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ملخص
كذمط جًذسجظس ملرتـ ًوضحخ معحنذ يف مؾحي جًرتدٌس جًذًنٌس ميون جن ًذسط يف هٍ منحؾم جًهشجق هىنه ًلذَ جملوىنحش نىل جخضالف جنىجنهح يف جملؾضمو
جًهشجكٍ دؿشًلس مذعؿس وملذىًس ًهلٌٌس ؾٌذس جملشفٌس جالدضذجةٌس وًٌوىن مشفٌس متهٌذًس ًذنحء فوشز ظٌٌمس نن جملوىنحش يف جملشجفٍ جًذسجظٌس جًالفلس
وجًقفحف نىل ضىسز جًضهحًش جًعٌمٍ دني جملوىنحش جر ظضضىىل ًؾحن مخضطس من هٍ موىن وغو جفوحس مذعؿس نن موىنحصهم عم صلىَ ًؾنس مخضطس من
جالرشجف جًرتدىي دضنلٌك هزه جالفوحس دحظٌىخ صشدىي ًضضالةم مو جملشفٌس جًهمشًس ًؿٌذس جالدضذجةٌس .

ي

مقدمة

نذ دسط جًرتدٌس جًذًنٌس جدجز يري فحنٌس ًٌضهشًف دحملوىنحش جًذًنٌس وجًهشكٌس وجًلىمٌس جالخشي جملىؽىدز يف جملؾضمو
جًهشجكٍ الظٌٌل وجنه ًلذَ وؽهس نكش خحضس دحًذًن جالظالمٍ جًزي ميغٍ جًنعذس جالهرب يف موىنحش ظوحن جًهشجق ً ،زج
صلذَ دسجظضنح ملرتـ ًوضحخ معحنذ يف مؾحي جًرتدٌس جًذًنٌس ميون جن ًذسط يف هٍ منحؾم جًهشجق هىنه ًلذَ جملوىنحش
نىل جخضالف جنىجنهح يف جملؾضمو جًهشجكٍ دؿشًلس مذعؿس وملذىًس ًهلٌٌس ؾٌذس جملشفٌس جالدضذجةٌس وًٌوىن مشفٌس متهٌذًس ًذنحء
فوشز ظٌٌمس نن جملوىنحش يف جملشجفٍ جًذسجظٌس جًالفلس .
اوال  :مشكلة الدراسة :
صهحين جملوضذحش جملقٌٌس نمىمح ومنحهؿ جملشفٌس جالدضذجةٌس خطىضح ً من نلظ وجغك يف مؾحي جًضهشًف دحملوىنحش جملىؽىدز يف
جملؾضمو جًهشجكٍ مٌل شوٍ فؾىز مهشفٌس ًذي ؾٌذس هزه جملشفٌس وجملشجفٍ جًالفلس يف هزج جملىغىم جًقعحط جًزي جظضًٍ من
كذٍ جًضنكٌٌلش جالسهحد ٌس ًضشىه ضىسز هزه جملوىنحش هٌل ًقٌى ًهح وصهضربهح (هحفشز) ًؾر مقحسدضهح وجًلػحء نٌٌهح من خالي فوش
مضؿشف مشًؼ .
ًزج صقحوي دسجظضنح جالؽحدس نىل جًضعحؤي جاليت :
هٍ ميون مهحًؾس هزج جًخٌٍ من خالي صقذًػ جًوضر جملنهؾٌس جو جًؾحد هضر معحنذز؟
ثانيا  :اهمية الدراسة :
ص نذو جهمٌس جًذسجظس من خؿىسز هزج جملىغىم الظٌٌل يف جملشفٌس جًشجهنس جًضٍ شهذش منىج مؿشدج ًٌفوش جملضؿشف وجًهنف يف
جملؾضمو جًهشجكٍ وجًزي جفشص صنكٌٌل جسهحدٌح مل ًشهذ ًه جًهحمل مغٌٍ من فٌػ جسصوحده الدشو ؽشجةم جًلضٍ وجًضهؾري وجًضنوٌٍ دقم
مخضٌف موىنحش جملؾضمو وصذمريه ًقػحسز وصشجظ جًهشجق جًزي ميضذ جىل جالالف جًعنني  ،فػال نن صشىًه ضىسز جالظالَ ًٌغ نىل
جًطهٌذ جًهحملٍ دٍ فضى نىل جًطهٌذ جًذجخًل جًزي ظذر جغهحف جًضٌلظى جملؾضمهٍ وشوال صهذًذج فلٌلٌح ً ًٌضهحًش جًعٌمٍ
جًزي هحن ًهذ جدشص ظٌلش جًشهر جًهشجكٍ  ،جن جًضهشًف دحملوىنحش جالخشي جًرشًوس يف جملؾضمو رضوسز مٌقس الظٌٌل الؾفحي
جملشفٌس جالدضذجةٌس وجملشجفٍ جًذسجظٌس جًالفلس النه ظٌعهم دضشوٌٍ (ضىسز جالخش) هزه جًطىسز جًضٍ صهشغط جىل صشىًه مضهمذ من
كذٍ جالفوحس جملضؿشفس جًضٍ دغهح صنكٌم دجنش جالسهحيب يف قٍ يٌحخ جو غهف جًىظحةٍ جًضٍ صلذَ ضىسز جهرث وغىفح نن هزه
جملوىنحش .
