًرفيواٍ إًنَّوي الى يًحي ُّد
ب الٍ يم ٍس ًرف ى
اما قيم التعؿ  ,فالتعالة جامتة جلميع الفضائل كالقيم كيقوؿ اهلل تاىل " ىكإً ىذا قيػ ٍلسي ٍم
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" ىكالى ىٍجي ًرىمنَّ يك ٍم ىشنىآ يف قىػ ٍووـ ىعلىى أىالَّ ىػ ٍت ًعليواٍ ٍاع ًعليواٍ يى ىو
منها الكرـ كالنجعة كاالحسماؿ كاحللم كالثلات

ك نعرج منها قيم كثَتة
كالشهامة كالنلل كالوفاء.
لقع صبع اإلسالـ بُت كلمسُت عظيمسُت  ,األكىل :القضاء كالقعر  ,كالثانية:
مسؤكلية اإلنساف عن التمل ,كىذا اجلمع يكفل ربقيح الطمأنينة كإزالة عقع اخلوؼ,
كيولع ركح ادلغامرة كاللذؿ كالفعاء كالسضتية ,كحيعد بقوة كضوح مسؤكلية اإلنساف
فهو يعير أمره حسب اجسهاده ألنو ال يتلم الغيب كال يسسطيع إف يسسفيع من
مصادر غيليو وضح ما سيتعث يف احلياة مهما كسب اهلل فيو.

سادسا :قيى احلياة انعهًيت وانعًهيت

إ ٌف النظرة اإلسالمية ادلسفائلة ضلو احلياة الع نيا كخَتاهتا كطيلاهتا  ,كاليت غرسها
القر ف يف نفوس ادلسلمُت " قيل من حَّرـ ًزينىةى اللَّ ًو الًَّيت أىخرج لًتًل ًادهً كالطَّيِّل ً
ات ًم ىن
ٍ ىٍ ى ى
ٍى ى ى ى ى
ً ً ً
ً
ِّ ً ً ً ً
ص يؿ اآلي ً
احلىيىاةً ُّد
ات
ين ىمنيوا ًيف ٍ
ك نػي ىف ِّ
صةن يىػ ٍوىـ الٍقيى ىامة ىك ىذل ى
العنٍػيىا ىخال ى
ى
الرٍزؽ قي ٍل ى ىي للَّذ ى
لًىق ٍووـ يىػ ٍتلى يمو ىف "ّٗ أشبرت حضارة مادية رائتة يف التصور اإلسالمية الذىلية مشلت
الفكر كالزراعة كالتلوـ ,كالصناعة فادلسلم يف عصور االزدىار مل ينس نصيلو يف العنيا,
كمل يشتر ذباه التمراف  ,فتقيع و ال أمره بالسمسك كاحلرماف كال نآل بو عن اسسثمار
الطاقات ادلسنوعة لصاحلو لذلك قاؿ تاىل " كا لع مقيما ا اؾ اهلل العار االخرة كال
نسى نصيلك من العنيا كاحسن كما احسن اهلل اليك"َْ.
كمن التوامل اليت عملت بسقعَل ادلعنية اإلسالمية وجيو القر ف ا لاعو ضلو
الطليتة كعلومها كهنيو عن السفكَت يف ذات اهلل كعن اجلعؿ التظيم كعن استعماؿ
احلواس يف أمور الغيب اليت ال سم مترفسها اال بالوحي االذليُْ.
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سابعا انقيى االجتًاعيت

