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األساسية العليا في األردن
اإلسالمية في المرحلة
مدى تضمين كتب التربية
ّ
ّ
ي
لمفاهيم األمن الفكر ّ
د .عبد هللا سليمان حمدان المراعية

د .زياد عبد اللطيف عبد القادر البطوش
ملخص
ه دددهذ ه ددرا الد ارس ددة ل ددت منره ددة م ددد

ددمن د د

ال ربي ددة اإلس ددّمية ه ددل المرحل ددة

األساسية النليا لمفاهيم األمن الف ري ،وقد مثلذ أسئلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآل ل:
ما مد

من

ال ربية اإلسّمية هل المرحلة األساسية النليا لمفاهيم األمن الف ري؟

ددون مع م ددا الد ارس ددة م ددن عمي ددا د د

ال ربي ددة اإلس ددّمية للمرحل ددة األساس ددية النلي ددا

للصددفوف ا الثددامن ،ال اسددا ،النا ددرد هددل األردن ،ول حقيددا أهددداف الد ارسددة ددم طددوير أدا

حليل ونذ من معاالذ هل  :المعال اإليمانل ،المعال اإلنسانل واالع ماعل ،المعال

الثقدداهل ،المعددال السياسددل ،المعددال الددوطنل ،وقددد ددم اس د دراا صدددا األدا و با ددا بنسددبة
 %78وهل اهية ألغراض عراء الدراسة.

وقد أظ رذ ن ائج الدراسة قائمة بمفاهيم األمن الف ري المق رح واهرها هل

ال ربيدة

اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا ملذا  78د مف وما من مفاهيم األمن الف ري ،وبلغذ
معموع ار ار ا ا264د ار ار أ ثرها للمعال اإلنسانل واالع ماعل وأقل ا للمعال الوطنل.
ل
وال

وأوصددذ الد ارس ددة ب ددرور االه م ددام بمو ددوع األمددن الف ددري عنددد ال دط دديط وال ط ددوير
ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا ،واس ددام قائمة مفاهيم األمن الف دري ال دل

من ا الدراسة بوصف ا أحد الم ارعدا المن مدد هدل عدداد د

ال ربيدة اإلسدّمية داصدة،

الدراسية بنامة من وا نل المناهج هل وزار ال ربية وال نليم.

الكلمات الدالة :ال ربية اإلسّمية ،المرحلة األساسية النليا ،األمن الف ري.
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Abstract
The Extent to Which the Islamic Educational Textbooks in the
Higher Basic Stage include the Intellectual Security Concepts in
Jordan.
Dr. Zeiad A, AL- btoush
Dr. Abdullah S, AL-Mariah
This study aimed to know the extent to which the Islamic
Educational Textbooks in the Higher Basic Stage include the
intellectual security concepts. The study raised the following main
question: To what extent the Islamic Educational Textbooks in the
Higher Basic stage include the Intellectual securely concepts?
The population of the study consists of all the Islamic Educational
textbooks in the higher basic stage (Eight, Ninth, Tenth) in Jordan.
To achieve the purpose of the study, the researcher developed
instruments that include the following domains: faith, humanistic,
social, cultural, political and national.
The validity of the study Wes 87% which is good to conduct such a
study.
The results showed a list of intellectual security concepts which are
suggested to be available in the Islamic Educational Textbook in
higher basic stage.
The list includes (57) intellectual security concepts. The total
frequency is 462 mostly the humanistic and social domains and the
least in the national domain.
The study recommended the importance of taking care of
intellectual security concept in case of planning and developing
Islamic educational textbooks in the higher basic classes. It is also
recommended to use the intellectual security textbook which is
available in the study as it is one of the references of preparing
Islamic educational textbooks in particular and then books in general
by the writers of the Ministry of educations curricula.
Key words: (Islamic education, High basic stage, intellectual
security).
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المقدمة

هل

األمن من أهم مطال

المع مناذ اإلنسانية ،وأعل الننم اإلل ية ،ه و ر يز أساسية

ييد الح اراذ ،و قدم األمم ،و طوير المع مناذ ،وقاعد

بر يبنت علي ا بداع

وعطاء اإلنسانية ،وهل ظّله حقا الراحة النفسية ،وال دوء والسناد والطمأنينة ،والسنل

لس

الرزا ،ول را أصبح هدها رنو ليه ل المع مناذ ،وي طلا ل حقيقه األهراد

والعماعاذ .

لرا عنل اإلسّم باألمن عناية بالغة هعنله من رورياذ الحيا للفرد والمع ما ،وما
َِّ
َمُنوا َولَ ْم َيْلبِ ُسوا
يحقا رلك االر باط الوثيا بين اإليمان واألمن هل قوله نالت " :الر َ
ين آ َ
ٍ ِ
ِ
ون" ااألننام74:د ،وألهمية األمن هقد عاء هل
يم َان ُ ْم بِظُْلم أُولَئ َك لَ ُ ُم ْاألَ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْ َ ُد َ
َ

السنة المط ر " من أصبح من م آمنا هل سربه ،مناهت هل عسدا ،عندا قوذ يومه ،ه أنما
حيزذ له الدنيا بحراهيرها "].[1

هاإلنسان ال س قيم حيا ه ال باألمن واالس قرار " هليس لدائف راحة وال لحارر

طمأنينة هاألمن أهنأ عيش  ،والندل أقو عيش؛ ألن الدوف يقبض الناس عن مصالح م،
ويحعزهم عن صرها م ،وي ف م عن أسبا

المواد ال ل ب ا قوام أودهم " ].[4

وا َّن الف ر السليم المس نير هو الننصر الرئيس هل ن

ة األمة من عميا نواحل

الحيا المد لفة .وهو القاعد الرئيسة ال ل بنت علي ا الم اريا االق صادية والسياسية
واالع ماعية ،و ل ما ي نلا بن

ة األمة وار قائ ا .هإرا انذ هرا القاعد منحرهة

وم نار ة ما الواقا وسنن ال ون ،هإن ا وي باألمة لت الح يض و ال قوم ل ا قائمة،
هبدل الن

ة والرهنة عنل األمة ال دلف والعمود ،وارا انذ هرا القاعد سليمة آمنة

مس نير م واهقة ما الفطر وسنن ال ون ،هإن ا ر قل باألمة لت أعالل الدرعاذ ،همن
العمود وال بنية ،لت الن

هرا القاعد

ة والقياد  ،ومن ال ناسة وال قاء لت السناد والرهاا ،وال ون

رلك ال را انذ مس مد من النقيد اإلسّمية الصاهية المنبا ال ل ال

ي وب ا ائبة ].[3

من أهم أنواع األمن ) األمن الف ري د بل هو ل

األمن ور يز ه؛ ألن األمم

والح اراذ نما قاس بنقول أبنائ ا وأه ارهم ،ال بأعسادهم وقوالب م ،هإرا اطمئن الناس
علت ما عندهم من أصول وثوابذ وأمنوا علت ما لدي م من قيم ومثل ،هقد حقا ل م األمن
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هل أسمت صورا وارا لوثذ أه ارهم بأه ار دديلة وثقاهاذ مس ورد هقد حاا ب م

الدوف ].[2

واألمن الف ري يننل وهير الف ر الصالح للناس ،والحصانة الف رية والمبدئية القائمة

علت عملية د ار ية عميقة للدصوصية والوطنية ،والوعل بالمداطر ال ل

دد األمة

أن
والمع ما من ال ياراذ المنادية وعماعاذ المصالح ،ح ت ي م ن الناس من دّله ْ
يني وا حيا م المناصر ب ل سليم وايعابل وبناء قو الوعود الف ري الرا ية ال ل ال قو

علت المقاومة والصمود هحس

وانما علت االندهاع والفنل المؤثر.

َّن حقيا األمن الف ري لد

الفرد يؤمن حقيقا لقائيا لألمن هل العوان

األدر

اهةاالنفسل ،االع ماعل ،االق صادي ،السياسلد؛ رلك ألن النقل هو مناط القياد النليا
الواعية المميز لد اإلنسان ،وهو الع ة القيادية المو لة ب ل أصناف األمن األدر  ،هإرا

صلُ َحذ القياد صلح ل أهراد عائلة األمن ،وارا هسدذ ،هسد ل أهراد عائلة األمن ].[7
َ
همن هرا المنانل ظ ر أهمية األمن الف ري ودورا ال بير هل ن ة األمة وار قائ ا،

ومساهم ه هل الوقاية من الوقوع هل الم اهاذ واالنحراهاذ والعريمة ،ما َّ
أن أمن النقول

ال يقل أهمية عن أمن األبدان واألموال ،لرا َّ
هإن األمر لم يند مق ص ار علت األع ز األمنية
بل ي طل

ال ددل الوقائل والنّعل من المؤسساذ ال نليمية ل بصير النشء بما هو

مطلو من م هل هرا النصر ،ح ت م ن األمة من يعاد عيل قادر هنال ري همة عالية

علت ال نمية والرقل بالحفاظ علت هوي ه وثقاه ه.

ول حقيا هرا األمن البد من دور للمؤسساذ ال ربوية هل المنظومة األمنية ودصوصا

المؤسساذ ال نليمية ،ال ل نول علي ا المع مناذ را ما قامذ بدورها علت الوعه األ مل

من دّل م ار ا هل المنظومة األمنية للحفاظ علت عقول النا ئة وال با  ،ومحاربة
ظاهر الننف ،و حصين م

د الغزو الف ري ،و يا ار ه المنحرهة من دّل ثقيف الطلبة،

وزياد الوعل الف ري ،واس ام ا هل رساء القيم الروحية واألدّقية للف ر اإلسّمل بما هيه
من سامح ،واع دال ،وام ّك م اراذ الحوار ،وال ف ير السليم ].[6

َّن الدور المحوري واألساسل الري قوم به المؤسساذ ال نليمية هل أصيل مفاهيم

األمن الف ري لد

الطلبة باذ يلقت أييدا واه ماما م ناميا ،ورلك انطّقا من ال سليم َّ
بأن

المؤسساذ ال نليمية ال ق صر علت نليم الم اراذ األساسية من القراء وال ابة واعطاء

مفا يح النلوم للطلبة ،وانما علت دعيم الطلبة ،ب ل ما يساعدهم هل حمل أعباء الحيا
ب م ن واق دار ،و نمية اال عاهاذ اإليعابية ،لرا وع
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المناهج ال ربوية بالمنارف والمفاهيم الوقائية من االنحراف وال طرف واأله ار ال دامة

و حصيل المفاهيم ال ل حقا ل م األمن الف ري .

ما أ َّن مفاهيم األمن الف ري ال ل ي سب ا الم نلم أثناء مرورا بالدبراذ ال نليمية

الموع ة ،وا قانه ل ا ،واد ار ه لمننت ما ي نلمه من ا ،م نه من اس نمال ا ،لصد
اال عاهاذ المنحرهة ال ل قوض البناء الف ري السليم ،و بنل ا عاهه نحو ماد ال ربية

اإلسّمية ،هيدوم اال عاا ويوعه الم نلم نحو المنرهة ال ل ناسبه و حميه من األه ار ال ل

قد نارض الدين والقيم والنقل .وان ا عاا أي م نلم ال يم ن االس دالل عليه ال من دّل

سلو ه ،ويند اال عاا هنّ داهنا يس ثير السلوك ويوع ه ،هالطال

ا عاهاذ

الري ي س

يعابية زداد رغب ه هل ال نلم ،و قو را ر ه ،وي ون قاد ار علت وظيف المنرهة هل

معاالذ أدر .

هرا ما أ د ه أهداف من اا ال ربية اإلسّمية من نمية ال ف ير النلمل لد الطال ،
اإلسّمية بصور

و نميا روح البحث وال عري  ،والبند عن ال قليد و بناء دصية الطال

املة وم وازنة هل عميا أبنادها :النقلية ،والعسمية ،واالع ماعية ،والنفسية ،والروحية،

و بصير الطال

بالواقا ال طبيقل لإلسّم ،وبأصول الفقه المقرر هل ال رينة اإلسّمية

الس نباط األح ام ال رعية بما ينمل قدر ه علت ال ف ير واإلبداع ،ورلك من دّل
ق ايا يم ن فسيرها من دّل الدبراذ السابقة للطلبة ،و عيا أسلو

مين

البحث النلمل

ونقد المو وعاذ المد لفة و قديم المبادراذ واالق راحاذ و رلك ما عاء هل أهداف ومبادئ
رسالة عمان من ال سامح وال نارف والحوار والحث علت ال ف ير ومحاربة الع ل واالنغّا

واالع دال والوسطية ].[8

وايمانا من الباحثين بالدور الريادي الفاعل ،الري

طلا به ماد ال ربية اإلسّمية

هل نزيز األمن الف ري لد الطلبة والمحاهظة عليه ،هإن الحاعة دعو لت

ال ربية اإلسّمية مثل هرا المفاهيم ح ت ي م ن من ربط الطال
ل

مين

باألحداث العارية،

ل عندا قاعد ه رية عملية ناقد قائمة علت هدي اإلسّم ساعدا هل ال نامل ما

مع منه بوعل وبصير .
مشكلة الدراسة

َّن حساس اإلنسان باألمن الف ري هل حيا ه ومع منة يسمح له بأداء م ام االس دّف

هل األرض علت النحو الصحيح ويؤهله لرلك ،وهو يمثل األساس لألمن السياسل،

االق صادي ،واالع ماعل ،والنفسل ورلك َّ
أن الف ر المن بط والمل زم ينبثا عنه اس قامة
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حيا الناس وأمن م ويعسد ال ّزم وال ناسا بين المددّذ والمدرعاذ ،ورصيد هل مواع ة

ال حدياذ ال ل واعه األهراد والمع مناذ.
وال ربية اإلسّمية مثل العان

ال طبيقل النملل لمفاهيم اإلسّم و ناليمه ،وا َّن

دورها هل ربية األهراد علت ناليم ديننا اإلسّمل ،والحفاظ علت مقدراذ األمة ،وأمن م

الف ري ليند هل النصر الحا ر من أهم الواعباذ المنوطة ب ا ،وا َّن م مة حفظ األمن
واعبة علت ل هرد من أه ارد المع ما دون اس ثناء ،وهنا يبرز وي علت دور مؤسساذ

ال ن ئة االع ماعية ،وعلت رأس ا المدرسة ،هل رساء دعائم األمن الف ري باع بارا واعبا
دينيا ووطنيا .

وهل ظل الم غيراذ ال ل يني ا النالم بأسرا واألردن عزء منه أصبحذ الحاعة ماسة

لت األمن الف ري لنقول الطلبة ،ورلك باس ثمار المناهج المدرسية هل نزيزا ،ومن بين ا
ال ربية اإلسّمية ال ل حمل الحظ األوهر من المسؤولية ،ه ل ننت ب نمية ه ر

اإلنسان ،و نظيم سلو ه ،وعواطفه ،علت أساس الدين اإلسّمل ].[7
واس عابة لن ائج ال ثير من ِ
الدراساذ و وصيا ا ال ل ر أن ال ربية اإلسّمية
س

الفرد ال سامح ،والوسطية ،واالع دال ،واالس قامة ،ما بندهم عن ال دد ،والغلو،

وال و  ،وال قليد ،والعمود الف ري ] ، [9والحاعة ال بير ل نزيز األمن الف ري لد الطّ

هل مراحل ال نليم لمواع ة ال غيراذ االع ماعية والسياسية واالق صادية والثقاهية علت

المس و المحلل والدولل وما ي بن ا من حدياذ واعه األمة النربية واإلسّمية ،مما
يس دعل طوير ال

األمن الف ري لد طّ

المدرسية هل

وء لك ال غيراذ] ،[11ول دنل و وح مف وم

المرحلة الثانوية عاءذ هرا الدراسة .