ثالثا  :اهداف الدراسة :
صعهى جًذسجظس جًقحًٌس ًضقلٌم جالهذجف جالصٌس -:
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 -1صعٌٌـ جًػىء نىل جفضلحس جملوضذحش جملقٌٌس وجملنحهؿ جًذسجظٌس ًوضر صلذَ موىنحش جملؾضمو جًهشجكٍ دطىسز مذعؿس ًالؾفحي.
 -2صنذٌه جالدجسز جًرتدىًس جىل جالهضٌلَ مب حدز جًرتدٌس جًذًنٌس دحنضذحسهح مطذسج ًٌضهشًف دحًذًحنحش وجملزجهر وجالنشجق جالخشي
جًرشًوس يف جملؾضمو .
 -3صلذًم مرشوم هضحخ معحنذ ممون جن ًذسط مو محدز جًرتدٌس جًذًنٌس جو مىجد جخشي مغٍ جالؽضٌلنٌحش النؿحء فوشز مذعؿس نن
رشهحء جًىؾن .
 -4سفو صىضٌحش وملرتفحش ًٌؾهحش جملهنٌس ًضذنٍ هزج جمللرتـ .
راةعا  :ثحديد املصطلحات :
()1
أ) جًوضحخ ً :هشف ًًىًح  :هضذه هضذح وهضحدح  :خؿه  ،وجهضضذه  :جظضماله  ،وجًوضحخ  :محًوضر فٌه  .وًهشفه مهؾم جملهحين جًؾحمو :
جًوضحخ  :جظم وجًؾمو هضر  ،وجًوضحخ هى جًطقف جملؾمىنس ( .)2وصُه َّشف جًوضر نىل أنّهح صٌى جً َقىجغن جًضٍ صقضػ ُن
وض َىسهحً ،ضػههح دني ًذي جًلحسب؛ فضى ًضعنّى ًه جالظضفحدز منهح ،وهٍ فىق رًى متضح ُص
جملهٌىمحش وجًخربجش دشضّى أنىجنهح ُ
صٌر ًُعحنذ جًلحسبَ نىل جإلملحَ دوحفّس
درتصٌر ُمقضىًحصِهح؛ دقٌػ صضذ ّسؼ مو جًلحسب ،وصنضلٍ ده من ؽض ٍء ئىل آخش ،وهزج ّ
جًرت ُ
َ ًٌوضحخ (.)3
جً َؾىجنر جًضٍ ًَقضحؼ ئىل جًضّهشف ئًٌهح ،وجمل ُضهٌِّلس دحملىغىم جًهح ّ
ونهشفه جؽشجةٌح ً  :مؾمىنس من جًفطىي جملوضىدس ًرشـ وصىغٌك مىغىم جو مؾمىنس مىغىنحش ًلىَ دوضحدضهح مإًف جو جهرث
مؿذىنس يف مؾٌذ وجفذ جو مؾٌذجش نذز .
خ) جًرتدٌس جًذًنٌس  :نمٌٌ ٌس صؾشي نن ؾشًم صضوًذ جًفشد دحًشؤًس جًنكشًس ،وجألفوحَ جًهمٌٌس جملنعؾمس مو جًفؿشز جإلنعحنٌس ،دهٌذج ً
نن جًؾرب وجإلهشجه ،دهذف جًىضىي ئىل جًعهحدز جًذنٌىًس وجألخشوًس جملنشىدز جملضمغٌّس مبهشفس هي صهحىل(. )4
وصهشف جًػح دحنهح  :نمٌٌس صهذف ئىل صهمٌم جًضهٌٌم جًذًنٍ يف جملذجسط دهذف معحنذز جًؿّحًر يف دنحء شخطٌّس مضىجصنس،
صضوحمٍ فٌهح جملهشفس جًذًنٌّس مو جًخٌم جًعٌٌم ًٌطذك مٌضضمح ً ومعحهٌلً يف صؿىًش جملؾضمو نقى جألفػٍ (. )5
وًؿٌم نٌٌهح جًػح (جًرتدٌس جالظالمٌس) وجًضٍ صهشف نىل جنهح  :نمٌٌس منكمس صهذف جىل جفذجظ صًٌري يف ظٌىن جالفشجد مبح
ًنعؾم وجًرشًهس جالظالمٌس يف ؽىجنر جًنفغ جالنعحنٌس هحفس جًهلًل وجًشوفٍ وجًهحؾفٍ جىل جكىص فذ ممون نىل جًذي جهفحء
مإهٌني (. )6
وميون صهشًفهح جؽشجةٌح ً دـ :نمٌٌس صهذف جىل جنحدز صشوٌٍ شخطٌس ؾحًر جملذسظس نىل جظغ دًنٌس صػمن ًه معضىي مهشيف
وجخالكٍ .