إ ٌف من مقاصع الشريتة اإلسالمية حفظ النوع للنساف كاسسمراره يف الوجود
فقع شرع الزكاج بتعه كسيلة لزيادة النوع  ,كخصصت األ سرة بسشريتات كثَتة جتلسها
زلصن األجياؿ الصاععة كحرـ اهلل تاىل قسل النفس " ىمن قىػسىل نػى ٍف نسا بًغى ًٍَت نػى ٍف و
س أ ٍىك
ى
ِْ
صبيتا كمن أىحياىا فى ىكأىَّىا أىحيا النَّاس ىً
ض فى ىكأىَّىا قىػسىل الن ً
فى ىس واد ًيف ٍاأل ٍىر ً
صب نيتا " .
َّاس ى ن ى ى ٍ ٍ ى ى
ٍى ى
ى ى
لقع بعأ اإلسالـ بصلة الرحم للناء الوحعات االجسماعية الصغَتة على أساس
ّْ
مسُت من السكافل كالستاطف "لقولو تاىل " ىكاَّػ يقواٍ اللٌوى الَّ ًذم ى ىساءليو ىف بًًو ىكاأل ٍىر ىح ىاـ "
مث سوسع العائرة إىل حفظ ك وثيح عالقات السكافل بُت التشائر اليت ستاكف يف دفع
العيات مث حقوؽ اجلَتاف على بتضهم مث أبناء القرية الواحعة فيما بينهم مث االنسقاؿ
إىل السكافل على صتيع اجملسمع اإلسالمي التاـ.
شلا قعـ نفا حوؿ القيم يف الفكر اإلسالمي يسلُت لنا أ ٌف اإلسالـ يتع مصعرا
أساسيا للقيم اليت ربكم السلوؾ اإلنساٍل ك وجهو الوجهة الصتيتة كالنفس اللشرية
بفطرهتا اليت خ لح اهلل الناس عليها  ,ك قلل ىذه القيم اليت ساير الفطرة ك قويها
ك نميسها كهتذ ا ك سخرىا إلصالح الفرد كاجملسمع كستاد و كلكن ذلك مشرك
با ساؽ لك القيم مع الشريتة اإلسالمية كللقيم األخالقية دكرىا يف سباسك اجملسمع
كستاد و.
انقيى يٍ وجهت َظر انفهسفاث

 .1انفهسفت املانيت :

تلن الفلسفة ادلثالية أ ٌف القيم مطلقة  ,كغَت مسغَتة فاخلَت كاحلح كاجلماؿ ال
سغَت بصورة أساسية من جيل إىل جيل ,أك من رلسمع إىل رلسمع بل لقى ثابسة يف
ْْ اف
جوىرىا فهي ليست من صنع اللشر بل ىي جزء من طليتة الكوف ذا و
الفلسفة ادلادية تسمع على األساس القيمي الذم كصفو الفيلسوؼ اليوناٍل أفالطوف
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مسمثال عامل القيم الذم جيمتو مثلح أفالطوف احلح كاخلَت كاجلماؿ أك ما يسمى
بالقيم التليا.
كيف رأم أفالطوف إ ٌف رلسمع اخلَت ىو اجملسمع التادؿ  ,كيقعر اقًتاب اجملسمع
بوظائفو الثالث اليت ىي (الوظائف االقسصادية  ,كاحلربية ,كالسشريتية) كاإلنساف بقواه
الثالث ىي:
- 1قوة التقل (السفكَت كموضتها العماغ)
- 2الغضب (كموضتو الصعر)