ولدور مح و من اا ال ربية اإلسّمية هل صّح ال با

المداطر ودصوصا هل المرحلة األساسية ال ل

وال صدي لما يواعه من

ل وينه الف ري لبداية حيا ه النملية،

وانف احه ب ل أوسا علت الثقاهاذ المد لفة ،وأبرزها الم نية واالع ماعية وه ر المراهقة،

وبداية ال حول الثقاهل ،ال ل غالبا ما ي دلل ا

ثير من ال ساؤالذ واال طراباذ

والم ّذ ،ه ل بحاعة لت نوع من ال دئة ،وال طمين ،والثقة بالنفس ،األمر الري

سيؤدي لت

وين ما نريد من قيم وم امين ،هال ربية اإلسّمية

م ب نمية ه ر الفرد،

و نظيم سلو ه ،ومساعد ه علت مواع ة ال حدياذ ،والمس عداذ ،والم غيراذ السرينة

وال املة هل مد لف ؤون الحيا  ،مما يؤ د
ال ربية اإلسّمية .
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أسئلة الدراسة وأهدافها:
حدد أهداف هرا الدراسة هل اآل ية:

 حديد مفاهيم األمن الف ري المق رح واهرها هلالنليا.

 -ال حقا من مد

الف ري.

مين

ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا لمفاهيم األمن

مثل أسئلة الدراسة هل اآل ل:

 .1ما مفاهيم األمن الف ري المق رح واهرها هل
النليا ؟

مين

 .4ما مد

ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية

ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية

ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا لمفاهيم األمن الف ري؟

أهمية الدراسة:
ّ
من أهمية الدراسة الحالية هل الن ائج ال ل ين ظر أن سفر عن ا ولنل أهم ا اآل ية:

 -1من الم وقا أن فيد هرا الدراسة مصممل مناهج ال ربية اإلسّمية هل وزار ال ربية
وال نليم ب زويدهم بمنلوماذ عن مد

مين هرا ال

لمفاهيم األمن الف ري و وزين ا

علت معاال ا و ر يزها هل معال دون اآلدر .

 -4قد س م ن ائج هرا الدراسة هل مساعد المنلمين والم رهين هل منرهة مفاهيم األمن
الف ري ال ل ينبغل دريس ا للطلبة ،والنمل علت حسن اس ددام

ال ربية اإلسّمية بما

ين س هرا المفاهيم.

 -3قد س م ن ائج هرا الدراسة هل ه ح آهاا عديد أمام الباحثين للقيام ببحوث مس قبلية
هل معال دراساذ األمن الف ري.

-7

س

الدراسة أهمي ا من مو وع األمن الف ري طرحا و أصيّ الري برز و نمقذ

أهمي ه هل السنواذ األدير بح م ال غير الف ري الري آل ليه الواقا ،وأهمية المرحلة ال ل
ناول ا ،وأهمية ال ربية اإلسّمية وأثرها هل حقيا األمن الف ري لد الطّ

حدود الدراسة:

-

.

ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا للصفوف الثامن وال اسا والنا ر

األساسل للنام الدراسل . 4114/4111

-

مفاهيم األمن الف ري ،ال ل ملذ المعاالذ اآل ية :اإليمانل ،اإلنسانل واالع ماعل،

السياسل ،الثقاهل والف ري ،الوطنل .
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مصطلحات الدراسة:

ا

وابط ه رية لد

الطلبة

ي :وعود صوراذ ومفاهيم محدد
مفاهيم األمن الفكر ّ
م ن م من النيش ما م وناذ ه رهم المد لفة ،و عل ل م النفا ،والطمأنينة ،والقو  ،ال ل

مل :اإليمان ،وال سامح ،واالع دال ،والحوار اإليعابل ،وال ناون ،وال يف ،و نمية

ال ف ير المو وعل ،والنلمل ،والمن عل ،والناقد ،والبند عن ال طرف والمغاال  ،واالنحراف
الف ري  .ويقصد ب ا هل ِ
الدراسة الحالية المفاهيم الوارد هل المعاالذ اآل ية  :اإليمانل،

اإلنسانل واالع ماعل ،السياسل ،الثقاهل والف ري ،الوطنل .

اإلسالمية :الماد الدراسية المقرر من وزار ال ربية وال نليم هل م مون
كتب التربية
ّ
ال ربية اإلسّمية ل درس هل المدارس الح ومية والداصة هل الممل ة األردنية ال ا مية،
بموع

قرار رقم  4111 /3اريخ . 4111/7/7

اإلطار النظري

ي
مفهوم األمن الفكر ّ
يند مصطلح األمن الف ري مصطلحا حديثا نسبيا ،لرا دلذ مناعم اللغة النربية من

ال أن م مونه قديم قدم المع ما اإلنسانل

يرادا ،ول نه وا ْن ان مس حدثا لفظ مر
ول نه حظل بااله مام هل ظل النولمة ،وما صاحب ا من طور هل المواصّذ

واال صاالذ مما أد

لت انفعار منرهل ،وانف اح ثقاهل ،وبال الل ان ار الثقاهاذ

الم ندد  ،و دادل المن قداذ الم نار ة ،مما أد

لت

ديد الدصوصياذ الثقاهية،

ومحاولة طمس ال وية الف رية هل المع مناذ.
ن الم با لما

عن مف وم األمن الف ري يعد أن منظم نريفا ه دور حول

حماية النقل و حصينه عن الدروا عن من ج الوسطية هراطا أو فريطا ،ه و " سّمة

ه ر اإلنسان وعقله وه مه من الدروا عن الوسطية واالع دال هل ه مه لألمور الدينية

والسياسية و صورا لل ون بما يؤول به لت الغلو وال نطا أو لت اإللحاد والنلمنة
ال املة ].[11
وائ

وهو " الن اط وال دابير الم ر ة بين الدولة والمع ما ل عني
عقدية أو ه رية أو نفسية

عاد الصوا

األهراد والعماعاذ

ون سببا هل انحراف السلوك واأله ار واألدّا عن

أو سببا لإليقاع هل الم الك" ].[14
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وهو " الوسائل الدهاعية ال ل يؤمن ب ا الفرد نفسه ومن قدا ه وقناعا ه من االنسياا

دلف ال ياراذ المنحرهة ،وعدم أثر ال روراذ الدمس للفرد المسلم وللمس أمن وللفئاذ
االع ماعية المد لفة بطريا مبا ر أو غير مبا ر" ].[13

وير الباحثان أن األمن الف ري هو :النمل من أعل أمين عنصر الوقاية لد

هر

اإلنسان من األه ار الدديلة والمنحرهة ،ورلك بصرهه عن العمود وال دلف لت ال ف ير

السليم المثمر الري يحقا السناد هل الدنيا واآلدر .

أما مف وم األمن الف ري ربويا ه و " :القدر والمحاهظة علت سّمة األه ار

والمن قداذ الصحيحة لد النا ئة ما زويدهم بأدواذ البحث والمنرهة وبيان طرا ال ف ير
وال ربية وحسن اال صال " ].[12

الصحيح وي مل هرا وي ممه مسلك األد

ويم ن نريفه عرائيا  :وعود صوراذ ومفاهيم محدد

الطلبة م ن م من النيش ما م وناذ ه رهم المد لفة و عل

ال ل

ا

وابط ه رية لد

ل م النفا والطمأنينة والقو ،

مل اإليمان وال سامح واالع دال والحوار اإليعابل وال ناون وال يف و نمية ال ف ير

المو وعل والنلمل والمن عل والناقد والبند عن ال طرف والمغاال واالنحراف الف ري .
ي
ّ
أهمية األمن الفكر ّ
أ ل أهمية األمن الف ري من ونه يس مد عرورا من عقيد األمة اإلسّمية
ومسلما ا ،ويحدد هوي ا ويحقا را ي ا ويراعل ممي از ا ودصائص ا ،ومن رلك ي حقا

ال ّحم والوحد هل الف ر والمن ج ،والسلوك وال دف والغاية ،وهو سر البقاء وطريا البناء،
وال مانة من ال ّ ل والفناء ] ،[17واألمن الف ري عزء من منظومة األمن النام هل

المع ما ،ور يز ل أمن وأساس ل ل اس قرار ومنبنه االل زام باآلدا
والمرعية ال ل ينبغل أن يأدر ب ا ل هرد هل المع ما.

وال وابط ال رعية

ما نبا أهمية األمن الف ري من ونه حماية ألهم الم سباذ ال رورية ال ل

هوية األمة من الدصائص والمميزاذ النقدية والثقاهية والرمزية ال ل ينفرد ب ا ن
ال نو

وأمة من األمم ] ،[16وحماية األمة من هرا العان

ل

من

رور بر وهو حماية

لوعودها وما به من ميز ،وبال الل َّ
هإن األمن الف ري هو وسيلة للمحاهظة علت هوية األمة
و دصي ا ،وعدم اس ّب ا ل وي ا واحّل أه ار وعقائد واهد ؤدي لت

و ف ي ا ،ر نه يؤدي لت ان ار أسبا
ياراذ م ناحر وأح از

ناف األمة

الصراع االع ماعل الري يقسم المع ما لت

م نار ة ،قود هل الن اية لت قا ل و مزيا المع ما ،وهرا يدل
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علت أن اإلدّل باألمن الف ري هل المع مناذ ي م من دّل مس وياذ بر من
ح اراذ وأديان ومراه راذ دطيط ٍ
عال ومنظم ،لما سيلحا من رر لمع مناذ
املة وليس ألهراد ما هل أنواع األمن األدر

األمن العنائل أو القانونل ،الري ي ون

بفنل معموعة من المعرمين الرين يلحقون ال رر بمن وقا علي م العرم هقط .

و ظ ر أهمية األمن الف ري هل ار باطه الوثيا بصور األمن األدر َّ ،
هإن حقيا

األمن يؤمن حقيقا لقائيا ألنواع األمن األدر  ،هاإلنسان أسير ه را ومن قدا وما عمل
اإلنسان وسلو ه و صرها ه هل واقا الحيا ال صد لف را وعقله ] ،[18وعلت هرا َّ
هإن أي
دّل باألمن المادي يسبقه دائما دّل هل األمن الف ري ،وي ون هو المبرر له والمدطط

ل نفيرا ،وهرا ما يؤ دا علماء النفس وال ربية وال رينة واالع ماع بأن العريمة ر بط بف ر
اإلنسان ار باطا مطردا من حيث المبدأ  ،وهل هرا

ار لت أن ل ما نرض له

المع مناذ اإلسّمية اليوم من الف ن ،وهقدان األمن ،واالع داء علت الناس هل عقول م
وأنفس م وأموال م وم سبا م ،و ويه صور اإلسّم ،و نفير الناس منه ما هو ال ن اا

الد ّل األمن الف ري .

هاألمن غاية يحرص علي ا أبناء المع ما؛ لرا ينبغل و ا الدطط المدروسة ال ل

حقا الوعل األمنل ،ومن أهم المعاالذ ال ل حقا رلك ،النناية بالمؤسساذ ال نليمية

ال ل غرس الوعل األمنل واألمن الف ري هل مفرداذ مناهع ا الدراسية ،لرلك يند الوعل
األمنل أسلوبا وقائيا يعن

المع ما ما يلحقه من بناذ اع ماعية واق صادية ومننوية

للعريمة انطّقا من مف وم الوقاية دير من النّا ] .[17
مما سبا

ح أهمية األمن الف ري و رور عطائه أولوية داصة نظ ار لم ان ه بين

أنواع األمن األدر  ،ودطور ال فريط هيه علت هوية األمة ومس قبل ا ،وال سيما ونحن هل

عصر النولمة ،واالنف اح الثقاهل ،واالنفعار المنرهل ،وال طور هل وسائل اال صاالذ ،مما
أد

لت

ديد الدصوصياذ الثقاهية وال وية الف رية ،هالواع

يح م اليوم أ ثر من أي

وقذ م ت النناية باألمن الف ري .

ي في اإلسالم
مالمح األمن الفكر ّ
يند األمن المطل األساسل ل ل أمة من األمم والغاية ال ل ين دها اإلنسان هل

حيا ه ،وال دف األسمت الري سنت ليه المع مناذ ،ولقد ام ن هللا نالت علت قريش هل
َِّ
ِ
طنم م ِمن عوٍع وآَم َن م ِمن َدو ٍ
ف "
قوله نالتَ ":هْل َي ْنُب ُدوا َر َّ َه َرا اْل َب ْيذ ا3د الري أَ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ ْ
ا قريش2-3 ،د .وهو الوعد الري وعد هللا به عبادا الصالحين هل قوله نالتَ ":و َ َر َ
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ذ بِأ َْننِم َِّ
ذ آِ
ط َمئَِّنة َي ْأ ِي َا ِرْزقُ َا َرَغدا ِم ْن ُ ِل َم َ ٍ
اَّلل هَأَ َراقَ َا
َّ
َم َنة ُم ْ
اَّللُ َمثَّ قَ ْرَية َ َان ْ
ان هَ َ فَ َر ْ ُ
َِّ
ِ
َّ ِ
ين
ون" ا النحل114 ،د وهل قوله نالت " :الر َ
ص َن ُن َ
اس اْل ُعوِع َواْل َد ْوف بِ َما َ ُانوا َي ْ
اَّللُ ل َب َ
ٍ ِ
ِ ِ
ون ااألننام74 ،د.
يم َان ُ ْم بِظُْلم أُولَئ َك لَ ُ ُم ْاأل َْم ُن َو ُه ْم ُم ْ َ ُد َ
َمُنوا َولَ ْم َيْلب ُسوا َ
آَ
ما أ دذ السنة النبوية المط ر علت حقيا منانل األمن هل نريف الرسول

للمؤمن بقوله " :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدا ،والمؤمن من أمنه الناس علت
دمائ م وأموال م" ].[19

و اه م اإلسّم بالنقل ونه وسيلة ال أمل هل آياذ هللا نالت ألدر النبر والنظة

من ا ،وللوصول لت المصالح الناهنة والحرر من المفاسد ،ويظ ر هرا االه مام عليا هل
َِّ
َمُنوا َال َ َّ ِد ُروا
الموا ا القرآنية ال ل ورد هي ا ر ر النقل قوله نالتَ " :يا أَُّي َا الر َ
ين آ َ
ون ُم َدباال وُّدوا ما عنِ ُّم قَ ْد بد ِذ اْلب ْغ اء ِمن أَ ْهو ِ
ِ
ِ
ِ
اه ِ ْم َو َما ُ ْد ِفل
ََ
بطَ َانة م ْن ُدون ُ ْم َال َي ْألُ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ون" ا آل عمران117 ،د  ،ور ر صفاذ
ورُه ْم أَ ْ َب ُر قَ ْد َبيََّّنا لَ ُ ُم ْاآلََياذ ِ ْن ُ ْن ُ ْم َ ْنقلُ َ
ُ
ص ُد ُ
ع و َّ
ِ ِ َّ
الزْي ُو َن
النقل من ال ف ير واالع بار والنلم واليقين ،قوله نالتُ ":ي ْنبِ ُ
ذ لَ ُ ْم به الزْر َ َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
و َّ ِ
ون "ا النحل11:د .ما
يل َو ْاأل ْ
َع َنا َ َو ِم ْن ُ ِل الث َم َراذ ِ َّن هل َرل َك َآلََية لقَ ْوٍم َي َفَ َّ ُر َ
الند َ
َ
عنل اإلسّم النقل مناط ال ليف ،هغير الناقل ليس م لف ،وره اإلسّم لت أبند من
رلك هل االه مام بالنقل من دّل حريم ل ما ُيفسد النقل واددال الدلل ليه ]. [41
وقد َّ
قدم القرآن ال ريم صو ار رائنة لألمن الف ري ،وأثارا علت النفس والنقل ،هفل سور

األننام مثال وا ح علت أهمية ال حلل باألمن الف ري النابا من عقيد اإليمان الراسدة،

ه را سيدنا براهيم عليه السّم يحاعج قومه وهو ي نر بسّمة األه ار والف م واإلدراك
ال أَ ُ َحاعُّونِل ِهل
الصحيح للم لة هحدثذ له اس نار وهداية هيقول ل م"َ :و َحاعَّهُ قَ ْو ُمهُ قَ َ
َِّ
ِ
اَّلل َوقَ ْد َه َد ِ
اء َربِل َ ْيئا َو ِس َا َربِل ُ َّل َ ل ٍء ِعْلما
َد ُ
ان َوَال أ َ
ون بِه ِ َّال أ ْ
اف َما ُ ْ ِرُ َ
َن َي َ َ
ْ
ون " ااألننام71 :د ن ال نور بال داية وبال يمنة الف رية يزيل ال نور بالدوف
أَهَ َّ َ َ َر َّ ُر َ

.