خامسا :دور املدرسة يف ثعزيز الجعايش السلمي ةني املكونات :
صهذ جملذسظس وجفذز من جهم جملإظعحش جًضٍ صعهم يف صهضًض جًضهحًش جًعٌمٍ دني موىنحش جملؾضمو جملخضٌفس ورًى ًوىنهح
صهذ جًلحنذز جالظحظٌس يف صشوٌٍ جًعٌىن جًهحَ ًٌؿٌذس من خالي مح صلذمه من كٌم صشدىًس وجنعحنٌس وجخالكٌس ًضهٌم من خالًهح
جًؿٌذس هٌفٌس جًضهحمٍ فٌٌل دٌنهم  ،فهٍ جملإظعس جًغحنٌس جًضٍ صعضومٍ نمٌٌس جًضنشتس جالؽضٌلنٌس دهذ جالرسز ومن خالًهح ًضم
صذنٌم كٌم جملقذس وجًضعحمك وجًضهحون وجًضهحًش .
فحملذسظس متضٌى من جًفشص مح المتٌوه جي مإظعس جؽضٌلنٌس جخشي يف صشوٌٍ منى جًؿفٍ وجملشجهم  ،فذهذ دخىي جًؿفٍ
ًٌمذسظس صطذك نعذس هذريز من وكضه دٍ من فٌحصه خحغهس ًٌمذسظس  ،فضى وجن هحن جًؿفٍ دهٌذ ننهح فحملذسظس صإعش فٌه من
خالي مح صٌضمه ده من وجؽذحش مذسظٌس وجؽضٌلنٌس وجخالكٌس  ،وجًىجكو جن ؽمٌو مكحهش جًقٌحز يف جملذسظس صرتن جعحسهح نىل
جًؿفٍ يف نمٌٌس جًضنشتس جالؽضٌلنٌس هحالدجسز جملذسظٌس وجملهٌم وجًنشحؾحش وجملوضذس وجمحهن جًؾٌىط وجًٌهر وجالضذكحء ومح
جىل رًى ( . )7جن جًضنشتس جالؽضٌلنٌس ويشط جًلٌم هٍ فطٌٌس مؾمىنس من جًؾهىد جًضٍ صلىَ دهح مإظعحش جملؾضمو جًشظمٌس
ويري جًشظمٌس  ،والميون صهٌمهح دشوٍ هًل يف جًوضر وجمللشسجش جًذسجظٌس دٍ صهضمذ دحًذسؽس جالوىل نىل جملٌلسظحش
) )1مجذالذًً دمحم بً ٌعلىب الفيروسابادي  ،اللامىص املحيط  ،دار الحذًث  ،اللاهزة  ، 2008 ،ص1392
) )2معجم املعاوي الجامع  ،مىكع املعاوي  ، www.almaany.com ،بحارٍخ 2019/3/2
) )3جعزٍف الكحاب  ،مىكع مىضىع  ، www.mawdoo3.com ،بحارٍخ 2019/3/2
) )4مىكع املعارف . https://www.almaaref.orgبحارٍخ 2019/2/28
) )5مىكع جمعية الحعليم الذًني  ، www.islamtd.org ،بحارٍخ 2019/2/28
))6ضعذي جاضم عطية  ،ثلىٍم كحاب التربية الاضالمية للصف الزابع الاعذادي في ضىء معاًير الكحاب الجيذ  ،بحث ملذم الى ورشة عمل (مىاهج التربية الاضالمية للمذارص الثاهىٍة  ..دراضة هلذًة  ،بيت الحكمة
بغذاد بحارٍخ  ، 2015/10/27محاح على مىكع بيت الحكمة http://www.baytalhikma.iq
))7عبذ الزحمً العيطىي  ،ضيكىلىجية الحيشئة الاجحماعية  ،دار الفكز الجامعي  ،الاضكىذرٍة  ،1985 ،ص217
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وجًضؿذٌلحش جًضٍ صضم دجخٍ جملذسظس وخحسؽهح  ،جن يشط وجدسجؼ علحفس وكٌم جملؾضمو يف جملنكىمس جًضهٌٌمٌس ًضؿٌر جفلح
صمنٌح ؾىًٍ جالمذ فضى صإيت جهٌهح وصنػؿ مثحسهح  ،وجن صقلٌم جالهذجف جًرتدىًس ًضؿٌر صشؽمضهح جىل جؽشجءجش نمٌٌس خحضس
دحنذجد سؽحي جًرتدٌس وصهٌتس جملؾضمو جملذسيس الدسجن صٌى جالهذجف جملشؽىز (.)8
ئن جًضهٌٌم هى مفضحـ دنحء جًشخطٌس وجًضوىًن جًفوشي ًٌمىجؾن جًزي هى جًىظٌٌس وجًًحًس يف آن وجفذ وال ًطك رًى ئال نن
ؾشًم جًضهٌٌم جملذسيس جًزي هى أدجز إلنضحؼ وصنمٌس جًنشء وئهعحدهم كٌم جًىالء وجالنضٌلء وخحضس ئرج هحن جملقضػن جًذوًس
جًضٍ ًنذًٍ ئن صعحوي جًفشص وجًقلىق دني أدنحء جًشهر ًٌرتدىج يف فػنهح جًذجفث جألمني ًٌطذقىج معضهذًن وكحدسًن نًل
()9
جًلٌحَ دحًىجؽر وجًضػقٌس.