- 3الشهوة (كموضتها اللطن).
أم أ ٌف الوظائف الثالث للمجسمع قابل قول اإلنساف الثالث ادلوجودة يف عامل
ادلثل ديكن اف يستقح التعؿ بعرجة سناسب مع درجة االقًتاب ـف ادلثالية .
الوظيفة االقسصادية ← التقل
الوظيفة احلربية ← الغضب
الوظيفة السشريتية ← الشهوة
أف حيقح التقل بعرجة سناسب مع درجة االقًتاب من ادلثالية كذلذا فقع كجو
افالطوف نظامو الستليمي ليتقح بقعر ادلسسطاع ىذا التعؿ كاحلح ْٓ .إ ٌف القيم التليا
من نظر ا لفلسفة ادلثالية ذلا حح السيادة كىي ىعؼ النظريات األخالقية ,ألهنا ثابسة
كأزلية كخالعة كال ديكن الوصوؿ اليها االٌ عن طريح التقل ادلسسامي اجملرد بكل ما
يستلح بشهوة اإلنسافْٔ.كمع إقرار الفلسفة ادلثالية خبلود القيم الركحية ك أكيع
عموميسها كاشًتاؾ االفراد فيها ,دبتٌت اف التقوؿ ادلخسلفة اذا ابسعأت السفكَت من نقطة
كاحعة صل اىل نسائج مسشا ة كعمومية احلقائح على ىذا النتو ربسم اف اجملسمع
لكي يصل فيو اىل كماؿ ذا و الب ٌع أف يشسمل على قيم كمثل يشًتؾ الناس فيها
صبيتإْ.
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قوـ فكرة الفلسفة الواقتية على أ ٌف مصعر كل احلقائح ىو ىذا التامل  ,فال
سسغٌت احلقائح من احلعس كاالذلاـ كا ا أيت يف ىذا التامل الذم نتيش فيو (عامل
الواقع) أم عامل السجربة كاخلعات اليومية كمؤسسها الفيلسوؼ اليوناٍل ارسطو.
اف القيم عنع دعاة اليونانية كانت ربسل األكلوية ادلطلقة ,كاهنا سابقة على
الوجود الواقتي كمسسقلة عنو ,كىي بالثلات كاالسسمرارية ,كىي مثالية بتيعة عن التامل
كضل األمر كذلك حىت حعث االنقساـ الذم ترضت لو القيم بينها كبُت
ادلادمٌ ,
الواقع ادلحسوس كىذه االنقساـ أساسو السميز اخللقي بُت ادلثالية كالواقتية  ,كبُت
الغايات كالوسائل  ,األكىل هتسم بالقيم ادلثالية اللتيعة عن الواقع  ,بينما الثانية هتسم
بالواقع ك تايشو بكل ما فيو من شركر دائم ْٖ .كيرل الواقتيوف اف القيم يسسعؿ عليها
عن طريح احلواس  ,كعن طريح السجربة ألهنا صادرة عن الواقع احملسوس  ,كاهنا مسغَتة
كغَت ثابسة كنسلية  ,كديكن قياسها عن طريح كسائل علمية كعينية  ,شأهنا شأف ام
موضوع قابل لللتح كالعراسة يف التلوـ الطليتية كعليو صلح القيم فتال اجسماعيا لو
ضوابطو كمقاييسو كمواقفو كمواثقو التلمية عنعما يستامل مع الواقع كمتطيا و ْٗ.
كيؤكع الواقتيوف أ ٌف القيم يسم احلصوؿ عليها من الطليتة ,كاف االنساف يصعر احكامو
اخلاصة بالقيم اجلمالية كاخللقية بناء على مالحظا و الطليتة اليت ربعه باألساس الذم
يتسمع على إصعار ىذه األحكاـ ,فاإلنساف اخلَت ذبساز القوانُت الطليتية اليت تع عن
اخلَت فالطليتة ىي اليت زكد اإلنساف بادللادئ اليت ربكم قعيره للخَت كاجلماؿ َٓ.
يتسقع الواقتيوف أ ٌف اإلنساف حر كمسؤكؿ عن صرفا و  ,كبأ ٌف قيمو كدكافتو ديكن أف
وضع جانلان حبيح ال ؤثر يف سلوكو ك صرفا و ماداـ ملسزما باألسلوب التلمي كىذه
الفلسفة اف القيم حقيقية موجودة يف عادلنا ادلادم  ,كليست خياال أك صورا كاف كل
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شيء فيو قيمسو  ,كا ٌف اإلنساف يسسطيع اف يكشف القيم باستعماؿ األيسلوب التلمي
عماؿ التقلُٓ.
كاخلطوات التلمية شلا يتٍت ضركرة است
 .3انفهسفت انىجىديت

ديكن ربعيع متامل نظرة الوجودية للقيم على النتو االيت:

 )1القيم ال سفصل عن ادلوجودات كما ىي احلاؿ عنع افالطوف  ,كا ا نابتة من
كجود ادلوجود ال انفصاؿ بينهما  ,كالقصع من ادلوجود كعلى حع تلَت ىيعجر -ىو
احع فالسفة السأسيس للوجودية -ىو ما ديكن امسثالو كاحضاره كإحصائو ككل ما
خيضع للمشاىعة كالسجريب ,أما ادلوجود فهو مرادؼ للقيم.
 )2يسمثل السوحع بُت الوجود كالقيم يف احلرية  ,فوجود اإلنساف مرىوف حبريسو كيًت ب
على ذلك مسؤكلية اإلنساف الكاملة على كجوده.