لقد اه م اإلسّم منر بداي ه بأمن الف ر االنقلد َّ
وعداُ من ال روراذ الدمس ال ل
نصذ ال رينة اإلسّمية علت وعو حفظ ا وأمن ا وال يحصل رلك ال ب ف ل أ ال

االع داء علي ا و بط األمن بما ي فل حفظ ا ].[41

وي ميز األمن الف ري هل اإلسّم عن غيرا من ال صوراذ واألنظمة باالس قّلية وال فرد

وال فوا من دّل ربانية المصدر المس مد من القرآن ال ريم والسنة النبوية ،ال ل ظ ر
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الدلو من النقص والع ل والدطأ وال ناقض و ناسبه وانسعامه ما الفطر اإلنسانية ،وهيبة

االل زام .

ي
مفاهيم األمن الفكر ّ
َّن لألمن الف ري م امين م ندد  ،و ل م مون يددل هيه مفاهيم م باينة ،وبنض
من ا ينطوي ح ه عد مفاهيم م قاربة وم عانسة وم دادلة.
ي

أن يحددا دمسة معاالذ أساسية لألمن الف ري
ومن هرا المنطلا حاول الباحثان ْ
من ل معال من المعاالذ معموعة من المفاهيم ال ل ددل من هرا المعال ال ل

قد

ون م ر ة وم دادلة ما المعاالذ األدر  ،الري يفرض رلك ال دادل بين المفاهيم

األساسية ال ل يصن

هصل ا ،ال أن الباحثين قد لعأا لرلك من أعل نظيم اإلطار

النظري والمساعد هل عداد أدا ال حليل للدراسة.

اإليماني :
أوالً  :المجال
ّ
اه م اإلسّم اه ماما بالغا لغرس النقيد اإلسّمية هل النفوس ،ر ن ا الوسيلة األولت

ال ل اس ددم ا القرآن ال ريم هل ربية النفوس و ريب ا ومنن ا من االنحراف وار ا
العرائم ورلك لما ل ا من أثر بير هل السلوك اإلنسانل.

ن االل زام بالنقيد الصحيحة السليمة المس مد من ال ا

والسنة هل

وء ه م

السلف الصالح هو الناصم من االنحراف عن من ج الوسطية ال ل هل أبرز دصائص
األمة اإلسّمية ،وهرا الحقيقة محل عماع من النلماء دل علي ا القرآن ال ريم والسنة

لِْل ُم َِّق َين"

المط ر  ،قال نالتَ ":رلِك اْل ِ َا َال ري ِه ِ
يه ُهد
َ
ُ َْ َ
َِّ
ِ ِ
يم َان ُ ْم بِظُْلٍم أُولَئِ َك لَ ُ ُم
و نالت مبينا ن اإليمان هو سب األمن " الر َ
َمُنوا َولَ ْم َيْلب ُسوا َ
ين آ َ
ون " ااألننام74 :د ه وهر اإليمان والنمل الصالح يحقا األمن للمؤمنين
ْاأل َْم ُن َو ُه ْم ُم ْ َ ُد َ
االبقر 4 ،د ويقول سبحانه

هل الدنيا بند الدوف ،وال م ن بند ال نف ،هاإليمان وال مسك بالنقيد له آثار هل

الحماية من االنحراف الف ري .

وأمن المع ما ال ي م ال را حقا األمن دادل اإلنسان نفسه ،هإرا حلذ هيه الس ينة

والطمأنينة انندم منه اال ط ار والقلا ،وعنح لت الرها واإلحسان هل نامله ما الناس،
َِّ
ين
وال ي ون رلك ال باإليمان باهلل و وثيا الصلة بما رع من النباداذ ،قال نالت ":الر َ
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اَّلل أ ََال بِِر ْ ِر َِّ
طمئِ ُّن ُقلُوب م بِِر ْ ِر َِّ
ط َمئِ ُّن اْلقُلُو ُ " االرعد47 :د والمقصود أن
اَّلل َ ْ
ُ ُْ
َمُنوا َوَ ْ َ
آَ
قلو الناس ال طمئن ال بر ر هللا ،وهو القرآن الري يددل اإليمان واليقين لت النفس
ويبند عن ا ال وك واألوهام ،وبرلك حقا الحيا الطيبة ].[44

ما أن اإلسّم دين الوسطية واالع دال هل األمور ل ا قال نالتَ ":و َ َرلِ َك َع َنْل َنا ُ ْم
الن ِ
اء َعلَت َّ
ول َعلَ ْي ُ ْم َ ِ يدا َو َما َع َنْل َنا اْل ِقْبلَةَ الَّ ِل
ون َّ
أ َّ
ُمة َو َسطا لِ َ ُ ُ
اس َوَي ُ َ
الرُس ُ
ونوا ُ َ َد َ
ِ ِ
ِ
الرس ِ
ِ َّ ِ
َِّ
ذ لَ َ بِ َير ِ َّال َعلَت
ِن َ َان ْ
ُ ْن َ
ول م َّم ْن َي ْن َقل ُ َعلَت َعق َب ْيه َوا ْ
ذ َعلَ ْي َا ال ل َن ْنلَ َم َم ْن َي باُ َّ ُ َ
َِّ
اَّلل لُِي ِ ِ
الن ِ
اَّللَ بِ َّ
اس لَ َرُءوف َرِحيم "االبقر 123 ،د أي
يم َان ُ ْم ِ َّن َّ
ين َه َد َّ
اَّللُ َو َما َ َ
الر َ
يا َ
َ
ان َُّ
عدال ديا ار وما عدا الوسط هأطراف دادلة حذ الدطر ،هعنل هللا هرا األمة وسطا هل

ل أمور الدين ،ووسطا هل األنبياء بين من غّ هي م النصار وبين من عفاهم الي ود،

ووسطا هل ال رينة ال

دد الي ود ،وال

اون النصار  ،هل را األمة من الدين أ مله،

ومن األدّا أعمل ا ،ومن األعمال أه ل ا ،ووهب م هللا من النلم والحلم والندل واإلحسان

ما لم ي

ألمة سواهم .

وان مما ميز به هرا األمة أن ا األمة الوسط ب ل منانل الوسط  ،سواء من

الوساطة بمننت الحسن والف ل ،أو من الوسط بمننت االع دال والقسط ،أو الوسط بمنناا
المادي والحسل ،أمة وسط هل ال صور واالع قاد ،أمة وسط هل ال ف ير وال نور ،أمة
وسط هل ال نظيم وال نسيا ،أمة وسط هل الزمان ،أمة وسط هل الم ان ].[43

ولقد بين الرسول  الم ه من ج الوسطية واالع دال وال وازن هل عميا أمور الحيا

وحرر من االنحراف عن ا وال دد هل األقوال واألهنال هل أحاديث ثير من ا ما رواا ابن

عباس ر ل هللا عن ما قال  :قال رسول هللا  ": يا م والغلو هل الدين  ،هإنما اهلك من
ان قبل م الغلو هل الدين" ].[42
ومما ق

يه وسطية األمة اإلسّمية يعاد ال دصية اإلسّمية الم زنة ال ل ق دي

بالسلف الصالح هل مول ه م م واع دال من ع م ،وسّمة ه رهم وسلو م من اإلهراط
وال فريط ،وال حرير من الدروا عن هرا المن ج هل أي عان

من عوان

رلك ال ب نمية الوسطية واالع دال هل الطلبة من بداية نلم م .

الدين ،وال ي ون

ما بين اإلسّم َّ
أن أصل الدياناذ وال رائا السماوية واحد ،وأن المسلم يؤمن بعميا

الرسل ،وال يفرا بين أحد من م  ،وا َّن ن ار رسالة واحد من م دروا عن اإلسّم ،مما يدل

علت االل قاء هل ددمة المع ما اإلنسانل بين المؤمنين بالدياناذ السماوية األدر دون
ول بِ َما أ ُْن ِز َل ِلَ ْي ِه ِم ْن َربِ ِه
َم َن َّ
الرُس ُ
المساس بال ميز النقدي واالس قّل الف ري ،قال نالت" :آ َ
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ِ ِ
واْلمؤ ِمنون ُ ٌّل آَمن بِ َِّ
َحٍد ِم ْن ُرُسلِ ِه َوقَالُوا َس ِم ْن َنا
اَّلل َو َم َّئ َ ِه َو ُ ُبِ ِه َوُرُسلِ ِه َال ُنفَ ِر ُ
ََ
َ ُْ ُ َ
ا َب ْي َن أ َ
طن َنا ُغ ْفرَانك رب ََّنا وِالَيك اْلم ِ
ص ُير" االبقر 477 ،د وهل رلك قوله نالتَ " :وأ َْن َزْل َنا ِلَ ْي َك
َوأَ َ ْ
َ َ َ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ام ِ ِ
ِ
اَّللُ َوَال
اح ُ ْم َب ْي َن ُ ْم بِ َما أ َْن َز َل َّ
صدقا ل َما َب ْي َن َي َد ْيه م َن اْل َا ِ َو ُم َْيمنا َعلَ ْيه هَ ْ
اْل َا َ بِاْل َح ِ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
اَّللُ لَ َع َنلَ ُ ْم
اء َّ
َ َّبِ ْا أ ْ
اء َك م َن اْل َحا ل ُ ل َع َنْل َنا م ْن ُ ْم ْرَعة َوم ْن َاعا َولَ ْو َ َ
اء ُه ْم َع َّما َع َ
َه َو َ
احد ولَ ِ ن لِيبلُو ُ م ِهل ما َآ َا ُ م هَاس َبِقُوا اْلدير ِ
اذ ِلَت َِّ
ِ
اَّلل َم ْرِع ُن ُ ْم َع ِمينا هَُي َنبُِئ ُ ْم بِ َما
أ َّ
ْ ْ
َ َْ
ُمة َو َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
ِِ ِ
ون" االمائد 27 :د.
ُ ْن ُ ْم هيه َ ْد َلفُ َ
أن ي ون الناس مد لفين هل عقائدهم وأهداه م وقد ار م النقلية
ولقد ق ت هللا نالت ْ
ِِ
ِ
ُّك لَ َع َن َل َّ
ين "اهود117 ،د،
اس أ َّ
ون ُم ْد َلف َ
ُمة َواح َد َوَال َي َازلُ َ
اء َرب َ
الن َ
قال نالت"َ :ولَ ْو َ َ
عماال
وب را هقد وع اإليمان بسائر الرسل واألنبياء وبما عاؤوا به من
و فصيّ ].[47

وال دف من هرا ال ندد وال نوع هو ال نارف ،الري يقوم علت رهض الندوان واإل راا

وال نايش ب فاهم و سامح و ناون.

االجتماعي :
اإلنساني و
ثانيا  :المجال
ّ
ّ
أقر اإلسّم مبدأ ريم اإلنسان بصرف النظر عن النرا واللون والعنس والدين،
َّ
وهرا ما يؤ دا قوله نالت ":ولَقَ ْد َ َّرم َنا بنِل آَدم وحمْل َن ِ
اه ْم ِم َن
اه ْم هل اْل َب ِر َواْل َب ْح ِر َوَرَزْق َن ُ
ََ َ َ َ ُ
ْ َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
اه ْم َعلَت َ ثِ ٍ
ير م َّم ْن َدلَ ْق َنا َ ْف يّ "ا اإلسراء81 ،د ،و رعم رلك عمليا هل
الطيَِباذ َوهَ َّ ْل َن ُ
الح ار اإلسّمية ال ل قامذ علت هرا المبدأ من وحد األصل الب ري ،ولم ن رف

بال فوا النرقل واالس نّء القومل ،وانما و نذ المقياس الربانل لل فا ل بين األهراد هل
قوله نالتَ ":يا أَُّي َا َّ
اس َِّنا َدلَ ْق َنا ُ ْم ِم ْن َر َ ٍر َوأ ُْنثَت َو َع َنْل َنا ُ ْم ُ ُنوبا َوقََبائِ َل ِل َ َن َارهُوا ِ َّن
الن ُ
أَ ْ رم ُ م ِع ْند َِّ
اَّللَ َعلِيم َدبِير "االحعراذ13 ،د و حقا من رلك زالة عرور
اَّلل أَ ْقَا ُ ْم ِ َّن َّ
ََ ْ َ
النزعاذ الننصرية بين المسلمين ولألبد .

وأ د اإلسّم مبدأ اإلداء الب ري علت أساس وحد العنس الب ري هل قوله نالتَ ":يا
الناس ا َّقُوا رَّب ُ م الَِّري َدلَقَ ُ م ِمن َن ْف ٍ ِ ٍ
ا ِم ْن ا َزوع ا وب َّ
ير
ث ِم ْن ُ َما ِر َعاال َ ثِ ا
ْ ْ
أَُّي َا َّ ُ
س َواح َد َو َدلَ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ُ
اَّلل الَِّري َساءلُ ِ ِ
ِ
َّ
ان َعلَ ْي ُ ْم َرِقيبا " ا النساء1 ،د ،وهرا
ام ِ َّن َّ
اَّللَ َ َ
َ َ َ
َون َساء َوا قُوا ََّ
ون به َو ْاأل َْر َح َ
ما حقا لد

المسلمين عندما أ يف ليه عنصر اإليمان ،هاع منذ األدو الدينية لت

األدو اإلنسانية هازدادذ قو وعنل با

األدو اإليمانية مف وحا ل ل الناس بّ قيد أو

رط ].[46
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واه م اإلسّم بحقوا اإلنسان وحريا ه األساسية و أ يد حقه هل الحيا وال رامة وال ف ير

وال دين واالع قاد وال نليم وال ملك واألمن ،و مان ال رو ارذ له ،وهرا الحقوا أقرذ هل
اإلسّم بمق

ت الفطر اإلنسانية ال ل أقام ا اإلسّم علت أسس أدّقية وروحية ،بف ل

أن اإلنسان مدلوقا م مي از رمه هللا ،وه له علت ثير مما دلا ][48؛].[47

َِّ
َمُنوا
ما عنل اإلسّم أساس الندل المساوا اإلنسانية هل قوله نالتَ " :يا أَُّي َا الر َ
ين آ َ
َّلل ُ داء بِاْل ِقس ِط وَال يع ِرمَّن ُ م َ نآَن قَوٍم علَت أ ََّال َنِدلُوا ِ
ام ِ ِ
ِ
ْ
ُ ُ
ْ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ
ونوا قَ َّو َ
ْ
اعدلُوا ُه َو أَ ْق َر ُ
ين َّ َ َ َ
ون " االمائد 7 ،د هقد عاء هل فسير هرا اآلية أنه
اَّللَ ِ َّن َّ
لِل َّ ْق َو َوا َّقُوا َّ
اَّللَ َدبِير بِ َما َ ْن َملُ َ
ال يحملن م بغض قوم علت أن عوروا علي م ،وعلت أن فر ال اهر ال يمنا الندل منه ،

أن نق ل م بمثله قصدا إليصال
وأ َّن المثلة به غير عائز  ،وان ق لوا نساءنا وأطفالنا هليس لنا ْ
الغم والحزن لي م ].[49
لقد ميز اإلسّم أن له نظاما يند عزءا ال ي ع أز من ال رينة الم املة ،وهو نظام

للمسلمين ينملون به دائما ،ويلزم م ح يم عقيد م ،ولم ي رك اإلسّم النّقة ما غير
المسلمين ل قلباذ المصالح واألهواء ،أو النزاعاذ أو ال نص
وهرا النظام ي ميز بالسماحة واليسر وحفظ الحقوا و عن

لت من يني ون ما المسلمين بصفه دائمة من أهل ال ا

النرقل أو الدينل أو اللونل،

الظلم ،وبلغ من ال سامح بالنسبة
حدا يصل لت حفظ حق م هل

ال اهل االع ماعل بحيث ينال منونة من الدولة اإلسّمية هل حالة الحاعة أو المرض أو
ال يدودة .