من جملهشوف جن جًهمٌٌس جًضهٌٌمٌس صشصوض نىل عالعس مقحوس هٍ ( :جملهٌم  ،جًؿحًر  ،جملنهؿ) ً ،زج فحن جنذجد جملهٌمني دشوٍ
ؽٌذ ًهذ رضوسز كطىي ًؾر جالهضٌلَ دهح فهى مقىس جًهمٌٌس جًرتدىًس وجظحظهح وهى من ًلىد ظفٌنس جًهٌم وًىضٌهح جىل دش
جملهشفس وجالمحن  ،ويف جًهشجق ًضهشع جنذجد جملهٌمني جىل مشحهٍ نذز صذذأ من جًضخذـ يف جنضٌلد ظٌحظس وجغقس ومعضلشز
النذجد جملهٌمني وصحهٌٌهم جىل جنضٌلد مهحًري ظٌٌمس ووجكهٌس صالةم جملؾضمو جًهشجكٍ ًٌضهحمٍ مو جملهٌمني وفضك معضىًحش
مخضٌفس من جالنذجد (مهحهذ  ،هٌٌحش صلذَ دسجظحش جوًٌس  ،هٌٌحش صلذَ دسجظحش نٌٌح)  ،فػال نن جملشوٌس جالدشص يف كذىي
جًؿٌذس يف هزه جملهحهذ وجًوٌٌحش جر نالفل ئن مهكم جًؿالخ جًزًن ظذش يف وؽىههم أدىجخ جًوٌٌحش كذ وؽذوج أنفعهم
أمحَ جألمش جًىجكو جًزي جغؿشهم ئىل أًؾىء ئىل جًذوسجش جًرتدىًس  ،ومهحهذ جملهٌمني رجش جًعنس جًذسجظٌس  ،أوجًعنضني
،ودون سيذس منهم ًٌ ،طذقىج دني نشٌس وغقحهح مهٌمني صعٌم ًهم جًشظحًس وهم نىل معضىي من جًػقحًس ال صإهٌهم
ًٌلٌحَ دهح نىل جًىؽه جًطقٌك (. )10
ونىل ضهٌذ جًوضحخ جملنهؾٍ جًزي ًهذ جًشهن جًغحين يف جًهمٌٌس جًرتدىًس جملذسظٌس جر ًىفش جملحدز جًضهٌٌمٌس ًٌمهٌم ًيك
ًضىىل رشفهح وصذعٌؿهح ًٌؿحًر نرب جًذسوط جًضٍ ًٌلٌهح ؾٌٌس جًهحَ جًذسجيس  ،وهى مشؽو جظحط ًٌؿحًر ميونه من جًىضىي
ًٌٌلدز جًضهٌٌمٌس يف جي وكط فضى ًى مل ًون جملهٌم مىؽىدج ً .
جن صؿىًش جملنحهؿ جًذسجظٌس يف جملشفٌس جالدضذجةٌس هذف صعهى جًٌه وصجسز جًرتدٌس هىن هزه جملشفٌس صهذ جًلحنذز جالظحظٌس
ًضشوٌٍ جملهشفس وجًهٌم نن جًضالمٌز هٌل جنح صضودهم دحًلٌم وجالنشجف جًرتدىًس وجالخالق وجًضلحًٌذ جملؾضمهٌس جًضٍ ًنضؿ ننهح
نىجز جًىنٍ ًذًهم  .فلذ شهذش جًوضر جملنهؾٌس ًٌمشجفٍ جًذسجظٌس هحفس صًٌريجش نذًذز دهذ  2003يف جًشوٍ وجملػمىن ،
وهحي نمٌٌس صًٌري ًكهش فٌهح نضحةؿ ظٌذٌس وجًؾحدٌس الن دهػهح ًوىن مذسوط دذكس وجالخش صم نضٌؾس ًكشوف خحسؽس نن
جًهمٌٌس جًرتدىًس دعذر غًىؽ ظٌحظٌس وجؽضٌلنٌس ودًنٌس .
وجرج مح سهضنح جًقذًػ نن هضر جًرتدٌس جًذًنٌس يف جملذجسط جالدضذجةٌس فعنؾذهح نمىمح هضر ؽٌذز ً ،ون جملشوٌس فٌهح جنهح
جفحدًس جالصؾحه يف صهٌٌم جًرتدٌس ج الظالمٌس وصقحوي صؾنر جًذًحنحش وجًؿىجةف جالخشي نذج جًذًحنس جًٌهىدًس جًضٍ صرصـ دحن
جصذحنهح هم (جملًػىخ نٌٌهم) .