 )3حرية اإلنساف مطلقة ال قيود عليها كىو يف اشع ادلواقف قهرا كجَتا إذ اف سو
اجلالد ال ديكن أف يتفى اإلنساف من كونو حرا

 )4اف قيم ادلترفة اإلنسانية قوـ على عالقة فاعلية بُت عنصرين ال ينفصالف مها
الذات كادلوضوع  ,فالذات اإلنسانية ال سسطيع أف عرؾ ادلوضوع دكف اف زبرج من
ذاهتا أك تلوا عليها,

 )5إ ٌف قيم اجملاؿ كاضتة كمفسوحة كربسضن ادلوجود كلو كيشملو  ,ا ٌف عملية النمو
نفسو اذ كاف ىذا ادلوجود ذ ا يا اـ موضتيا فاف النمو نفسو ام الوجود فال ىو ىذا
كال ذاؾ بل ىو بينهما على سواءِٓ.

 .4انفهسفت املاركسيت

رد القيم اىل االساس االقسصادم  ,ىذا ىو ادلوقف الصريح كغَت اف ذلا
موقف خر غَت متلن من االيعلوجيا فالقيم كخباصة اخللقية منها نشأ دبولع اجملسمع
اإلنساٍل ,كعنعئذ يفرض اجملسمع على أفراده مطالب زلعكدة متعا عنها ادلسسويات
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كادلقاييس اخللقية  ,ىي موضوعات غَت ثابسة مسغَتة ستوؿ بسطور اجملسمع بسلب غَت
االنساج ,كخباصة عالقات االنساجّٓ.
كديكن رصع مالمح موقف ادلاركسية من القيم على النتو االيت
اوال :قيم التغيير في مبدأ الحياة  :فكل ما يف الوجود يسغَت كيسطور كالكوف كاجلمود
على حالة كاحعة يتٍت انتعاـ احلياة  ,كيستقح ىذا السغَت نسيجة عوامل داخلية نابتة
منو كليست خارجة عنو.
ثانيا :ترتكز هذه القيم على أسس ثالثة هي:

ناصر مسناقضة
أ  -ادلادية اجلعلية  :كىي تٍت اف كل ما يف الوجود ديسلك ع
كمسصارعة كيف ىذا السناقض كالسصارع سبكن احلياة يف الوقت الذم ينسج منو ىذه
السناقض كالسصارع كىو ما يترؼ بوحعة االععاد.
كىناؾ قانوف الستوؿ من الكم اىل الكيف اك التكس مث قانوف نفي النفي دبتٌت اف
اجلعيع بنفي القعَلْٓ.
ب  -ادلادية السارخيية  :كىذا األساس ينطلح على طور اجملسمع كيسَت االحعاث فيو
حيح يقرر اف كل رلسم ع زلكوـ يف حركسو بثالث قول رئيس ة ىي قول االنساج
كعالقات االنساج كاأل كضاع االيعلوجية  ,كيتزل ذلك اىل اف كل غَت يف القيم اىل
أسلاب مادية ال متنوية .

ت  -الصراع السياقي :كيتٍت صراعان قعديان ينشأ بُت الطلقات الف كل طلقة رباكؿ اف
ربقح قيمها على حساب قيم الطلقة االخرل

حانخا :اٌ أسهىب االَتاد هى االساس يف صىغ سائر انقيى .
 .5انىضعيت املتطرفت

عرفت ابسم صباعة فليننا  :كيتع موريس شليك ادلؤسس ذلذه احلركة الفلسفية  ,اليت
ضمت صفوة من التلماء كالفالسفة منهم ركدلف كارتب ك بولسزماف كدكىل كميجل
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كجودؿ كغَتىم من التلماء كالفالسفة  ,كىعفت ىذه احلركة الفلسفية اىل سرد التلم
دبخسلف صوره كمناىجو اىل لغة الستليل كنشئت ىذه اجلماعة يف احلرب التادلية
الثانية  1939اىل حركات دبسميات سلسلفة لكنها لسقي صبيتها بفكرة اف كضع
األيمور يف عامل الواقع ىو كحعه رلاؿ اللتح التلميٓٓ.
النهج الستليلي للقيم يلتح يف الوقائع احلسية  ,كلذلك يرد القيم اىل الواقع كاجملسمع
كيرد القيم اىل االفتاؿ االرادية للنساف كاىل حريسو كاخسياره ,كاليشغل ادلنهج الستليلي
ادلنطقئٓ ,كنأيا على ذلك فقع كضتت
ة
نفسو االٌ دبا يقاؿ يف حعكد الًتكيلات اللغوية
ادلنطقية أصوؿ نظرية يف القيم ملعئية على أساس الستليل ادلنطقي كالوضوح ادلنطقي
كالفكرمٕٓ.
انتفسري انرتبىي نهقيى