ومن القواعد المنظمة للنّقاذ هل اإلسّم ال نارف وهل رلك يقول سبحانه و نالت:
َ"يا أَُّي َا َّ
اس َِّنا َدلَ ْق َنا ُ ْم ِم ْن َر َ ٍر َوأ ُْنثَت َو َع َنْل َنا ُ ْم ُ ُنوبا َوقََبائِ َل لِ َ َن َارهُوا ِ َّن أَ ْ َرَم ُ ْم ِع ْن َد
الن ُ
َِّ
اَّللَ َعلِيم َدبِير "االحعراذ13 :د هال نارف مقدمة للنّقة أيا ان نوع ا
اَّلل أَ ْقَا ُ ْم ِ َّن َّ
ويحقا أهداها ُعليا الدعو لت اإلسّم وغيرها ،و رلك ال ناون الري يؤمن مزيدا من
االس قرار والرداء ل نو اإلنسانية ،وينين علت عاوز ال ثير من ال رور علت الصنيد
َّ
اَّللُ
َّ
اَّللَ

االع ماعل واألدّقل والسياسل ،وهل اهة معاالذ الحيا  ،قال نالت"َ :ال َي ْن َا ُ ُم
ِ ِ
ع ِن الَِّرين لَم يقَا ِلُو ُ م ِهل ِ
الد ِ
وه ْم َوُ ْق ِسطُوا ِلَ ْي ِ ْم ِ َّن
َن ََب ُّر ُ
ين َولَ ْم ُي ْد ِرُعو ُ ْم م ْن د َي ِارُ ْم أ ْ
َ
َ ْ ُ
ْ
ِِ
ِ
ين " ا المم حنة7 :د ،والبر والقسط هما أساس ال نامل ما غير المسلمين
ُيح ُّ اْل ُم ْقسط َ

ومن صور ال ناون :ال ناون هل حقاا الحا ،وابطال الباطل ،ونصر المظلوم ،وسّمة

البيئة ،ومنا ان ار األمراض ،وغير رلك ].[31
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ن من أهم غاياذ ال ربية اإلسّمية حقيا السناد والرداء للناس عمينا من دّل

ال أ يد علت القيم ،والمبادئ ،واألدّا ،وال نايش السلمل بين عميا الب ر ،وعلت حقيا
األمن والسناد للب رية ونبر الندوان وال راهية والظلم ،الري يظ ر هل أب ت صورا من

دّل ال نارف المناط بالمسؤولية عاا اآلدرين ال سيما هل النصر الحالل ،حيث صار
دبر ل نسان منلوما لد أديه اإلنسان بسب

ما يسر هل هرا النصر من سبل ووسائل

لّ صال عبر الف ائياذ واإلن رنذ وال وا ف ،هصار من مق
باآلدر وم ار ه همه وال دفيف من آالمه وبرل السّم له.

ت ال نارف ،ال نور

وعلت الرغم من حرص اإلسّم علت ن ر ثقاهة السّم بين الب ر ،ال أن الم مين

بال ربية هل النالم اإلسّمل ي ادون يعمنون علت َّ
أن المناهج عموما ومناهج ال ربية
اإلسّمية دصوصا ال رقت لت المس و المن ود هل نزيز ثقاهة السّم ال ل دعا لي ا
اإلسّم ،بالنظر لت أثيرها غير ال اهل هل سلوك النشء دادل المدارس ودارع ا ،و نز
هرا الو نية لت القصور المّزم لمناهعنا ،ومحدودية األسالي

الم بنة هل لقين قيم

الندل والسّم ،ناهيك عن عوامل أدر دارعة عن راد ال ربويين االس نمار ب ل

أ اله ووسائل اإلعّم والظروف االع ماعية لألمة ].[31
َّن من مق

ياذ ال نارف وال ناون الحوار ،باع بارا طريقا لل واصل وال فاهم ،ووسيلة

هامة ل بادل النلوم والمنارف ،و ّقح األه ار ،و قري

وع اذ النظر الم باينة ،الري يند

هنا من هنون ال ّم ،وصيغة م قدمة من صيغ ال واصل وال فاهم ،وأسلو

من أسالي

المنرهة والنلم ،ووسيلة من وسائل ال بليغ والدعو .

ول ربية الطلبة علت الحوار اإليعابل وآدابه و وابطه أثر يعابل علت عداد عيل

غير مح قن ،ينرف قيمه وي ف م ا ،وي ف م واقنه وبيئ ه وواقا اآلدر الري يداطبه ،ورا أثر
هل ا

اف الم ّذ ومنره ا من دّل ال نبير عن ا ،وبال الل يس ل منالع ا هل

حين ا قبل أن س فحل و بلغ ررو ا ،وأثر هل ال قليل من الننف النا ج عن عدم القدر
علت ال نبير عن الرأي بطريقة الحوار أو المناق ة أو االق ناع .

ما أ د اإلسّم مبدأ الندل االع ماعل هل المناملة والمساوا بين الناس هل الحقوا

ِ ِ ِ
ون بِاْل ِع ْب ِذ
َنصيبا م َن اْل َا ِ ُي ْؤ ِمُن َ
َمُنوا َسبِيّ " ا النساء77 :د هقد
آَ

َِّ
ين أُوُوا
والواعباذ وهل رلك قوله نالت" :أَلَ ْم ََر ِلَت الر َ
ِ َِّ
وذ ويقُولُ َِِّ
والطَّاغ ِ
ين
ُ
ين َ فَُروا َه ُؤَال ِء أ ْ
َه َد م َن الر َ
ون للر َ
ََ َ
َ
قرن هللا نالت الندل باألماناذ وعنل الندل حقا ل ل نسان ال ينقص من حقه عنس أو

لون أو لغة أو عقيد أو مره  ،وهرا ظاهر هل نميم الدطا
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وأقر اإلسّم ال اهل االع ماعل من أعل الوقاية من العريمة واالنحراف ،ألن ال اهل

يقيم ال وازن ،ويوهر االنسعام بين أحوال وأو اع م ناق ة بطبين ا :الغنت والفقر ،والقو

وال نف ،والقدر والنعز ،ال ل لو ر ذ دون نظيم ل فاقمذ ،ون ج عن ا م ا ل وديمة

يصن

عّع ا ،هال اهل ي م أ ال عديد من النّقاذ اإلنسانية الحميمة :ال ناون،

وال راحم ،والم ار ة ،وال

امن ،وال واد ،واإلداء ،واإلحسان ،وغيرها ].[33

وعلت هرا َّ
هإن بناء عقيد اإليمان هل نفوس الطلبة ربل المؤمن علت الرها

واإلحسان واللين هل نامله ما الناس ،وغيرها من الدصال الحميد ال ل عاء ب ا اإلسّم،
وعلت ال نقل وعدم نليل األمور حس

ال و والمصلحة ال دصية ،وعلت الحيا النفسية

الصحيحة ،وال عاو االع ماعل السليم ،هيصبح المع ما المؤمن البنيان المرصوص ي د
بن ه البنض ،ويصبح المؤمنون العسد الواحد را ا

ت منه ع و داعت له سائر

العسد بالس ر والحمت ،مما ين ج عنه مع منا قويا ح اريا ،مس قيما دينيا ،آمنا ه ريا،

سليما من ل األمراض واالنحراهاذ الف رية .

ياسي :
ثالثا :المجال ّ
الس ّ
بين اإلسّم أن األصل هل عّقة المسلمين ما غيرهم هل السلم ،واألصل هل هرا

"

ِ ِ
اَّلل ع ِن الَِّرين قَا َلُو ُ م ِهل ِ
الد ِ
اه ُروا
ين َوأ ْ
َد َرُعو ُ ْم م ْن د َي ِارُ ْم َوظَ َ
قوله نالتَِّ :ن َما َي ْن َا ُ ُم َُّ َ
َ
ْ
ِ
َّ ِ
َّ
اع ُ م أ ْ َّ
ِ ِ
ون " ا المم حنة9 :د ولو ان
َن َ َول ْو ُه ْم َو َم ْن َي ََول ُ ْم هَأُولَئ َك ُه ُم الظال ُم َ
َعلَت ْد َر ْ
ال اهر يق ل ح ت يسلم ل ان هرا أعظم اإل راا هل الدين  ،حيث يقول نالتَ " :ال ِ ْ َرااَ ِهل
وذ ويؤ ِمن بِ َِّ ِ
الر ْ د ِمن اْلغ ِل هَمن ي ْ فُر بِالطَّ ِ
ِ
الد ِ
اس َ ْم َس َك بِاْل ُن ْرَوِ اْل ُوثْقَت
ُ
اغ َ ُ ْ ْ
ين قَ ْد ََبي َ
اَّلل هَقَد ْ
َّن ُّ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ِ
اَّللُ َس ِميا َعلِيم " ا البقر 476،د ،هاإلسّم دين يسنت لدير الناس
ام لَ َا َو َّ
َال ْانف َ
صَ
وسناد م هل الدنيا واآلدر  ،هّ ق ال وال عدوان بظلم نما الندل والمود واإلحسان ،

هاإلسّم ين رف باآلدرين واقنيا ودينيا علت اد ّف أعناس م وعقائدهم وأه ارهم ،و بنت
عّق ه من م علت أساس من االح رام الم بادل والحرية والمسالمة واألمان ،ال علت الحر

والق ال واالع داء ]. [32
هما

رع اإلسّم الع اد لق ل الناس وارالل م واح ّل بلدان م وسل

أموال م أو

عبارهم علت الددول هل اإلسّم ،وانما ال دف منه :صد المن دين علت اإلسّم
والمسلمين هاألصل هل م روعية الق ال ما يقول ابن يمية  :هو االع داء وليس ال فر
ِ
يل َِّ َِّ
ويس دل علت رلك بقوله نالت  " :وقَا ِلُوا ِهل سبِ ِ
اَّللَ َال
ون ُ ْم َوَال َ ْن َ ُدوا ِ َّن َّ
ين ُيقَا لُ َ
اَّلل الر َ
َ
َ
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ي ِح ُّ اْلمن َِدين ا191د وا ْق ُلُوهم حي ُ ِ
وه ْم ِم ْن
وه ْم َوأ ْ
َد ِرُع ُ
ث ثَق ْف ُ ُم ُ
ُْ َ
َ ُْ َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمن اْلقَ ْ ِل وَال ُقَا لُوهم ع ْند اْلمس ِعد اْلحرِام ح َّت يقَا لُو ُ م ِه ِ
يه هَِإ ْن
َ
ُْ َ َ ْ
ََ َ ُ
ْ
َ
ِ
ين " ا البقر 194-191 ،د وازالة النقباذ ال ل ن رض سبيل الدعو لت اإلسّم
اْل َ اه ِر َ
َد َرُعو ُ ْم َواْل ِف َْنةُ أَ َ ُّد
َح ْي ُ
ث أْ
ِ
اء
قَا َلُو ُ ْم هَا ْق ُلُ ُ
وه ْم َ َرل َك َع َز ُ

ون را ،ح ت يفسح المعال للناس لي روقوا حّو ه ،ويددلوا هيه باد يارهم ،ليروا رأي م بحرية

ومحض اد يارهم من أسلم من م أسلم ،والحرية لمن بقل علت دينه ما حدث هل البّد

ال ل ه ح ا المسلمون .

هاإلسّم حريص علت أال قا الحر  ،هإن لم ُ ِ
عد من م وسائل السّم عاءذ
ْ
المرحلة القصو وهل الق ال ،وهرا المناملة هل غاية اليسر والسماحة هقد ن ل عن ل ما

هو من با

ال فل أو ال دري

وق ل النساء وال يوخ واألطفال والرهبان وق ل الحيوان

ث
وه ْم َح ْي ُ
وقطا األ عار ،ال را ان هناك رور لرلك وب را يقول نالت"َ :وا ْق ُلُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم ِع ْن َد اْل َم ْس ِعِد
وه ْم ِم ْن َح ْي ُ
ث أْ
وه ْم َوأ ْ
َد َرُعو ُ ْم َواْلف َْنةُ أَ َ ُّد م َن اْلقَ ْ ِل َوَال ُقَا لُ ُ
َد ِرُع ُ
ثَق ْف ُ ُم ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين " ا البقر 191 :د .
اْل َح َرِام َح َّت ُيقَا لُو ُ ْم هيه هَِإ ْن قَا َلُو ُ ْم هَا ْق ُلُ ُ
اء اْل َ اه ِر َ
وه ْم َ َرل َك َع َز ُ
ال اْل َي ِ ِيم
ما حرص اإلسّم وطل الوهاء بالن د وحفظه بقوله نالت"َ :وَال َ ْق َرُبوا َم َ
ِ
َّ َّ ِ ِ
ان َم ْسُئوال "ا اإلسراء32 :د،
َح َس ُن َح َّت َيْبلُ َغ أَ ُ َّداُ َوأ َْوهُوا بِاْل َن ْد ِ َّن اْل َن ْ َد َ َ
ِال بِال ل ه َل أ ْ
ومن المميزاذ ال ل ف قر ل ا السياساذ الدولية اليوم ما عاء هل اإلسّم من قبول وع اذ
من يد ارون السلم هل عّقا م ما المسلمين ،ويددلون هل مناهداذ من م ب رور قبوله

واح رامه را ان هل رلك
لسْلِم
ِن َع َن ُحوا لِ َّ
نالتَ ":وا ْ
61د.

نفنا ينود علت المسلمين ،ريطة ال زام الطرف اآلدر ب ا ،قال
ِ
ِ
اَّلل ِنَّه هو َّ ِ
َّ
يم " ا األنفال:
هَ ْ
السمياُ اْل َنل ُ
اع َن ْح لَ َا َوََو ْل َعلَت َّ ُ ُ َ

َّن الحرية ال ل هطر هللا اإلنسان علي ا ،هل حا طبينل له و رور ُملحة لبقاء
الحيا اإلنسانية ،وال حقا راد ه ال هل عو من الحرية ال املة والواعية ،ال ل ال ُدل
بمبادئ اإلسّم ،وال ن دي علت حرياذ اآلدرين ،الحرية ال ل حقا مبدأ
بين المواطنين ،و نمل المواه

اهؤ الفرص

وال فاءاذ ،ويقصد بالحرية حرية ال ف ير ،وحرية االع قاد،

وحرية ال نبير ريطة عدم اإل رار باآلدرين ،ورلك ألن نقطة البداية بدأ من النقل حيث
حررا من األوهام والدراهاذ وال قاليد والناداذ البالية .

ومن المبادئ ال ل أقرها اإلسّم مبدأ ال ور  ،الري يس مد م روعي ه من القرآن
ال ريم والسنة النبوية ،قال نالت ":هَبِما رحم ٍة ِمن َِّ
ذ هَظًّا َغِليظَ اْل َقْل ِ
ذ لَ ُ ْم َولَ ْو ُ ْن َ
اَّلل لِ ْن َ
َ ََْ َ
ذ هَ ََو َّ ْل َعلَت
اع ُ
اس َ ْغ ِف ْر لَ ُ ْم َو َ ِاوْرُه ْم ِهل ْاأل َْم ِر هَِإ َرا َع َزْم َ
َال ْنفَ ُّ وا ِم ْن َح ْولِ َك هَ ْ
ف َع ْن ُ ْم َو ْ
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َِّ
ِِ
اَّلل ِ َّن َّ ِ
ين " اآل عمران179 :د ،وهو من اا مر بط بال رينة والنقيد ،
اَّللَ ُيح ُّ اْل ُم ََو ل َ
ما هو قاعد عميقة العرور ،واسنة النطاا هل نفوس األهراد ،وهل يان المع ما المسلم.
وقد ر ذ ال رينة الغراء أمر فصيل طبيقاذ ال ور و حديد آليا ا ،و را نظيم ا

بين المسلمين درعة من المرونة فا ما ظروف ل مع ما ،وبرلك ون ال ور نظاما
طور ي م ت ومصالح األمة وم طلباذ ل عصر.
م ا

وال ينبغل أن ينظر لل ور علت أن ا مصطلح سياسل عامد؛ بل هل نظام ودلا،

ع ما هي ا هرا المدنانل من ددّل دصائص ا النديد ال ل ل قل عمين ا ل عنل من
ال ور من عا نبديا ي قر به الفرد لت ربه سبحانه و نالت ،واألمة لت دالق ا ،أن ا
هل رلك أن مد لف الممارساذ وال نائر اإلسّمية اعقيد وعباد وأدّقاد .