) )8اًت حمىدة حكيمة  ،امية املذرضة في ثىمية الليم الطلىكية لذي الحالميذ ،مجلة العلىم الاوطاهية والاجحماعية  ،الجشائز  ،عذد خاص باعمال امللحلى الذولي الاول حىل الهىٍة واملجاالت الاجحماعية في ظل
الححىالت الططيىثلافية في املجحمع الجشائزي  ، 2014 ،ص. 31
))9ادوم الشيخ دمحم  ،التربية ضمان للحعاٌش الطلمي  ،مىكع وكالة كيفه لالهباء  http://www.kiffainfo.netبحارٍخ 2016/10/29
) )10حطين علي الحمذاوي  ،الحعليم في العزاق املشاكل والحلىل  ،مىكع وكالة اهباء بزاثا  ، http://burathanews.comبحارٍخ 2013/1/26
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وكذ جصهم جًذهؼ وجغهٍ منهؿ جًرتدٌس جالظالمٌس دحنه ًغري جًوشجهٌس وجًفنت صؾحه جملوىنحش جالخشي يف جملؾضمو جًهشجكٍ  ،وكذ
جعريش هزه جملشوٌس وصم ؾشفهح دشوٍ مغري يف مىجكو جًضىجضٍ جالؽضٌلنٍ ً ،ون وصجسز جًرتدٌس جهذش جن هضر جًرتدٌس جالظالمٌس
ًؾمٌو جملشجفٍ جًذسجظٌس صخٌى من أي جظحءز ألي موىن يف جملؾضمو جًهشجكٍ وأن مح ًشوؼ ًه جًذهؼ نرب مىجكو جًضىجضٍ
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جالؽضٌلنٍ هى جدنحء دحؾٍ دىؽىد مىغىنحش يف جملنهؿ جًهشجكٍ صضنحىف مو كٌم جملؾضمو جًهشجكٍ من خالي نشع ضفقس
مأخىرز من منهؿ الفذي جًذوي جملؾحوسز جىل جًهشجق وجالدنحء صوسج ً ودهضحنح ً دأنهح مىؽىدز يف جملنهؿ جًهشجكٍ (.)11

وهزه جملشوٌس الصشصذـ دوضر جًرتدٌس جالظالمٌس يف جًهشجق فلـ دٍ يف جملنؿلس ً ،لىي جًشٌخ مقمذ صيك جًذذجسي أمني نحَ جًٌؾنس
جًهحملٌس ًٌذنىز جإلظالمٌس دحألصهش :محدز جًرتدٌس جًذًنٌس من أهم جملىجد جًضٍ ًؾر جًرتهٌض نٌٌهح ،وؽهٌهح ؽضءج ً أظحظٌحً من جًضهٌٌم
يف مذجسظنح ،وهزه معإوًٌس صقضمهح جًكشوف وجًضقذًحش جًضٍ صىجؽه جألمس هٌهح ،ومل ًهذ هحفٌح ً أن نلذَ ًٌؿحًر يف هٍ مشجفٍ
جًذ سجظس مؾشد كشىس ظؿقٌس فىي أفوحَ جًطالز وجًطىَ ويريهح من جًهذحدجش أو هٌفٌس أدجء جًشهحةش ،فنقن جًٌىَ أمحَ ؾىفحن
من جًفوش جملضشذد ًقحرص أدنحءنح يف هٍ موحن ،وًهزج فالدذ أن نهمٍ نىل فٌلًضهم من خالي جملنحهؿ ،ودال شى ،فان جملذسظس هٍ
خـ جًقٌلًس جألوي يف مىجؽهس دنحز جًفضنس وجًضشذد وجًضؿشف فٌؾر أن نهٌم جألؾفحي منز جًطًش جملنهؿ جًذًنٍ من خالي
جالهضٌلَ دحًرتدٌس جًذًنٌس دقٌػ ًوضعر جألؾفحي جًهٌم جًذًنٍ جًطقٌك منز جًطًش نىل أًذي جملهٌمني جملخٌطني جملإهٌني جًزًن
ًضمضهىن دحًىظؿٌس وجالنضذجي (،)12
ًون صذلى جملشوٌس كحمئس يف جًفشجى جًفوشي وجملهشيف جًزي صشهضه هضر جًرتدٌس جًذًنٌس دحدضهحدهح نن صلذًم ضىسز مذعؿس نن
جملوىنحش جالخشي ًالؾفحي صىظو مذجسهم فىًهح وصهؿٌهم جنؿذحنح ً جوًٌح نن رشهحء جًىؾن  ،وهزج مح صم جظضًالًه من كذٍ جًضنكٌٌلش
جالسهحدٌس جًضٍ كذمط جًفوش جملضؿشف هذذًٍ ًٌفشجى جملهشيف جملىؽىد يف هضر جًرتدٌس جًذًنٌس وجًزي نشف هٍ جملوىنحش جالخشي يري
جملعٌمس نىل جنهح (هحفشز) الدٍ جنح دحًًط يف صؿشفهح وهفشش جدنحء جًذًن جًىجفذ ممن الًإمنىن دفوشهح جالفحدي جملضشذد .