الًتبية يف جوىرىا عملية قيمية سو اء ععت عن نفسها يف صورة كاضتة أـ
ضمنية كادلؤسسة الستليمية حيكم ماضيها كحاضرىا ككظائفها كعالقاهتا باإلطار الثقايف
الذم تيش فيو مؤسسة ستى اىل ثلات القيم يف كل رلاالهتا اخللقية كالنفسية
كاالجسماعية كالفكرية كالسلككية.كعلى ضوء ىذا قوـ ادلؤسسة الستليمية بتكس صورة
الواقع الذم نتيش فيو كادلسسقلل الذم يسطلع اليو  ,فالفرا ادلسكافئة بُت األفراد تع
قيمة كالتمل ادلنسج النافع اجسماعيا يتع كذلك كالتلم الوظيفي قيمة خطط يف ضوئها
أسس التالقات االنسانية الطليتية ك نمية الشورل قيمة واجو اذلول لستقح رفاىية
أفراد اجملسمع كالستاكف من أجل الصاحل التاـ  ,كالسخطيط التلمي ادلسمرس قيمة صنف
اسسثمار ادلوارد كاالمكانات اللشرية كادلادية بفاعلية مؤثرة  .كالنقع ادلوضوعي قيمة
للسصعم خلطأ كاالعًتاؼ كاحلرية ادلوجهة قيمة واجو االسسلعاد كالظلم كالوعي
باالسسقالؿ قيمة ؤكع حح اجلماعة يف تزيز مصَتىا كاالدياف بالسغيَت قيمة يف مواجهة
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اجلمود كالسخلف .كىنا يطرح السؤاؿ االيت نفسو  ..ما دكر ادلؤسسة الستليمية يف بناء
لتل ىذا مردكد عليو على النتو االيت
القيم ك رصبسها اىل دالالت سلوكيةةك ٌ

 .1إ ٌف الًتبية يف ذاهتا عملية قيمية ماداـ ىعفها نمية الفرد كاجلماعة اىل مسسويات
أفضل عن طريح االكسماؿ كالسصتيح كالسهذيب كالسثقيف ادلسسمر ادلسواصل.

 .2ا ٌف بناء القيم يف الفرد كاجلماعة ليست أحعل ادلواد ادلقررة كليست مسؤكلة عنها
مادة دراسية بذاهتا كا ًٌلا ىي شمل كل جوانب التمل الًتبوم يف جزيئا و ككليا و .

 .3ا ٌف بناء القيم ليست مسؤكلية ادلؤسسة الستليمية كحعىا بل ىي مسؤكلية كل
أجهزة كمؤسسات اجملسمع يف سلسلف ـكاقتها ادلستعدة االكجو.

 .4اف بناء القيم على سلسلف ادلسسويات كادلواقع ال يستقح اليا إذ ال ب ٌع أف يصتلها
إزالة السناقضات الفكرية كالقيمية بُت الفكر كالتمل  ..بُت النظر كالسطليح  ,بُت
الالدراؾ الفتلي كاالدراؾ احلسي ,بُت االنساف كبيئسو.
 .5ا ٌف بناء القيم على سلسلف ا دلسؤكليات كادلواقع يسسلزـ االسسلصار دبظاىر السلوؾ
كاالنشطة ادلنلثقة عنو بالنسلة للصغَت كالكلَت كالسوم كادلتوؽ على السواء.
اًلا يتٍت ثقة اجملسمع يف قعرا و على طوير مسسقللو بستويل افراده
 .6ا ٌف بناء القيم ٌ
على ضلو خيسلف عما ىم عليو اذ ركوا كشائهم دكف بناء قيمم مقصود.

 .7ا ٌف بناء القيم يؤثر يف كل ما سصعل لو مؤسسات كاجهزة اجملسمع من ثركات
كقيما منسظمة من عالقات كقيما سلسارة من كسائل كقيما سطلع اليو من اىعاؼ
سلوكية كيكوف ذلذا كلو أبلغ األثر على سلوؾ األفراد كاذباىاهتم كنظراهتم اىل أنفسهم
كاىل من حوذلم كما حوذلم.
عم ا
 .8إ ٌف بناء القيم كبثح االر لا بأسلاب الوجود االنساٍل يف اجملسمع فهي تلَت ٌ
كعم ا ىو صبيل كما ىو قليح
كعم ا ىو حح كما ىو باطل ٌ
ىو صواب كما ىو خطأ ٌ
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كعما ىو مسستسن كما ىو مسسهجن كغَت ذلك من االر لاطات اليت شكل نظرة
ٌ
االنساف اىل رلسمتو كعالقا و بو.
 .9إ ٌف بناء ا لقيم يسسلزـ الوعي بالقوانُت كاالىعاؼ اليت وجو االنساف سواء يف
عالقا و بالتامل ادلادم أـ االجسماعي اك السماكم.