ن عدم حديد آلية منينة لل ور ل طبيق اُ ،يند من المميزاذ ال ل فا ما من ج
اإلسّم هل ال ريا من قرير ال لياذ ،وارساء األصول النامة ،والنص علت المبادئ
واألح ام األساسية ،ار ا ال فصيّذ الفرعية والعزئية لمق

ياذ الزمان والم ان ،بحيث

در ال ل المّئم ل حقيا المصلحة بنا للظروف ،بما يواها ال رينة اإلسّمية،

وبال الل هقد ر ذ نظم ال ور واعراءا ا دون حديد ،رحمة بالناس ،و وسنة علي م،
و م ينا ل م من اد يار ما رعحه النقول و در ه األرهان ب وابط وآلياذ م عدد .
وال ور

هل اإلسّم ليسذ داصة بنظام الح م ،ول ن ا طرا

ل الميادين

والمس وياذ وال سيما االع ماعية من ا ،وهل سمة من سماذ المسلمين ،وقد عاءذ ال ور
َِّ
اس َ َع ُابوا لِ َربِ ِ ْم
هل القرآن بند اإليمان والنباد هل ال ر ي  ،ورلك هل قوله نالت"َ :والر َ
ين ْ
ِ
ون " اال ور 37 ،د ،ه ل ريم
اموا َّ
ور َب ْي َن ُ ْم َو ِم َّما َرَزْق َن ُ
اه ْم ُي ْنفقُ َ
الص َّ َ َوأ َْم ُرُه ْم ُ َ
َوأَقَ ُ

للفرد و ر يد للعماعة ،ومن الدصائص المميز لل ور أن ا دا نة لل رينة السمحة،

ومل زمة ب ا ،وار باط ا بال رينة د وع لمبادئ ا األدّقية الثاب ة ،والزام بسياد ا

و مول ا ]. [37

ولل ور أهمية بر هل أي نظيم ان ،أو أي عماعة من العماعاذ ،وعلي ا
ر ز الدولة المسلمة ال ل ن د لرعاياها األمن واالس قرار ،وه را نعد ال ور من المفاهيم

ال ل رسدذ عرورها هل المع ما اإلسّمل ،وأصبحذ ميز نظام الح م هل اإلسّم.
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ثقافي والعلمي
رابعا  :المجال ال ّ
عاءذ رسالة اإلسّم لت الب رية اهة أمر بالندل و ن ت عن الظلم و رسل دعائم

السّم هل األرض ،و دعو لت ال نايش السلمل بين الناس عمينا هل عو من اإلداء

وال سامح بصرف النظر عن أعناس م وألوان م ومن قدا م ،هالعميا من نفس واحد  ،ما
َِّ
س وِ
ِ
الن ُ َّ
ٍ
عاء هل قوله نالت َ ":يا أَُّي َا َّ
ا ِم ْن َا
اح َد ٍ َو َدلَ َ
اس ا قُوا َرَّب ُ ُم الري َدلَقَ ُ ْم م ْن َن ْف َ
اَّلل الَِّري َساءلُ ِ ِ
ث ِم ْن ما ِرعاال َ ثِ ا ِ
َزوع ا وب َّ
َّ
ان
ام ِ َّن َّ
اَّللَ َ َ
َ َ َ
َُ َ
ْ َ َ ََ
ير َون َساء َوا قُوا ََّ
ون به َو ْاأل َْر َح َ
َعلَ ْي ُ ْم َرِقيبا " ا النساء 1،د.
والنالم اليوم هل أ د الحاعة لت ال سامح الفنال ،وال نايش اإليعابل بين الناس أ ثر

من أي وقذ م ت ،نظ ار ألن ال قار بين الثقاهاذ وال فاعل بين الح اراذ يزداد يوما
بند يوم ،بف ل ثور المنلوماذ واال صاالذ ،والثور ال نولوعية ال ل أزالذ الحواعز

الزمانية والم انية بين األمم وال نو .

َّن ربية ال نايش ما اآلدرين والسّم مف وم

النملية ينبغل أن

روري هل زمن النولمة ،و طبيقا ه

مل هرص ال ناون الدولل هل حقيا السّم النادل المبنل علت

الحقوا ال رعية ،واغاثة المل وهين ،وانقار العائنين والم

ررين والمحرومين ،ومحاربة

عناصر الفساد ،واإلرها  ،والننف الدولل ،وعدم الدلط بين رلك وحقوا الدهاع عن

النفس ،و قرير المصير ،ومقاومة االح ّل .

ما َّانه ال يعوز أن ينظر لت اد ّف العماعاذ الب رية هل أعراق ا وألوان ا

ومن قدا ا ولغا ا ،علت أن ا مثل حائّ ينوا ال قار وال سامح وال نايش اإليعابل بين
أن
ال نو  ،هقد دلا هللا نالت الناس مد لفين ،ول ن هرا االد ّف بين الناس ال ينبغل ْ
ي ون منطلقا أو مبر ار للنزاع وال قاا بين األمم ،بل األحر أن ي ون هرا االد ّف وال نوع

داهنا لت ال نارف وال آلف بين الناس ،من أعل حقيا ما يصبون ليه من بادل للمناها
و ناون علت حصيل المنايش واثراء الحيا والن وض ب ا ].[36

ن عّقة ال ربية اإلسّمية بال ف ير عّقة م ر ة م ماس ة ال انفصام بين ما ،حيث

ن ال ربية اإلسّمية بمصادرها عاءذ من عند هللا نالت بمن ج ربانل ،و ان الدطا

الربانل للناس عمينا يدعو لت ال ف ر وال بصر بنقول م هل ل ما هل ال ون ،وبناء هرا
ال ربية علت األدّا الحميد والحسنة ،ال ل

م بمداطبة عقل اإلنسان و س ثير ف يرا

و أمله و دبرا هل هرا ال ون وما دلا هللا ،بل أنه ليس هناك ربية بغير ف ير ،وال ف ير

بغير ربية ه ّهما ي مل اآلدر ].[38
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لرلك هقد حار

اإلسّم ل ما يؤدي لت عاقة ال ف ير ،الع ل وعدم المنرهة،
ِ َّ َِّ
ِ
ِ ِِ
ِ
َّ
ين
َ"ب ْل َ رُبوا بِ َما لَ ْم ُيحيطُوا بِنْلمه َولَ َّما َي ْأ ِ ْم َأ ِْويلُهُ َ َرل َك َ ر َ الر َ
َّ ِ ِ
ِ
ين "ا يونس39 ،د وهو ما أن را المولت عز وعل
ان َعاق َبةُ الظالم َ
َ َ

وهرا هل قوله نالت:
ف
ِم ْن قَْبلِ ِ ْم هَ ْانظُ ْر َ ْي َ
حين قال عن العاهلين الم ربين بأمر لم يطلنوا عليه  ،و ال قليد هل الدين من غير حعة
وال برهان هقد أعمنذ األمة علت بطال ال قليد هل النقائد ،قليد ال فار آلبائ م أو أحبارهم

أو رهبان م ه م ي بنون م ح ت لو انوا مدالفين لدليل

"

رعل وقد قال نالت هي م :

ير ِ َّال قَال م ْرهُ َ ِ
َو َ َرلِ َك َما أ َْرَسْل َنا ِم ْن قَْبلِ َك ِهل قَ ْرَي ٍة ِم ْن َنِر ٍ
ُم ٍة َواَِّنا
اء َنا َعلَت أ َّ
َ َُ
وها نَّا َو َع ْد َنا آ ََب َ
ون" ا الزدرف43 ،د  ،وال نص الري يمنا صاحبه من قبول الحا ح ت
َعلَت َآثَ ِارِه ْم ُم ْق َ ُد َ
لو علم به وي ون وراء ال نص  ،أو الع ل ،أو باع أهواء النفس ،أو الحسد لرلك ال بد

من ربط اإلنسان بالحا ،وي ون هدف اإلنسان باع الحا والصوا

].[37

لقد أصبح نليم الم نلم يف يف ر ،و يف ي ون حوارا يعابيا أم ار م ما ومطلبا

ملحا ،من المطال

ال ل يفر

ا النصر الحا ر علت النظم ال نليمية ،ورلك ألن نليم

ال ف ير ومحاور اآلدرين ،يساعد الم نلم ال نرف علت م انا ه النقلية وقد ار ه الحوارية،
ومن ثم نمي ا واس ثمارها ب ل أه ل ،ما يساعد علت

وين ه م أه ل للحيا

وأحداث ا ،األمر الري يحقا له االس قّلية هل ال ف ير ،وا دار الق ارراذ الصائبة بنقّنية

وثقة نفس ،و ل رلك من أهم األسس ال يف ما المع ما.

واليوم عاء دور المؤسساذ ال نليمية النظامية ال ل أن أها المع ما وع د لي ا

مسؤولية ال ربية وال نليم و نمية م اراذ ال ف ير ،لرا َّ
هإن المع ما ينظر لت النملية ال ربوية

بعميا عناصرها وهل مقدم ا المناهج علت أن ا وسيلة لغاية أ بر من معرد ال لقين
للمنلوماذ والمنارف للطلبة ،أال وهل نليم الطلبة و دريب م علت م اراذ ال ف ير ،والبحث

أن ي م رلك هل عميا
النلمل الري يساعدهم علت االندماا والنعاح هل الحيا  ،علت ْ
اهر ع ود عميا المناهج الدراسية ل صبح نمية م اراذ
المراحل الدراسية من دّل

ال ف ير والبحث النلمل ،سمة ل ربي نا و نليمنا.

ما ند نمية م اراذ ال ف ير من أهم األهداف ال ل سنت المقرراذ الدراسية اهة

ل حقيق ا ،حيث ين قد ثير من الباحثين أن نليم ال ف ير يم ن أن يس م هل طوير البنية

أن ي ون النقطة ال ل ير ز علي ا ال نليم ].[39
المنرهية للطلبة ،وينبغل ْ
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الوطني
خامساً  :المجال
ّ
ن من أهم ما سنت ال ربية لت حقيقه لد

الم نلم هو االل زام األدّقل عاا

الم ان الري يس نه بدءا بالح  ،وان اء ب عسيد م طلبا ه ه ار بالوالء وال نور باالن ماء،
وعمّ بالنطاء الم بادل البناء بين الوطن ومسئوليه ومن يس ن هيه ،مما يعنل الفرد يفدر
بوطنه ،ويدلص له ،مما يغرس هيه السلوك الوطنل علت أساس ال ناون والنمل الم رك،

وايثار الصالح النام ].[21

ما ينبغل اإليمان بوحد األمة والنمل علت ريس هرا الوحد من دّل ربية الفرد

واعدادا عدادا وطنيا صالحا ،والمواطنة الصالحة ق ل بناء يان الفرد الف ري والناطفل
والدلقل ].[21

وينبغل أن

دف المواد الدراسية هل معمل ا لت نميا مف وم الوالء الوطنل لد

عميا أهراد المع ما حيث أصبحذ الوطنية ق ية مصيرية فرض نفس ا بإلحاح علت
علماء االع ماع وعلماء النفس والسياسة وعميا الم مين ب ربية النشء ،ح ت أصبحذ

ال ن ئة السياسية حد

ال روراذ األساسية هل هرا النصر الري نني ه إليعاد حساس

عام باالل زام والوالء للسلطة الرسمية ،وهرا ما يؤ د أن الوطنية ليسذ ماد درس ،وانما

سلوك يع

أن ي فاعل من دّل المواد الدراسية عمين ا ل ريس مف وم الوالء الوطنل

سلو ا وممارسة وليس مواد نظرية درس بنيدا عن الواقا ،بما يساعد علت م ار ة الطلبة
هل مع من م م ار ة هاعلة ،وربط م بالمع ما وم ّ ه ،هالمواطنة الصالحة ال

فل

بالقيم والمبادئ الف رية المعرد  ،بل ال بد من ممارس ا عمليا علت أرض الواقا لرلك ان
الوعدان همز وصل بين الف ر والسلوك .

واالن ماء لإلسّم يؤدي لت أ يد االن ماء لت األسر  ،و أ يد االن ماء لت األسر

يؤدي لت حسن االن ماء لت الوطن ،ه ل حلقاذ م رابطة ،هال ر يز علت األولت يس با
ما بندا وال ر يز علت الوالء لإلسّم يؤدي لت حسن القيام بواعباذ الوطن ،والن وض به
من مق

ياذ االن ماء للوطن االه دار به ،والدهاع عنه ،والحرص علت سّم ه ،والوقوف

ما وال أمرا ،واح رام و قدير علمائه ].[24

الدراسات السابقة

أعر الدريف ا4116د ،دراسة هدهذ حديد دور و ّء اإلداراذ المدرسية هل حقيا

األمن الف ري لد

طلبة المرحلة الثانوية بمدارس ال نليم النام بمدينة الرياض واس ددمذ

الدراسة المن ج الوصفل بدطوا ه واعراءا ه ،و وصلذ لت أن هناك مف وما وا حا لألمن
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الف ري لد

 %72هقط من أهراد النينة ،أما البقية هأهادوا بأنه ليس هناك مف وم وا ح

لألمن الف ري ،وبناء علت الن ائج أوصذ الدراسة ب رور فنيل عقد دوراذ دريبية
م دصصة هل اإلدار المدرسية لمن سبل اإلدار المدرسية وب ل دوري الطّع م علت
العديد ،بحيث

ون هرا الندواذ مر بطة بالداها الميدانل ومؤسسة علت نظرياذ دارية

حديثة ،واالنطّا من ر ائز ال ربية اإلسّمية وقيم الدين اإلسّمل هل أصيل المفاهيم
العديد لد

المع ما .