ًهزج صذذأ جملؾضمهحش جًىجنٌس يف نرش علحفس جًضهحًش دني جالؾفحي جوال ،ضهىدج جىل جًفتحش جًهمشًس جالخشي ،وًون هٍ صػمن جوال
نرش هزه جًغلحفس دني جالؾفحي ًيك ًنمى جالنعحن وهى فحمال يف صوىًنه جًفوشي وجًعٌىيك ،علحفس جًضهحًش وجالنذمحؼ يف جملؾضمو،
دًؼ جًنكش نن جالخضالفحش جًفوشًس وجًهشكٌس وجًذًنٌس ومح شحدهً ،هزج ال صضهشع مغٍ هزه جملؾضمهحش جىل جًس جصمس جو فحًس من
فحالش جًضؿشف ،وجًضهطر وجًضوفري هٌل ًقذظ يف دهؼ جملؾضمهحش وجًذوي جالظالمٌس ،فٌػ ًٌؾأ هغريون جىل صوفري جالخش ،ملؾشد
جالخضالف يف جًشأي ،جو جًفوش جو جًذًن جو جًغلحفس جو جًهشق ومح شحده (.)13
) )11وسارة التربية  ،املذًزٍة العامة للمىاهج  ،بيان ميشىر على مىكع املذًزٍة  /http://www.manahj.edu.iqبحارٍخ . 2018/12/24
) )12حطام دمحم  ،الفكز املحطزف  ..املىاجة ثبذأ مً مىاهج الذراضة  ،صحيفة الاثحاد الامارثية  ،ميشىر بحارٍخ  2016/10/14على مىكع الصحيفة الالكحىروي www.alittihad.ae/
) )13علي حطين عبيذ  ،ثلافة الحعاٌش وكبىل الاخز  ،مىكع شبكة الحبأ املعلىماثية  www.annabaa.orgبحارٍخ 2018/3/7
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ظحدظح  :ملرتـ جًوضحخ جملعحنذ :
: )1املربرات :
جن دسط جًرتدٌس جًذًنٌس جو (جًرتدٌس جالظالمٌس) مهم ؽذج يف دنحء جملنكىمس جًفوشًس وجًغلحفٌس ًذي صالمٌز جملشفٌس جالدضذجةٌس النه
ًلذَ مهٌىمحش جظحظٌس يف جًذًن وجسهحنه ونلحةذه وفشجةػه وًنكم جًهالكس جًهمىدًس دني جالنعحن وسده وًلذَ صهٌٌٌلش ومذحدب
جًهالكس جالفلٌس دني جًنحط ؽمٌهح وهزج محنشًذ جًرتهٌض نٌٌه  ،جر جن دسط جًرتدٌس جًذًنٌس جو جالظالمٌس ًهٌم جًضٌمٌز هٌف ًهحمٍ
ًهحمٍ جخحه جملعٌم وًقرتمه والًًضحده والًرضه وًهحمٌه دحًقعنى وًعحنذه وكط جًػٌم وًضوسه يف جملشع ويريهح من جملىجكف
جًقٌحصٌس  ،وًضهٌم جًػح ً جن جملعٌم ًٌمعٌم هذنٌحن ًشذ دهػه دهػح وجن مغٍ جملإمنني همغٍ جًؾعذ جًىجفذ ًشذ دهػه دهػح هٌل
كحي جًشظىي جًوشًم مقمذ ضىل هي نٌٌه وظٌم ً ،ون جملشوٌس يف جالدضهحد نن رهش جًذًحنحش وجًؿىجةف وجملٌٍ جالخشي جملىؽىدز
يف جملؾضمو ورهشهح هحشمٌح ً ودلحةهح يحمػس ًذي جًضٌمٌز وهنح صومن جملشوٌس الن رًى ًشوٍ فشجيحً خؿريج ً يف مهشفس جًضٌمٌز
مبقٌؿه جالؽضٌلنٍ وجًغلحيف  ،جن هزج جًفشجى جًغلحيف ظٌغري صعحؤالش نذًذز ننذ صالمٌز جالدضذجةٌس ننذ ظٌلم جظم موىن مح  ،من
هم ؟ محهٍ دًحنضهم ؟ هحفشز ؟ مإمنس ؟ مهنح ؟ غذنح ؟ صوشهنح ؟ صقذنح؟ هٌف جصهحمٍ مههح ؟ هٌف صنكش جيل ؟ مبحرج صشذهنٍ ؟ ....جًخ
 ،هزج جًفشجى جظضًٍ جدشو جظضًالي من كذٍ جملضؿشفني وجًضنكٌٌلش جالسهحدٌس ودخٍ مبفشده ًعذ هزه جًفؾىز وكذَ ضىسز مشىهس
نن دحكٍ جملوىنحش جًرشًوس يف جملؾضمو  ،جر ًشي أنطحس هزج جًفوش رضوسز جًلطحص وجًهلحخ يف مىجؽهس دلٌس جًخٌم من يري
جملعٌمني ،أو مبهنى أضك من يري جملإمنني  ،فذذالً من جالفضوحَ ئىل ملىًس ال ئهشجه يف جًذًن صهمذ هزه جًفشق أو جملؾمىنحش ئىل
جًضوفري وئضذجس جألفوحَ دحإلدجنس وجًضؾشًم وجًشدز (.)14