. 10إ ٌف ثلات القيم يسطلب مواجهة الثنائيات يف ىذا اللناء بُت عامل ادلثل كعامل
الواقع ,كبُت الغاية كالوسيلة  ,كبُت االنانية كالغَتية للتع من اغًتاب االف ساف عن
اطاره الثقايف كعن ماضيو السارخيي كعن مسسقللو الذم ينلغي أف يصنتو كفح قعرا و
الفكرية.

. 11اف بناء القيم ينلغي اف يست عمل مقوما و من ادلصادر السماكية النوا جز ءه ال
يسجزأ من حياة اللشر يف رلاالهتا ادلستعدة االكجو
. 12ا ٌف بناء القيم ينلغي اف يكوف كليع التمل كامل مارسة كالقعرة على االخسيار
كاالنسقاء كاالسسكشاؼ ليكوف اللناء كاضتا على اسس سليمة قوية.

. 13إ ٌف بناء القيم ينلغي اف يسضمن اجلوانب ادلادية كاجلوانب ادلتنوية يف احلياة دكف
اخسيار أحعاىا على األ خرل كدكف اف يكوف ألم منها الغللة كالستي للناء اجملسمع
ادلسوازف كاالنساف ادلسوازف ٖٓ.
املبحج انخاَي:اهى انقيى انرتبىيت يف واقعُا انتعهيًي

 .1قيم كافؤ الفرا الستليمية  :ر كز ىذه القيم على مسلمة رئيسة مؤادىا
االعًتاؼ حبح كل فرد يف النمو االجسماعي اىل أقصى قعر شلكن كدبا يسناسب مع
ميولو كاسستعادا و كقعرا و كامكانيا و ,كما تٍت أيضا وفَت ادلسسقلل اآل من للفرد دكف
ركو بتع انسهائو من الستليمٗٓ.
 .2قيم السخطيط الًتبوم السليم :كىذه القيم سضمن وفَت احسياجات اجملسمع من
اخلعمات الستليمية حبيح يصلح ىذا السخطيط جزء ال يسجزأ من السخطيط الوطٍت
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الشامل كانلثاقا من أ ٌف برامج الستليم ا ا سسهعؼ أساسا دعم مشركعات السنمية
ادلستعدة األ كجو كلقع اكعت ذلك أحعل وصيات ادلؤسبر العكيل للستليم التاـ ادلنتقع
يف جنيف عاـ 1962

 .3قيم السغَت السقعمي الشامل :كىذه القيم قوـ على النظرة الشمولية نفسها
لعنياميات التمل الًتبوم دكف الوقوؼ عنع حع احلريات اك الًتميمات السطح ية أك
عمليات القص أك اللصؽ لعامج متينة أك مقررات زلعدة أك انشطة بذاهتا كا ا
يسجاكز ىذا كلو بنظرة عرضية كاستة كوف قادرة على مواجهة كاقع اجملسمع كمشكال و
ككضع احللوؿ ادلالئمة دلواجهسها كاحلع منها.

 .4قيم تليم اجملسمع كل اجملسمع :كىذه القيم نابتة من شريتسنا اإلسالمية اليت ععوا
اىل التلم ك طالب بنشره مصعقا لقولو تاىل لنليو الكرَل  " :كقل رب زدٍل علما "
كقوؿ الرسوؿ الكرَل  " :علموا اكالدكم فأهنم سللوقوف لزماف غَت زمانكم " كقولو ((
طلب التلم فريضة على كل مسلم )) (سنن العارمي حعيح رقم .)220
كمغزل ذلك اف يسم تليم ادلج سبع كل اجملسمع ا ا تٍت مواجهة االمية يف كل صورىا
كالستي اجلاد اىل مواجهسها كاعطاء االكلوية الخسصار الزمن
يف ضييح مسافة السخلف كرفع مسسول األ داء فتسب بل هتيئة الظركؼ أماـ الصغَت
لالسسمرار يف الستليم ماداـ ابواه مستلمُت.