الطلبة وعنل ا المنيار األول هل

بط الم غيراذ الف رية الدديلة علت

وسنذ دراسة قمر ا4118د  ،لت ال نرف علت مد

من ج ال وحيد واس ام ا هل نزيز األمن الف ري لد

واهر الدبراذ المصاحبة هل

طالباذ الصف الثالث ثانوي من

وع ة نظر م رهاذ ومنلماذ ال ربية اإلسّمية بمنطقة م ة الم رمة ،واع مدذ الباحثة

علت المن ج الوصفل ال حليلل واس ددمذ االس بانة أدا لدراس ا .من أهم الن ائج ال ل
وصلذ لي ا :واهر الدبراذ المصاحبة المر بطة باألهداف ال نليمية والمح و المنرهل
ان بدرعة بير  ،أما واهر الدبراذ المصاحبة لطرا ال دريس وال قويم ،هقد ان بدرعة

نيفة ،واس ام الدبراذ المصاحبة المر بطة باألهداف والمح و وطرا ال دريس والوسائل

واألن طة وال قويم بدرعة بير عدا .وقد أوصذ الباحثة ب طوير من ج ال وحيد للصف

الثالث الثانوي طوي ار م امّ هل

وء األمن الف ري].[23

وأعر الحراح ة ا4117د دراسة هدهذ بيان معاالذ األمن الف ري ومفاهيمه

وعوانبه من وع ة نظر أع اء هيئة ال دريس والطلبة وقياس مد

حقيقه لد

العامناذ

الرسمية األردنية ،وقد اس ددم الباحث المن ج الوصفل ال حليلل ،و وصلذ الدراسة لت
ن ائج من أهم ا :قصور العامناذ هل حقيا األمن الف ري للطلبة هل معاالذ ال ف ير
اإلبداعل وال يف ما النولمة وال ف ير البنيد عن ال طرف والغلو واإلرها

وثقاهة الحوار

وال ف ير الناقد ،س ام العامناذ هل حقيا األمن الف ري للطلبة هل معاالذ ال ربية
الوطنية وقيم الديمقراطية وال يف ما العامنة ،و رور دراا مساا يسمت األمن الف ري
هل لياذ ال ربية هل العامناذ أو دمع ا هل مناهج دراسية راذ عّقة وب ل عملل .
وقام الحربل ا4117د بدراسة هدهذ بيان المفاهيم الم منة هل

النلوم ال رعية

للصف الثالث الثانوي بالممل ة النربية السنودية ال ل من أن ا نزيز األمن الف ري لد
هؤالء الطّ

والصنوباذ ال ل نيا رلك ،والوقوف علت أهم المق رحاذ ال ل من أن ا

زياد هاعلية الدور الري يس م به من ج النلوم ال رعية هل نزيز األمن الف ري لد طّ
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الصف الثالث الثانوي ،وقد اس ددام الباحث المن ج الوصفل ال حليلل .من أبرز الن ائج
ال ل وصل لي اَّ :
أن من ج النلوم ال رعية ينزز األمن الف ري لد طّ
الثانوي ابدرعة عاليةد هل عميا محاور الدراسة،

الصف الثالث

رور عاد النظر هل أسالي

دريس النلوم ال رعية لي ون لل طبيا النملل وسلوك الطال

ومظ را نصي

قويم

بير هل

درعاذ ال قويم ،وأوصذ الدراسة ب نظيم دوراذ دريبية للمنلمين والم رهين حول نزيز
األمن الف ري لد الطّ .

أما دراسة القرالة ا4111د ،هقد هدهذ حديد مف وم األمن الف ري مف وم مناصر

وبيان عّق ه بأنواع األمن األدر  ،ومن ثم بيان يفية محاهظة القرآن ال ريم عليه ،وا بنذ
المن ج االس قرائل ثم ال حليلل ،و وصلذ لت ن ائج أهم ا :ن القاعد الرئيسة ألمن الف ر

اإلنسانل ،هل النقيد اإلسّمية الصحيحة ،وهو صمام األمان ألنواع األمن األدر :
األمن االع ماعل ،واألمن السياسل ،واألمن االق صادي ،وا َّن من أهم األسبا
بحيا األمة اإلسّمية ،وحالذ بين ا وبين الن

ال ل أودذ

ة هل هرا الزمان ،هو ما يسمت بالغزو

الف ري ،الري وعد له أر ا دصبة هل أم نا ال ل اب ندذ عن ا

رب ا وسنة نبي ا .

وأن اإلسّم هو دين الحوار والمعادلة بال ل هل أحسن]. [22

الدراسات السابقة :
التعقيب على ّ

من دّل اس نراض ِ
السابقة الم نلقة بم غيراذ الدراسة يم ن اس دّص
الدراساذ َّ

الملحوظاذ اآل ية:

 أظ رذ ن ائج ِالدراساذ السابقة أهمية األمن الف ري هل نزيز األمن بمف ومه ال امل،

والحاعة لت طوير

ال ربية اإلسّمية ل لبية حاعاذ الطلبة والمع ما وموا بة
أهمية

المس عداذ والم غيراذ ،وأثر المفاهيم هل وين اال عاهاذ ،مما يدل علت مد
حصيل مفاهيم األمن الف ري  ،واس فاد الباحثان من هرا ِ
الدراساذ هل صميم من ج

الدراسة الحالية ،وبناء أدوا ا ،وصياغة اإلطار النظري ،واالب ناد عن

رار ما قام به

الباحثون.

 ميز هرا الدراسة عن ِالدراساذ السابقة هل أن ا الدراسة األولت من نوع ا  -هل حدود
مين مفاهيم األمن الف ري هل

علم الباحثين  -هل ال ف عن مد

اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا هل األردن.
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منهج الدراسة

من أعل حقيا أهداف الدراسة ،واإلعابة عن أسئل ا اس ددم الباحثان المن ج

الوصفل الم مثل هل أسلو

مجتمع الدراسة

حليل المح و  ،وهو األسلو المناس

ون مع ما الدراسة من

ل را الدراسة.

ال ربية اإلسّمية المقرر علت صفوف الثامن،

وال اسا ،والنا ر للنام الدراسل . 4114/4111

أداة الدراسة

قائمة المفاهيم:
راذ

م عداد قائمة بمفاهيم األمن الف ري بند مراعنة األبحاث والدورياذ وال
النّقة باألمن واألمن الف ري واطّع الباحثين علت األد النظري و ِ
الدراساذ السابقة ال ل
ناولذ األمن ،و وصل لت ا91د مف وما من مفاهيم األمن الف ري ،مصنفة لت سنة

معاالذ بواقا ع ر مفاهيم هل ل معال .
صدق األداة :

م عرض أدا ال حليل اقائمة المفاهيمد بصور ا األولية الم ونة من ا 91د مف وما،

علت معموعة من المح مين ،روي الدبر و االد صاص ال ربوي وال رعل ،ألدر وع اذ

نظرهم من حيث :ا مد

ار باط المعاالذ بمو وع الدراسة ،و مد

بالمعاالذ ،و سّمة الصياغة اللغوية ،و

ار باط المفاهيم

اهة أو حرف أو نديل أو دمج المفاهيم د .

وقد لدصذ آراء أغلبية المح مين هل اآل ية حيث م :

 -دمج بنض المعاالذ لل رابط بين ما ،وصنوبة الفصل بين الفقراذ هل ل معال ،مثل

المعال الثقاهل والنلمل ،المعال اإلنسانل واالع ماعل.

 -لغاء الفقراذ ال ل ررذ وحرف الفقراذ ال ل ال ر بط بالمو وع ،هقد م حرف والغاء

ودمج ا33د هقر ما ل رارها أو لندم مناسب ا للمو وع .
 -نديل صياغة بنض الفقراذ الغام ة .
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ثبات األداة :
اس نان الباحثان بأحد مدرسل ال ربية اإلسّمية ويحمل درعة الماعس ير هل مناهج

و دريس ال ربية اإلسّمية لي ون محلّ آدر ،وو ا للمحلل القواعد واإلعراءاذ النملية
ال ل با هل حليل المح و ما علم رلك المحلل ب ا ،وقائمة ال حليل المس ددمة هل

رلك ،ح ت يحصل الباحثان علت مصداقية عالية لل حليل قام ب حليل الوحد السادسة من
مح و

ال ربية اإلسّمية للصف السابا األساسل أمام المحلل ،وطل

ا

من المحلل

أن يقوم بدورا ب حليل عينة أدر  ،وه را اطمأن الباحث لت قدر المحلل اآلدر علت
عراء عملية ال حليل ،ثم قام المحلل بنملية ال حليل لمح و

الثامن ب ل مس قل ،ثم حسا

ا

ال ربية اإلسّمية للصف

نسبة اال فاا بينه وبين المحلل اآلدر علت مس و

معاالذ قائمة مفاهيم األمن وهقا لمنادلة هولس ل ].[27

و انذ نسبة اال فاا ال لية ا %87.4د علت مس و قائمة مفاهيم األمن الف ري ،
أن ال حليل ي صف بثباذ ٍ
وهرا نسبة عالية ومقبولة مما يننل َّ
عال مما عنل الباحث ي نر
باالطمئنان لت حليله ومناسب ه ل را الدراسة .

وحدة التحليل:

اس ددمذ )الفقر والعملةد وحداذ لل حليل حيث

هل نص مح و ال ا

ون العملة هل األن طة ،والفقر

لمناسب ا لمو وع الدراسة و ما يبين اأحمد والحمادي ،مرعا

سابا27 ،د بأ َّن الفقر أس ل وأنس

المقاييس لس ولة حصرها بدقة ولمناسب ا ،ه ل ليسذ

صغير عدا ال لمة وال بير الحعم المقالة ،والعملة هل األن طة؛ َّ
ألن األن طة غالبا ما
أ ل علت

ل عمل منفصلة ،واس ثنت الباحثان من م مون المح و األ ال والوسائل

و ال قويمَّ ،
ألن هرا المفاهيم غالبا ما يأ ل م مون ا من دّل الفقراذ .
فئة التحليل:

عنلذ هئة ال حليل لمح و

قام الباحثان بإعدادها و ح يم ا .

ال ربية اإلسّمية قائمة مفاهيم األمن الف ري ،ال ل

إجراءات الدراسة:

ل حقيا أهداف الدراسة قام الباحثان باإلعراءاذ اآل ية:

 حديد م لة الدراسة ،وأسئل ا وم غي ار ا. مراعنة األد النظري و ِالسابقة راذ الصلة بمو وع الدراسة.
الدراساذ َّ
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 -عداد قائمة بمفاهيم األمن الف ري الواع

النا ر األساسل ،من دّل الرعوع لت األد

ال ربية اإلسّمية للصف

ا

واهرها هل
النظري و ِ
السابقة .
الدراساذ َّ

 -عرض قائمة مفاهيم األمن الف ري علت معموعة من المح مين لل أ د من صدق ا حيث

م نديل ا هل

وء آرائ م ،ومق رحا م ح ت أصبحذ هل صور ا الن ائية.

 حديد مع ما وعينة الدراسة. -حليل مح و

ا

ال ربية اإلسّمية للصف الثامن األساسل هل

وء قائمة مفاهيم

األمن الف ري من قبل الباحثين ،واالس نانة بمحلل آدر للقيام بنملية ال حليل مر ثانية بند
ال دري

علت يفية ال حليل و م ال أ د من ثباذ ال حليل باس ددام منادلة هولس ل .

ال ربية اإلسّمية للصفوف الثامن وال اسا والنا ر األساسل هل

 -حليل مح و

وء قائمة مفاهيم األمن الف ري لمنرهة مد

األساسية النليا ل را المفاهيم .

من

ال ربية اإلسّمية للمرحلة

 -مناق ة ن ائج الدراسة.

 -ال وصل لت عدد من ال وصياذ هل

المعالجة اإلحصائية

وء ن ائج الدراسة ومناق

لإلعابة عن أسئلة الدراسة اس ددمذ ال ارراذ والنس

األمن الف ري الم
عرض النتائج

منة هل

ال ربية اإلسّمية.

ا.

المئوية لوصف واقا مفاهيم

ي المقترح توافرها في كتب
النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه :ما مفاهيم األمن الفكر ّ
األساسية العليا؟
اإلسالمية للمرحلة
التربية
ّ
ّ
ال ربوي الم مثل هل ال

لإلعابة عن هرا السؤال قام الباحثان بمراعنة األد
والمراعا واألبحاث و ِ
الدراساذ والدورياذ راذ النّقة باألمن واألمن الف ري ،و غطية ل

ما ي نلا باألمن الف ري باس ددام محر اذ البحث اإلل رونية الم واهر  ،والموا يا

الم ناولة لألمن الف ري من قبل وسائل اإلعّم ،حيث م ال وصل – بند دراسة ل ما قدم
وب ل مفصل -لت قائمة لمفاهيم األمن الف ري المق رح واهرها هل

ال ربية اإلسّمية

للمرحلة األساسية النليا موزعة علت دمسة معاالذ هل  :المعال اإليمانل ،المعال

اإلنسانل واالع ماعل ،المعال الثقاهل ،المعال السياسل ،المعال الوطنل ،و م صياغة
هقراذ ل ل معال من المعاالذ الدمس بلغ عددها ا 57د مف وما.
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يماني
أوالً  :المجال اإل ّ

 -1المساوا بين الرسل واألنبياء هل اإليمان .
 -4اإليمان بندالة ال رائا السماوية.

 -3ز ية النفس باألعمال الصالحة.
-2

اعة روح المود و اإلحسان بين من نقل ال رائا السماوية.

 -7رهض اإلسّم للغلو وال دد وال طرف.
 -6اح رام من قداذ اآلدر وأما ن عباد ه.
 -8الدعو لت اإلسّم بال ل هل أحسن.

 -7ال حرير من ل ب ه وبدعه لصا باإلسّم.
 -9وين ا عاهاذ سلبية نحو ق ايا ال فير.
-11ال حرير من طغيان ال و وسوء المقصد.
 -11ال حرير من ال عرؤ علت الف و .

االجتماعي
اإلنساني و
ثانياً  :المجال
ّ
ّ
-1األدو اإلنسانية بين عميا الب ر بصرف النظر عن النرا واللون والمن قد.
-4الحفاظ علت حقوا اإلنسان وحري ه و رام ه.

 -3ظ ار روح اإلسّم القائمة علت ال سامح وال ناون.
 -2أ يد حفظ الن ود والمواثيا واح رام ا.

-7المساوا بين األهراد هل الحقوا والواعباذ.
-6ال اهل بين أهراد المع ما.

-8عدم االس نّء علت اآلدرين.

 -7حريم اع داء المسلم علت المسلم.
-9مراعا

وابط الحوار وآدابه.

-11البند عن بنل الغلو وال طرف هل طبيقه.
-11ال حرير من الفرقة وال حناء.

-14البند عن ال قليد األعمت ل عار اآلدرين.
-13اح رام رامة الم أر .

اسي
ثالثاً  :المجال ّ
السي ّ
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 -1حقيا مبدأ ال ور .

 -4األمان هو األصل هل عّقة المسلمين بغيرهم.
 -3بيان حقيقة الع اد وميادينه وأنواعه.
 -2عواز مقاومة الظلم.

 -7الندل هل الح م والمناملة بين الناس.

 -6مثل أدّقياذ اإلسّم هل حالة الحر .
 -8اح رام ال نددية السياسية هل المع ما.
 -7أ يد مبدأ اهؤ الفرص.

 -9ه م اآلدر و غيير الصور النمطية عنه.
ثقافي والعلمي
رابعاً  :المجال ال ّ
 -1محاربة الع ل وال قليد وال بنية.
 -4االس قّل الف ري للمسلم.

 -3اإلطّع علت الثقاهاذ األدر واالس فاد .
 -2ال بصير بحقائا اإلسّم ودورا هل المع ما.
 -7االع زاز بثقاهة السّم والمحبة ونبر الننف.
 -6القدر علت الربط بين األصالة والمناصر .
 -8الحث علت النلم وال ف ر وال دبر.
 -7نمية الم اراذ النقلية المد لفة.
 -9ال مرن علت اال

اف وحل الم ّذ ومنالعة المنلوماذ.

 -11أ يد حسن ال نامل ما ال قنياذ الحديثة.
 -11وعيه االه مام نحو البحث النلمل.
 -14البند عن ال نص

للرأي.

 -13البند عن ال سرع هل طّا األح ام قبل.
 -12بناء ال دصية الم املة هل عميا عوانب ا.
 -17ال حرير من بنل المراه

المنحرهة.

 -16زويد الم نلم بمنارف ومواقف عن اال عاهاذ المؤثر هل
والنولمة والغزو الف ري .

الوطني
خامسا  :المجال
ّ
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 -1حماية الوطن والحفاظ علت اس ق اررا.

 -4نزيز االن ماء للوطن واإلس ام هل بنائه.
 -3قدير وال األمر وطاع م هل غير منصية هلل.
 -2ر يد االس ّك والحفاظ علت الموارد.

 -7قديم المصالح النامة علت المصالح الداصة.
 -6اح رام األنظمة والقوانين البناء .

 -8قدير ع ود القائمين علت حفظ األمن والنظام.
 -7المحاهظة علت المم ل اذ الداصة والنامة.