: )2فكزة الكجاب :
صحًٌف هضحخ معحنذ ًذسط يف جملشفٌس جالدضذجةٌس مو منحهؿ دسط جًذًن (جًرتدٌس جالظالمٌس ) ونلرتـ جن ًوىن ننىجن جًوضحخ
جملعحنذ (جًغلحفس جًذًنٌس) هىنه ًلذَ مهٌىمحش علحفٌس ودًنٌس نن دحكٍ جًذًحنحش وجًؿىجةف وجملوىنحش جملىؽىدز يف جملؾضمو
جًهشجكٍ ً ،هشع ًوٍ موىن من موىنحش جملؾضمو جًهشجكٍ يف جدعـ ضىسز ممون صلذميح ًٌؿفٍ يف هزه جملشفٌس دون جًخىع يف
صفحضٌٍ نمٌلس ًٌذًن جو جملزهر جو جًهشق مو جًضحهٌذ نىل جملشرتهحش جملىؽىدز دٌنه ودني جملوىنحش جالخشي مغٍ (جًًٌس جو جملٌذغ
جو جًؿلىط جو جًهحدجش وجً ضلحًٌذ جًشحةهس) جر ًشرتن هٍ موىنحش جملؾضمو جًهشجكٍ دهحدجش وصلحًٌذ وجنٌحد وجهالش وجصًحء مشرتهس
نضٌؾس ًضهحًشهم نىل مذي متحش جًعنني يف جمحهن مخضٌفس من جًهشجق فضى صؾحوص رًى جالمش جىل فطىي صوجؼ دني موىنحش مخضٌفس
يف جالنشجق وجالنضٌلءجش وجنطهحس جملوىنحش مو دهػهح جًذهؼ دشوٍ هذري فضى جخضفط فٌه جضىي دهؼ هزه جملشرتهحش
جالؽضٌلنٌس .
: )3آليات الجنفيذ :
صلىَ ًؾنس مخضطس من شخطٌحش دًنٌس ونشكٌس وكىمٌس مشمىكس دوضحدس مٌخظ مذعـ ًلذَ صهشًف وجغك ًٌموىن جًىجفذ
ًعضخذَ ًًس دعٌؿس مفهىمس خحًٌس من جملطؿٌقحش جملهلذز ومضالمئس مو جملشفٌس جًهمشًس وجًفوشًس ًضالمٌز جالدضذجةٌس ًضػمن
هزج جملٌخظ جملهٌىمحش جالصٌس :
 -1جالظم جًشحةو ًٌموىن
 -2جمحهن صىجؽذ جملوىن يف جملقحفكحش جًهشجكٌس
 -3ؾذٌهضه (دًن  ،ؾحةفس  ،مزهر  ،نشق )
ًً -4ضه
 -5جنٌحده
 -6جدشص ؾلىظه (ضىَ  ،ضالز .. ،جًخ)
مو مشجنحز جدشجص مفحهٌم جًضهحًش جًعٌمٍ وج ًضٌلظى جملؾضمهٍ ًذي هٍ موىن وجفرتجَ ملذظحصهح جًضٍ متغٍ جالسظ جًغلحيف ًوٍ
جملؾضمو جًهشجكٍ  ،وصؾنر نشع هٍ محًغري جًنهشجش جًؿحةفٌس وجًهشكٌس وجًخالكحش جًلىمٌس وجملزهذٌس .
عم صقحي جىل ًؾنس من خربجء يف جالرشجف جًرتدىي ًضشزًذهح وصهذًٌهح دؿشًلس صشدىًس ًعضىنذهح جؾفحي جملشفٌس جالدضذجةٌس دعهىًس
وصػمن صقلٌم جالهذجف جًرتدىًس جملشؽىز من خالًهح  ،وصلىَ ًؾنس عحًغس من مخضطني دهٌم جالؽضٌلم وجًضحسًخ وجملهضمني دحًفٌوٌىس
ً
 اهظرهص الحديث كامال في كتاب الامام النووي  ،رياض الصالحين  ،باب تعظيم حرمات املسلمين  ،وصحيح البخاري  ،باب تعاون املؤمنين مع بعضهم بعضا .
) )14مىضىعة وٍكيبيذًا  ،اًذولىجيا داعش  ، https://ar.wikipedia.org ،بحارٍخ 2019/3/1
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جًشهذٍ دضلذًم مهٌىمحش نن جدشص جملشرتهحش جالؽضٌلنٌس وجًغلحفٌس دني هزه جملوىنحش مغٍ (جًؿلىط جملشرتهس هحًطىَ وجًطالز
وجالصًحء جملشرتهس دن جملوىنحش وجًًٌحش وجًٌهؾحش جملشرتهس فػال نن جملىسوظ جًشهذٍ جًًنٍ دلطظ ونحدجش وصلحًٌذ جؽضٌلنٌس
متضذ جىل جالف جًعنني) وصخضحس جًٌؾنس منهح جشهش وجدعـ جملشرتهحش ًضلذمهح ًٌضالمٌز دطىسز مذعؿس ومفهىمس ًذي ؽمٌو جملشجفٍ
جًذسجظٌس  ،وجخريج ً ًلىَ مخضطني يف مؾحي جًوىمذٌىصش وجًضطمٌم دشظم دضوىًن شخطٌحش جؾفحي هحسصىنٌس صشصذي جصًحء هٍ موىن
ًضعضخذَ هىظحةٍ جًػحـ صىضٍ جًفوشز دعالظس ومضهس ًٌضالمٌز .