 .5قيم الستلم ادلسسمر:ك سضمن ىذه اؿقيم هتيئة أفضل الظركؼ من أجل بناء رلسمع
عصرم كسليل ذلك مواكلة السقنيات ادلتاصرة كرفع مسسول الكفاية االنساجية حيح
أصلح الستليم مصعرا ىائال لالقسصاد الوطٍت غَت أف زلسول ىذه القيم مازاؿ يشكل
عقلة يف سليل ربقيح ذلك فقع درج على صياغة االفراد يف قوالب عقلة كاخضع ىم
ألدكات من القياس قع ال كشف بصعؽ عن قعراهتم احلقيقية فما زاؿ صيغة كحشو
اذىاهنم بادلتلومات كادلتارؼ للفادة فما يف وجيو حياهتم بتع ذلكَٔ.
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 .6قيم الستليم الوظيفي :كيًتكز ىذه القيم على مسلمة رئيسة قرر اذا كاف الستليم
رلردا  abstractكنظريا كمنفصال عن احلياة احلقيقية  divor realifeسيًت ب
على ذلك اغًتابو عن اإل طار الثقايف الذم يتيش فيو ُٔ كسليل ذلك التمل على
ادلهسمُت الثقافة ك ثقيف ادلهنة يف اطار تليم عصرم يقيم الستاما طوليا كعرضيا بُت
صبيع أنواع الستليم كمسسويا و عن طريح كجود اساس نقائي موحع ديكن االفراد من
تلَل كظيفي منسج نافع للجماعة كاجملسمع .
انفصم انرابع
االستُتاجاث

 .1اسسطاعت الفلسفة اإل سالمية اف لٍت حضارهتا اإل سالمية لسنقذ اللشرية من
الوثنية كالسخلف ك تطي االنساف قيما جعيعة كعلمان اسسطاع االنساف من خالذلا اف
يقفز على جعراف النسياف يف سجالت الساريخ كيسجل طفر ة حضارية اسسطاعت اف
ربسوم ك ضيف للتضارات السابقة ابعاعا اصيالن كمسميزان.

 .2سسطيع اف ًتجم ىذه القيم اىل أىعاؼ سلوكية ك كاقع ملموس .كذلك بإععاد
كالسيما أ ٌف
جيال مؤمنا بادلضامُت القيمية كاخللقية  ,كخلح االجواء كهتيئة ادلسسلزمات,
ٌ
لعينا عوامل مساععة مهمة كىي اؿ طليتة االنسانية للمواطن التريب  ,فهو غريح يف
سبسكو بالقيم الركحية كاخللقية كاسسطاع احملافظة عليها اديانا منو بأف القيم النابتة من
االدياف السماكية القادرة على ىعاية االنساف كعلى إضاءة حيا و بنور االدياف باهلل
كعلى منتو طاقات ال حعكد ذلا من اجل احلح كخلَت.

انتىصياث

 .1قياـ كزاريت الًتبية كالستليم بسوجيو مؤلفي الكسب كادلناىج العراسية الًتبوية
كالستليمية قيع العراسة اىل زيادة االىسماـ بادلواضيع كاحملاضرات اليت ستلح ك ؤكع على
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ادلضامُت االخالقية كالقيمية دلا ذلا من أمهية بالغة يف غرس ىذه القيم يف نفوس طللسنا
يف سيبؿ قعـ اجملسمع كرقيو.

 .2وجيو ادلتلمُت السابتُت لوزارة الًتبية كالسعريسيُت يف اجلامتات التراقية ضلو زيادة
ركيزىم على إعطاء زلاضراهتم اليت ستلح بادلضامُت االخالقية كالقيمية  .كاسنادىا
باآليات القر نية كالكردية كاألحاديح النلوية الشريفة.

املقرتحاث

 .1إجراء دراسة شلاثلة دلترفة ادلضامُت االخالقية كالقيمية يف مناىج ادلتلمُت
كادلتلمات.

 .2إجراء دراسة شلاثلة دلترفة ادلضامُت االخالقية كالقيمية يف جامتات التراؽ كافة.