اإلسالمية للمرحلة
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه :ما مدى تضمين كتب التربية
ّ
ي؟
ّ
األساسية العليا لمفاهيم األمن الفكر ّ
ال ربية اإلسّمية للصفوف الثامن وال اسا

لإلعابة عن هرا السؤال م حليل

والنا ر األساسل ،واس دراا ارراذ ل مف وم من مفاهيم أدا ال حليل هل ل معال من
معاالذ األدا وعددها ا57د مف وما ،وقام الباحثان باس دراا النس

المئوية ل ل مف وم

من هرا المفاهيم ونسبة ل معال ب ل عام ،و م اس دراا ر بة ل معال من معاالذ
أدا ال حليل :
حيث بلغ معموع ال ارراذ الم نلقة بمفاهيم األمن الف ري الم

منة هل

ال ربية

ار ،وهل اآل ل:
اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا بلغ ا264د ر ا

ار.
 حصل المعال اإلنسانل واالع ماعل علت أ ثر ال ارراذ حيث بلغذ ا  154د ر اار.
 -حصل المعال الوطنل علت أقل ال ارراذ حيث حصل علت ا 41د ر ا

 َّأن أ ثر ال ارراذ انذ علت مف وم ا الحث علت النلم وال ف ر وال دبر د من المعال

ار .
الثقاهل والنلمل وحصل علت ا 29د ر ا

 َّأن هناك ا 4د مفاهيم لم حصل علت أي

رار هل

ال ربية اإلسّمية للصفوف

الثّثة وهل ال حرير من ال عرؤ علت الف و وهل من المعال اإليمانل ،والبند عن بنل
الغلو وال طرف هل طبيقه من المعال اإلنسانل واالع ماعل ،ومف وم القدر علت الربط بين

األصالة والمناصر ،االس قّل الف ري للمسلم ،بناء ال دصية الم املة هل عميا عوانب ا،
و زويد الم نلم بمواقف ومنارف عن اال عاهاذ المؤثر هل

وال غري

والغزو الف ري من المعال الثقاهل والنلمل .
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 َّأن الصف ال اسا األساسل ان أقل

ار من الصف النا ر والثامن األساسل حيث
را

ار.
بلغذ ال ارراذ ا 139د ر ا

 َّار.
ار من بين الصفوف وبلغذ ال ارراذ ا177د ر ا
أن الصف النا ر ان األ ثر ر ا

 َّأن المعال اإلنسانل واالع ماعل قد حصل علت أ ثر ال ارراذ هل ل صف من
ار .
الصفوف حيث بلغذ ال ارراذ ا 154د ر ا

 َّأن المعال السياسل زداد ار ار ه ما قدم الصف هقد بلغذ هل الصف الثامن ا 16د

ار.
وال اسا ا20د والنا ر ا34د ر ا

وقام الباحثان ب سعيل ال ارراذ والنس

من

المئوية ل ل معال من معاالذ األدا ل ل ا

ال ربية اإلسّمية علت النحو اآل ل:

ال ارراذ ل
المجال

العدول ا1د

ال ربية اإلسّمية للصف الثامن

مين مفاهيم األمن الف ري هل ا
األساسل

اإليماني
ّ

القرآن ال ريم وعلومه

6

ثقافي
اإلنساني
ّ
ياسي ال ّ
الس ّ
ّ
والعلمي
االجتماعي
و
ّ
4
0
9

1

الحديث ال ريف وعلومه

7

10

2

10

5

34

النقيد اإلسّمية

3

8

0

9

0

20

السير النبوية

1

13

7

1

5

27

الفقه اإلسّمل

0

4

0

1

1

6

النظام اإلسّمل و

7

10

7

12

3

39

الوحدة

الوطني
ّ

المجموع
20

األدّا اإلسّمية
المعموع ال لل

24

54

37

16

146

15

يظ ر من العدول ا1د اآل ل :
ار .
 حصل المعال اإلنسانل واالع ماعل علت أ ثر ال ارراذ حيث بلغذ ا54د ر ا َّار .
أن المعال الوطنل حصل علت أقل ال ارراذ حيث حصل علت ا 15د ر ا
 َّأن هناك ا11د مف وما لم حصل علت أي رار هل ا
روح المود واإلحسان بين من نقل ال رائا السماوية،
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ال حرير من ال عرؤ علت الف و وهل من المعال اإليمانل ،ومف وم األدو اإلنسانية،

والبند عن بنل الغلو وال طرف هل طبيقه من المعال اإلنسانل واالع ماعل ،ومف وم
األمان هو األصل هل النّقاذ  ،والندل هل الح م والمناملة  ،واح رام ال نددية السياسية

من المعال السياسل ،ومف وم القدر علت الربط بين األصالة والمناصر  ،و زويد الم نلم
بمواقف ومنارف عن اال عاهاذ المؤثر هل

والغزو

يل الف ر مثل النولمة وال غري

الف ري من المعال الثقاهل والنلمل ،ومف وم نزيز االن ماء للوطن من المعال الوطنل .
العدول ا4د

ال ارراذ ل

مين مفاهيم األمن الف ري هل ا

المجال

الوحدة

األساسل

ال ربية اإلسّمية للصف ال اسا

ثقافي
اإلنساني
اإليماني
ّ
ياسي ال ّ
الس ّ
ّ
ّ
والعلمي
االجتماعي
و
ّ

الوطني
ّ

المجموع

القرآن الكريم وعلومه

1

5

2

4

0

12

الحديث الشريف وعلومه

1

8

2

6

3

20

اإلسالمية
العقيدة
ّ

6

12

1

4

2

25

8

12

4

3

2

29

الفقه اإلسالمي

8

6

0

6

1

21

النظام اإلسالمي واألخالق

3

5

11

5

8

32

السيرة النبوية

اإلسالمية
ّ

المجموع الكلي

27

48

20

28

16

139

يظ ر من العدول ا4د اآل ل:

 حصل المعال اإلنسانل واالع ماعل علت أ ثر ال ارراذ حيث بلغذ ا  48د رارا. َّار .
أن المعال الوطنل حصل علت أقل ال ارراذ حيث حصل علت ا 16د ر ا
 -أن هناك ا17د مف وما لم حصل علت أي رار هل ا

الصف ال اسا وهل اإليمان

بندالة ال رائا السماوية ،ال حرير من ل ب ه لصا باإلسّم،

وين ا عاهاذ سلبية

نحو ال فير ،ال حرير من ال عرؤ علت الف و وهل من المعال اإليمانل ،والبند عن بنل
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الغلو وال طرف هل طبيقه ،البند عن ال قليد األعمت ل عار اآلدرين من المعال اإلنسانل

واالع ماعل ،ومف وم األمان هو األصل هل النّقاذ ،عواز مقاومة الظلم ،وه م اآلدر

و غيير الصور النمطية عنه ،واح رام ال نددية السياسية من المعال السياسل ،ومف وم

القدر علت الربط بين األصالة والمناصر  ،االس قّل الف ري للمسلم ،و أ يد حسن ال نامل
ما ال قنياذ الحديثة ،البند عن ال نص

للرأي ،بناء ال دصية الم املة هل عميا

عوانب ا ،و زويد الم نلم بمواقف ومنارف عن اال عاهاذ المؤثر هل
النولمة وال غري

يل الف ر مثل

والغزو الف ري من المعال الثقاهل والنلمل ،ومف وم حماية الوطن

والحفاظ علت اس ق اررا من المعال الوطنل .

ال ارراذ ل

العدول ا3د

مين مفاهيم األمن الف ري هل ا

ال ربية اإلسّمية للصف النا ر

األساسل
المجال

اإليماني
ّ

القرآن ال ريم وعلومه

3

اإلنساني
ّ
االجتماعي
و
ّ

7

الحديث ال ريف وعلومه

2

8

4

النقيد اإلسّمية

14

11

7

21

السير النبوية

2

7

5

6

1

الفقه اإلسّمل

0

5

3

11

2

21

14

12

1

4

39

52

34

52

10

177

الوحدة

النظام اإلسّمل واألدّا 8

اإلسّمية

المعموع ال لل

29

ياسي
ّ
الس ّ

ثقافي
ال ّ
والعلمي

الوطني
ّ

المجموع

3

9

0

22

4

3

21

0

53
21

يظ ر من العدول ا3د اآل ل :

 َّأن ّ من المعال اإلنسانل واالع ماعل والمعال الثقاهل والنلمل قد حصّ علت أ ثر

ار .
ال ارراذ حيث بلغذ ل ل من ما ا52د ر ا

 َّأن المعال الوطنل قد حصل علت أقل ال ارراذ حيث حصل علت ا10د ارراذ.
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 َّأن هناك ا7د مفاهيم لم حصل علت أي رار هل ا

الصف النا ر وهل ال حرير

من ال عرؤ علت الف و وهل من المعال اإليمانل ،والبند عن بنل الغلو وال طرف هل

طبيقه من المعال اإلنسانل واالع ماعل ،وه م اآلدر و غيير الصور النمطية عنه من

المعال السياسل ،ومف وم القدر علت الربط بين األصالة والمناصر  ،االس قّل الف ري
للمسلم ،بناء ال دصية الم املة هل عميا عوانب ا ،و زويد الم نلم بمواقف ومنارف عن
اال عاهاذ المؤثر هل

الثقاهل والنلمل .

يل الف ر مثل النولمة وال غري

والغزو الف ري من المعال

مناقشة النتائج

أظ رذ ن ائج الدراسة الم نلقة بالسؤال األول؛ قائمة لمفاهيم األمن الف ري عر

ال حقا من صدق ا وان مائ ا لمو وع الدراسة ،وصلذ بمعموع ا لت ا78د مف وما ،مثل

أساس األمن الف ري ،م قسيم ا لت دمسة معاالذ ،ودلص الباحثان بأنه من ال روري
مين و واهر هرا المفاهيم وها ثنايا ال

المدرسية وداصة

ال ربية اإلسّمية

للمرحلة األساسية النليا ،لغاية حقيا األمن ال امل ل م وأساس هرا األمن هو األمن

الف ري .

و ميزذ هرا المفاهيم ال ل وصل لي ا الباحثان عن ِ
الدراساذ ال ل ناولذ األمن

الف ري السابقة هل أن هرا المفاهيم ملذ دمسة معاالذ رئيسة ،ي م ل معال من هرا
أن ِ
المعاالذ عددا من المفاهيم الفرعية ن مل ل ل معال رئيس هل حين َّ
السابقة
الدراساذ َّ

انذ ناول المفاهيم ب ل عام دون حديد ل را المفاهيم دراسة القرالة،ا4111د][22

وال دي،ا4112د] [26والحيدر،ا4111د] ،[28ما أن هرا الدراسة ناولذ مفاهيم األمن
الف ري المد لفة ولم ق صر علت ناول معال واحد هقط من معاالذ األمن الف ري .
لرا َّ
هإن معموعة مفاهيم األمن الف ري بنل عند الطال

قاعد ه رية علمية ألن ا

بمعمل ا نالج الحيا المناصر من مد لف عوانب ا ،بما قدمه من صور للندل،

واالع دال ،وال سامح ،وقبول اآلدر ،ورهض للغلو وال طرف وال نص  ،القائمة علت

اإلنسان واح رامه.

ريم

وبما َّ
أن عميا مفاهيم األمن الف ري عاءذ م واهقة ما أهداف ال ربية اإلسّمية ،همن
ال ربية اإلسّمية لغاية ن ئة ٍ
اع من ٍم ألم ه ووطنه.
ال روري مين ا هل
عيل و ٍ
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
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أظ رذ الن ائج َّ
أن المعال اإلنسانل ،واالع ماعل قد حصل علت أ ثر ال ارراذ
ار ،وان أ ثر ال ارراذ انذ علت هقر " اح رام رامة الم أر "
را

حيث بلغذ ا172د

ار ،هل ال
وحصلذ علت ا41د ر ا

األمن الف ري الم

منة هل

الثّثة ،ويفسر الباحثان سب

ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا قد ينود لت

عدم وعود منظومة لمفاهيم األمن الف ري لد
من ا

ال باين بين معاالذ

لعان أليف المناهج ،وال ل يق رح أن

ال ربية اإلسّمية  ،وبال الل عاء وزين ا ع وائيا وب ل غير م وازن أو

من بط وهرا ما ؤ دا دراسة ل من طّهحة،ا4116د] [27والدوالد ،ا4118د].[29
أعلت

ولنل من األسبا

ال ل يراها الباحثان لحصول المعال اإلنسانل ،واالع ماعل ،علت

رار ا172د والفرا بينه وبين المعال الوطنل ا21د

رار ،هو َّ
أن المعال

اإلنسانل ،واالع ماعل يقوم علت أبناد اع ماعية واق صادية وسياسية وانسانية هل اإلسّم،
وهناك رابط بين هرا األبناد قائم علت ال ناون ،هالبند اإلنسانل ير بط بالمعال االع ماعل

هل اإلسّم من دّل عدم ال فريا بين أحقية ل نسان بالحيا ال ريمة ،مسلما ان أم
غير مسلم ،وال ناون بين أهراد المع ما ،واظ ار ال سامح .

رلك االر باط بين المعال اإلنسانل ،واالع ماعل ،والعان

االق صادي قائم علت

مفاهيم الز ا والصدقاذ والنفقاذ الواعبة وال طوعية وغيرها ،وال ل

ال ناون االع ماعل هل العان

االق صادي ،أي

دف لت حقيا

باع حاعاذ األهراد المادية ،ال ل ل ا

ا صال مبا ر ب حقيا األمن النفسل ،واالع ماعل ومن هنا يظ ر السب

هل حصول

المعال اإلنسانل واالع ماعل علت المر بة األولت.

أن ينز حصول المعال اإلنسانل واالع ماعل علت المر بة األولت بين
ما يم ن ْ
المعاالذ الدمسة لت َّ
ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية اع مدوا منيار
أن مؤلفل
الفائد عند اد يار المح و  ،ويقصد بمنيار الفائد  :اد يار المح و هل

وء منناا

الحقيقل أو الوظيفل هل الحيا إلعطاء الم نلم هرصة مواع ة الحيا المد لفة ا سناد
وابراهيمد] ،[71لرلك عاء ر يز لك ال

علت المعال اإلنسانل واالع ماعل بي ار،

الر باطه بالحيا ال ل يني ا الطال  ،ح ت يفيدوا من ا دّل ال نامل ما الم ّذ

االع ماعية ال ل واع م ،والحصول علت المنلوماذ واألح ام ال رعية وا سا

المفاهيم

ال رورية لحيا م االع ماعية المناصر والمس قبلية ،حيث ن م أصبحوا هل مرحلة عمرية

قريبة من نحمل المسؤولياذ االع ماعية .
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أما حصول الفقر " اح رام رامة الم أر " علت أ ثر

واالع ماعل ربما ينود السب

هل رلك لت اع قاد لعان أليف هرا ال

المع ما وأ َّن ل ا دو ار بي ار هل العان
هرا الفقر هرا االه مام.
وربما ينود السب

رار

من المعال اإلنسانل
بأ َّن الم أر نصف

اإلنسانل واالع ماعل ،ودصوصا األسر لرلك أولوا

هل رلك لت َّ
أن مو وع الم أر أصبح من المو وعاذ ال امة

ال ل ال ينقطا عن ا الحديث هل وسائل اإلعّم ،وهل المؤ مراذ الدولية وق ار ار ا  ،لرلك
ال ربية اإلسّمية

ان علت لعان ال أليف يّء هرا الفقر االه مام من دّل ،مح و

للمرحلة األساسية النليا.