: )4الجهات الداعمة للمرشوع :
نضحمٍ جن ًذنم هزج جملرشوم جهرث من ؽهس دوًٌس ومقٌٌس  ،جوًهح وصجسز جًرتدٌس جو وصجسز جالوكحف وجًشإون جًذًنٌس  ،ومن جًؾحش
جًذوًٌس (جًٌىنعٌف جو جًٌىنعوى) .
ساةعا  :الخالصة :
جن جًضهحمٍ مو دسط جًرتدٌس جًذًنٌس ًؾر جن ًذنى نىل جظحط جن هنحن رشهحء يف جًىؾن نهٌش مههم ونضفحنٍ مههم ونضهحون
مههم ًيك نقٌح دحمن وجظضلشجس ً ،زج الدذ جن نذذأ من صالمٌز جملشفٌس جالدضذجةٌس ًنلذَ ًهم فوشز مذعؿس نن جملوىنحش جالخشي جًضٍ
صلحظمنح جًهٌش يف مؾضمهنح ًيك ًنمىج وًرتنشنىج وهم مذسهني ملح فىًهم من علحفحش دًنٌس ونشكٌس وكىمٌس مضنىنس ً ،شرتهىن يف
جالفشجـ وجالفضجن  ،يف جالًهحخ وجالكىجي وجالمغحي  ،يف جًهحدجش وجًضلحًٌذ  ،يف جًهذحدجش وجالنٌحد  ،جنهم جرن رشهحء ال جنذجء هٌل
ًطىسهم جًفوش جملضؿشف جًزي جظضًٍ جًفشجى جًغلحيف جًزي خٌلضه منحهؿ جًرتدٌس جًذًنٌس جملىؽىدز يف مذجسظنح جالدضذجةٌس  ،وهزج مح
نعهى ملهحًؾضه يف ملرتـ هضحدنح جملعحنذ هزج .
ثامنا :املقرتحات والجوصيات :
 -1دنىز جًٌؾحن جملخضطس ًضحًٌف هضر مٌلعٌس ًٌمشجفٍ جًذسجظٌس جملضىظؿس وجالنذجدًس جو جغحفس فطىي ؽذًذز نىل مىجد جًرتدٌس
جًذًنٌس صضػمن جًضهشًف دحملوىنحش جالخشي جًذًنٌس وجًهشكٌس وجًلىمٌس .
 -2جظضقذجظ محدز جًرتدٌس جًفوشًس جًضٍ صهضم دذنحء فوش جًضالمٌز يف مشفٌضٍ جالدضذجةٌس وجملضىظؿس وصعحنذهم نىل خٌم فوش
جؽضٌلنٍ جنعحين ظٌٌم دهٌذج نن جًضؿشف دوحفس جشوحًه .
 -3جالهضٌلَ دحنذجد مذسيس جًرتدٌس جًذًنٌس وجرشجههم يف دوسجش صؿىًشًس صشهض نىل صنمٌس جملعضىي جملهشيف وجًفوشي وصشزًذه من
جالفوحس جملضؿشفس .
 -4صهضًض جًنشحؾحش جالؽضٌلنٌس جملشرتهس دني ؾٌذس جملشجفٍ جالدضذجةٌس هحكحمس جفضفحالش دعٌؿس ومعحدلحش خالي جالنٌحد
وجملنحظذحش جًذًنٌس وجًلىمٌس وجرشجن ؽمٌو جًؿٌذس فٌهح وجنضذحسهح منحظذحش ًٌؾمٌو .
 -5جًلٌحَ دضًحسجش مذسظٌس جىل مذجسط ومنحؾم جملوىنحش جالخشي يف مخضٌف جملقحفكحش ًضهضًض علحفس جًضهحًش جًعٌمٍ
وجًضٌلظى جملؾضمهٍ .
 -6جكحمس جملهحسع جًرتجعٌس يف جملذجسط جًضٍ صهضم دضحسًخ ونحدجش وصلحًٌذ موىنحش جملؾضمو جًهشجكٍ وجًضشؾٌو نىل جًقفحف نٌٌهح
وجظضمشجسهح .
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The title of study is: Proposal of Co-Religious Book
Waad Ibrahim Khalil
Faculty of Arts / University of Mosul
Abstract
The study proposes a book that could support in the field of religious education tthat could be taught in all the
provinces of Iraq. This book introduces segment of Iraqi communities of different diversity in an easy and
acceptable way. It targets the students in the primary school to be a preliminary stage to build a proper concept
in the mindset of future academic stages as well as maintainthe imageof peaceful coexistence among the
components. Specialized committees per each component will be in charge of designing its own concepts and
then a specialized committee from the education supervision will review those concepts to match the age of
primary students.
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