اهلىايش

ُ (لطفي بركات أضبع.)1982,40,
ِ ( ,1973,goodا.)130
ّ (,ادلاكردم.)30, 2007,
ْ (القر ف الكرَل ,فصلت.)6 ,
ٓ (إبراىيم مذكور ك خركف.)473 ,1975 ,
ٔ (.)90, 1951, wite
ٕ (إبراىيم مذكور ك خركف.)473 ’1975 ,
ٖ (النجيتي .)33 ,1963 ,
ٗ (نيلر.)8-7 ,1977 ,
َُ (القر ف الكرَل ,االعراؼ ,اية .)3
ُُ (القر ف الكرَل ,النتل)89 ,
ُِ (القر ف الكرَل ,االنتاـ)19 ,
ُّ (القرطيب ,د ت)399/6 ,

375

جمهت انرتاث انعهًي انعربي

فصلية  ،علمية  ،محكمة

ُْ (اإلماـ علي بن ايب طالب)315 ’1967 ,
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ِّ (سورة االعراؼ  ,اية .)56
ِْ (سورة الذاريات ,اآلية )76
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ِٔ (سورة اللقرة اية )30
ِٕ (االنتاـ ,اية .)165
ِٖ (االعراؼ ,اية .)129
ِٗ (سورة سلأ اآلية )19
َّ (الشورل ,االية)43
ُّ (االحقاؼ االية)37
ِّ (سورة ؿ عمراف ,اية .)18
ّّ (الًتمذم.)274/4 ,1985 ,
ّْ (الفرقاف ,اآلية )67
ّٓ (االسراء ,اآلية )29
ّٔ (االعراؼ ,االية)31
ّٕ (االنتاـ ,اية )152
ّٖ (ادلائعة ,اية )8
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ّٗ (االعراؼ ,اآلية )32
َْ (سورة القصص ,اية )77
ُْ (التمرم1414 ,ىػ ,ج ,1ا)116
ِْ (ادلائعة  ,اآلية )32
ّْ (النساء ,اية )1
ْْ (جورج ؼ بلر ,1977 ,ا)39
ْٓ (ستع مرسي اضبع)152 ,1982 ,
ْٔ (زلمع علعاذلادم عقيقي)287 ,1974 ,
ْٕ (حسُت سلماف)195 ,1985 ,
ْٖ (لطفي بركات اضبع)251 ,1986 ,
ْٗ (حساف زلمع حساف ك خركف)217 ,1989 ,
َٓ (علي أضبع مذكور.)99 ,1984 ,
ُٓ (ضيا زاىر)13 ,1984 ,
ِٓ (لطفي بركات أضبع( .)42-41 ,1983 ,جورج فاينلر)42-41 ,1977 ,
ّٓ لطفي بركات أضبع.32 ,1987 ,
ْٓ زلمود حلمي مصطفى ,إمساعيل صعم.77 ,1968 ,
ٓٓ (زكي صليب زلمع)3 ,1951 ,
ٔٓ (لطفي بركات اضبع)56 ,1983 ,
ٕٓ (أكرـ ضياء التمرم1414 ,ىػ)46 ,
ٖٓ (لطفي بركات.)25-32 ,1982 ,
ٗٓ (القلاٍل.)1954 ,
)60 (unesco; 1970, p353
)61 (Bouake lavary;1974,24

املصادر

 .1القر ف الكرَل.
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Moral implications and value in the philosophy of education
Dr. Refaa Abdul Latif Hassan
Iraqi university / Department of Arabic Language
(Abstract Research)

The moral implications and value in the philosophy of
education are one of the most important topics that should be well
worth seeking out, especially in our time because of its great
importance in the upbringing of the emerging formation,
guidance and evaluation within the system or graded him the
values of the society in which they live.
In order to analyze the values that were prevalent in our heritage
Arab-Muslim, and the values that should be found in the present
and the future, and the means by which deepen these values are of
Education, which is in the development-sum final-function moral
and through the ability of education on the development of the
soul from impurities and to deep good values and dignified and
inspired by the Arab-Islamic heritage. And developed and
incorporated into the curriculum in the field of education.
Because of their great importance in the upbringing of our sons
and our daughters and our dear students, especially in the present
day, it must be emphasized that the moral implications of values
and commitment to them because of their large and active role in
the progress of our society and our country and its proomote.
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