وهرا ما ي نارض ما األسس ال ل انبثا من ا من اا ال ربية اإلسّمية هل مرحلة

ال نليم األساسل القائمة علت ال وازن بين عميا معاالذ الحيا اإلنسانية ،هقد عاء هل

الدطوط النري ة لمن اا ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية :الوقوف علت

مولية

األنظمة اإلسّمية هل منالع ا لمد لف الق ايا السياسية واالق صادية واالع ماعية
وغيرها ا وزار ال ربية وال نليمد]. [71

وأ ارذ الن ائج لت َّ
أن المعال الوطنل قد حصل علت أقل ال ارراذ حيث حصل

ار ،و ربما ينز رلك لت َّ
أن القائمين علت أليف لك ال
علت ا21د ر ا
ثي ار من هرا المفاهيم قد ناول ا

و بير  .لرا وردذ ب ل أقل هل
له ير الباحثان

رور

من

قد وعدوا َّ
أن

ال ربية الوطنية ،واالع ماعية بصور وا حة

ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا ،وما رلك

ال ربية اإلسّمية للمرحلة األساسية ل لك المفاهيم

إلبراز ال صور اإلسّمل ل لك المفاهيم ،واألح ام ال رعية الم نلقة ب ا .

وأ ارذ الن ائج لت أن أربا هقراذ لم حصل علت أي رار هل ال

الثّثة وهل

ا ال حرير من ال عرؤ علت الف و  ،والبند عن بنل الغلو وال طرف هل طبيقه ،والقدر

علت الربط بين األصالة والمناصر  ،و زويد الم نلم بمنارف ومواقف عن اال عاهاذ

المؤثر هل

يل الف ر مثل النولمة والغزو الثقاهلد ،وهل من المعاالذ ا اإليمانل،

اإلنسانل واالع ماعل ،والثقاهلد.

وير الباحثان أن عدم حصول هرا الفقراذ األربا علت أي

رار هل

ال ربية

اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا يدل علت عدم ال امل وال ناسا بين أهداف ال ربية
اإلسّمية من ناحية ومح و

ال ربية اإلسّمية من ناحية أدر  ،ه يف يم ن أن ي م

حقيا نمو ل لك المفاهيم هل المرحلة الثانوية ولم ي م ناول ا هل المن اا األدنت ،و ثير
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من الباحثين رهبوا لت أهمية

يل المفاهيم ،لرلك ير بيير  Beyerا الم ار ليه هل

المقوسل دَّ ،
أن المفاهيم ال ن أ هعأ بصور املة الو وح  ،وال ن ل لد الفرد عند حد
منين ،ول ن ا نمو و طور طوال الوقذ .

ومن هنا ير الباحثان أن بناء المفاهيم هل البنت النقلية والمنرهية ال ي م دهنة

واحد  ،ه يف سي م

ل مثل هرا المفاهيم وهل

ل أهمية بير  ،بالنسبة لألمن الف ري

ل ناول ا مفاهيم م مة ال عرؤ علت الف و  ،والبند عن الغلو وال طرف ،والقدر علت الربط

بين األصالة والمناصر  ،ال غري

والنولمة والغزو الف ري ،ولم

ال ربية

رد هل

يل

اإلسّمية للصفوف السابقة ،ولرلك أ ار سناد واليوسف ] ، [74لت أن عملية

المفاهيم لد األهراد م عاد من دّل المواقف أو الدبراذ ال ل يمرون ب ا ،ه ِون لدي م

صور رهنية عن ا بناء علت د ار م للصفة أو لمعموعة الصفاذ الم ر ة بين ا .

ما أ ارذ الن ائج لت أن المعال الثقاهل والنلمل قد حصل علت المر بة الثانية بد

ا118د

ار  ،وحصلذ الفقر ا الحث علت النلم وال ف رد علت ا49د
را

علت اه مام مؤلفل

ار ،وهرا يدل
را

ال ربية اإلسّمية بالنلم والبحث النلمل و نمية الم اراذ النقلية،

و وظيف هرا االه مام ب ل عملل من دّل المح و  ،ويم ن أن ينزو الباحثان سب

هرا االه مام لت وعه وزار ال ربية وال نليم من دّل دطة ال طوير ال ربوي نحو نمية

الم اراذ النقلية عند الطلبة من دّل ال ر يز علت ممارسة االس قراء وحل الم ّذ
والقياس ،وربما ينود السب

هل رلك لت طبينة الموا يا ال ل ناول ا مح و

ال ربية

اإلسّمية هل ل من وحد ا النقيد اإلسّمية  ،علم الفقه د من موا يا دعو لت
مصدر من
ا
ال ف ر وال دبر هل ال ون ،وطبينة االع اد ،و روطه ووسائله ،الري يند

مصادر ال ريا .

ويظ ر من الن ائج عدم قدر المح و علت الربط بين االه مام بالنلم والبحث النلمل

وم ا ار ه وبين االس ددام النملل لمثل هرا الم اراذ رغم ان ار أدواذ النلم هل المح و ،
وي مثل رلك ب دنل

رار بنض الفقراذ مثل ا محاربة الع ل وال قليد ،البند عن ال سرع

واطّا األح ام قبل ال أ د من ا  ،أ يد حسن ال نامل ما ال قنياذ الحديثةد ال ل يع
ون هل األصل من ثمراذ النلم ،وهرا ربما يدل علت عدم ال ر يز لد

ال ربية اإلسّمية هل حسن اد يار المح و وال رابط بين موا ينه المد لفة .

أن

مؤلفل

وأظ رذ الن ائج َّ
أن المفاهيم الم نلقة بالمعال اإليمانل عاءذ هل المر بة الثالثة بد

ار ،وهرا يدل علت عدم طغيان المعال اإليمانل علت بقية المعاالذ ،ويم ن أن
ا71د ر ا
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ينزو الباحثان رلك لت َّ
أن اإلسّم ليس هقط عقيد  ،بل هو عقيد و رينة ،وعلم وعمل ،

أن المعال اإليمانل يصحح األه ار والمن قداذَّ ،
ه ما َّ
هإن المعاالذ األدر اإلنسانية
واالع ماعية والثقاهية والنلمية والسياسية والوطنية  ،ساهمذ هل عداد المواطن المؤمن
بربه المن مل لوطنه وأم ه ،الم حلل بالف ائل وال ماالذ اإلنسانية ،النامل هل مد لف

العوان

العسمية والنقلية والروحية واالع ماعية والوعدانية ،القادر علت

وا عاهاذ يعابية نحو را ه ومع منه ،المس وع

وين قيم

لإلسّم عقيد و رينة والواعل لما هيه

من قيم وا عاهاذ .وهرا ما يؤ دا حصول الفقر ا ز ية النفس باألعمال الصالحة د علت

ار هل المعال اإليمانل.
ا17د ر ا

وأ ارذ الن ائج لت َّ
أن مفاهيم المعال السياسل عاءذ هل المر بة الرابنة ،وا َّن أ ثر

ال ارراذ ل را المعال عاءذ علت الفقراذ :بيان حقيقة الع اد وميادينه ا41د
حقيا مبدأ ال ور ا18د

معموعه ا37د

رارا ،وربما ينود سب

ار من أصل ا81د
را

ار،
را

اس حوار ها ين الفقر ين علت ما

ار لفقراذ المعال ألهمية المو وعاذ ال ل
را

ناول ا ها ان الفقر ان وأثرهما هل و يح الصور الم رقة لإلسّم السياسل ،و و يح

حقيقة الع اد هل اإلسّم هل وقذ

َّوا هيه هرا الحقيقة .أما قلة ان ار باقل هقراذ

المعال مثل ه م اآلدر و غيير الصور النمطية عنه ،واح رام ال نددية السياسية هل
المع ما ،واألمان هو األصل هل عّقة المسلمين بغيرهم ،وغيرها من المفاهيم ه ل ح اا

لمرحلة عمرية أ بر الس يناب ا ،لرا ربما ي ون المؤلفون ل را ال

قد قاموا بإرعائ ا لت

الصفوف الم قدمة ،م يدا لطرح ا ب ل أوسا هل المرحلة الثانوية.
أن أ ثر الوحداذ ِ
يظ ر من الن ائج َّ
الدراسية ال ل ناولذ مفاهيم األمن الف ري هل
ال

الثّثة انذ هل

اإلسّمية ا111د

رارها علت ال ر ي

اآل ل :وحد النظام اإلسّمل واألدّا

ارراذ ،ثم وحد النقيد اإلسّمية ا117د

ال ريف وعلومه ا87د

رارا ،ثم وحد السير النبوية ا68د

ارراذ ثم وحد الحديث

ار ،ثم وحد القرآن ال ريم
را

ار.
ار ،وأدي ار وحد الفقه اإلسّمل ا27د ر ا
وعلومه ا72د ر ا

وهرا يننل َّ
أن أ ثر وحداذ ال ربية اإلسّمية ال ل ناولذ مفاهيم األمن الف ري هل

وحد النظام اإلسّمل واألدّا اإلسّمية ،يلي ا وحد النقيد اإلسّمية ،وأقل ا وحد

الفقه اإلسّمل.

وربما نود هرا الن يعة لت أن طبينة مو وعاذ وحد ل النظام اإلسّمل واألدّا

اإلسّمية والنقيد اإلسّمية صّن ب ل مبا ر بمفاهيم األمن الف ري ،وما عاء هي ما
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من موا يا

ون أبناد معاالذ مفاهيم األمن الف ري ،اإليمانية واإلنسانية واالع ماعية

والثقاهية والنلمية والسياسية ،هل حين َّ
أن وحد الفقه اإلسّمل انذ أقل ا هل ناول مفاهيم

األمن الف ري؛ ألن ا

ناول أح اما

نلا بنباداذ ومنامّذ المسلم،

رعية داصة

واالس دالل الري يف م من هرا الن يعة أن طبينة مو وعاذ ال ربية اإلسّمية ،ما نظم
ل وحداذ دراسية هل

علت

ال ربية اإلسّمية ل ا عّقة وصلة ب ناول مفاهيم األمن

الف ري مما ينطل مؤ ار علت اه مام ا ب را المفاهيم.
وبالمقارنة بين رار المفاهيم هل ل من ا

ال ربية اإلسّمية هل الصف الثامن

وال اسا والنا ر األساسل ،نعد َّ
أن مفاهيم المعال اإلنسانل واالع ماعل ال يزال المعال
األ ثر

ار بين هرا المعاالذ مما يدل علت أهمية المعال اإلنسانل واالع ماعل هل
را

ال ربية اإلسّمية ،ولألسبا

ال ل ر رها الباحثان سابقا هل مناق ه لن ائج ظ ور

مفاهيم المعال اإلنسانل واالع ماعل هل المر بة األولت.
ما يظ ر من الن ائج أ َّن معموع

النا ر ،وليس هرا هحس

ار هل
رار المفاهيم قد ازداد ان ا

بل َّن المعاالذ ال ل انذ درعة

السياسل والمعال الثقاهل والنلمل زاد ان ارها و رارها هل ا
يعابيا للقائمين علت أليف مناهج ال ربية اإلسّمية.

ا

الصف

رارها قليلة مثل المعال

الصف النا ر ،وهرا يند

و ؤ د هرا الن يعة َّ
أن هرا المعاالذ ح اا لت مرحلة عمرية أ بر ،ه ل ناس

مرحلة الطّ
الطال

النمرية أ ثر من ا هل الصف الثامن وال اسا  ،وألن الصف النا ر ي ون

هل ن اية المرحلة األساسية النليا ،وقد م أسيسه هل العوان

النقدية وال رعية،

لي ون مؤهّ إلعطائه عملة من المنارف والمفاهيم الف رية ب ل موسا ومبنية علت ما م
عطاؤا هل الصفوف الدنيا من المرحلة األساسية.

وير الباحثان َّ
أن زياد ال رار واالن ار ل را المفاهيم يعابل هل معاله الري ر ر

سابقا ،وسلبل من حيث عدم ال وازن هل ال وزيا واالن ار ،وهرا ما يدل عليه زياد ان ار
مفاهيم المعال اإلنسانل واالع ماعل هل مح و

ا

الصف الثامن أ ثر من ا هل

مح و الصف ال اسا والنا ر ،وأي ا معلء مفاهيم المعال الوطنل هل مح و

الصف الثامن أ ثر من ا هل مح و

ا

ا

الصف النا ر ،ما أَّنه من المفروض أن ي ون

ال رار األ ثر ل را المفاهيم هل الصف النا ر ،لصنوبة مو وع ا و عرد أه ارها.
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ال ربية اإلسّمية

ومن وع ة نظر الباحثين ومن دّل حليل ما لمح و

للمرحلة األساسية النليا ،يريا َّ
أن االه مام ببنض مفاهيم األمن الف ري علت حسا
أدر مثل االه مام بالمعال اإلنسانل علت حسا
المفاهيم هل مح و

المعاالذ األدر  ،وندر

ال ربية اإلسّمية ،وعدم

المناهج قسموا ال

رار بن

مفاهيم

رار بنض

ا ،قد ي ون لت َّ
أن مؤلفل

لت محاور م ندد هل النقيد والفقه والقرآن والحديث والسير وأصول

الفقه والنظم والف ر ،و ررذ بنض المفاهيم ال ل واها ما هرا المحاور دون األدر بنين
االع بار مفاهيم األمن الف ري ،هل حين لم

األساسية هل
العوان

رر المفاهيم ال ل ال واها ما هرا المحاور

ال ربية اإلسّمية ،ما أن هرا المفاهيم هل ال ل

فل علت المحاور

النملية وال طبيقية لمبادئ اإلسّم ،و حمل به األمة من االنحراف وال ّل،

و حقا ل ا االس قرار واألمان هل مد لف عوان

الحيا ومعاال ا ،و حمل أبناءها من

الغزو الف ري واالنص ار هل بو قة النولمة ،واالنزالا هل م اهاذ الننف وال طرف والغلو.

و فا ن يعة هرا الدراسة بندم االن ظام هل المح و ما ن يعة دراسة ل من النوداذ،
ا4118د وطّهحة ،ا4116د والدوالد  ،ا4118د  ،هل ع وائية ال دطيط عند عداد
المدرسية وعدم ال وازن ،واالن ظام هل المح و .

ال

أما من حيث مد

مين مفاهيم األمن الف ري هل

ال ربية اإلسّمية للمرحلة

األساسية النليا هلم يعد الباحثان هل حدود علم ما واطّع ما دراسة نارض أو واها

رلك.

التوصيات
-

هل

وء ن ائج الدراسة ومناق

ا ،أوصذ الدراسة باآل ية :

االه مام بمو وع األمن الف ري عند ال دطيط وال طوير ل

األساسية النليا ،واس ددام قائمة مفاهيم األمن الف ري ال ل
المراعا المن مد هل عداد

-

ال ربية اإلسّمية للمرحلة
من ا الدراسة بوصف ا أحد

ال ربية اإلسّمية داصة ،وال

وا نل المناهج هل وزار ال ربية وال نليم.

الدراسية بنامة من

اس فاد القائمين علت المناهج من ن ائج ال حليل هل عاد النظر هل

اإلسّمية للمرحلة األساسية النليا.
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المقترحات
-

-

عراء مزيد من ِ
الدراساذ الوصفية وال حليلية وال عريبية لمفاهيم األمن الف ري من

الباحثين الم مين  ،ورلك ألهمية هرا المو وع وأثرا هل حقيا األمن ال امل

للمع ما.

مطور من
عراء دراسة لل نرف علت أثر وحداذ َّ

ال ربية اإلسّمية للمرحلة الثانوية

هل حصيل الطلبة لمفاهيم األمن الف ري وا عاها م نحو الماد .

المراجع:
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 .4الماوردي ،أبو الحسن علل ا1978د أدب الدنيا والدين .بيروذ :دار ال

النلمية .
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 .7نور ،أمل ا4116د مفهوم األمن الفكر ّ
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النربية للنلوم األمنية ،الرياض ،ا17د.66-27 ،
 .14نصير ،محمد علل ا1994د األمن وال نمية .الرياض :دار النبي ان.

 .13الموي ر ،محمد ا4118د دور األسرة في تحقيق األمن األسري :دراسة تطبيقية على
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السعودية  .عامنة نايف النربية للنلوم األمنية ،الرياض ،السنودية .
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ومزاياه ) .عامنة الملك ه د للب رول والمنادن  ،الدمام  ،السنودية.
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 .31الحربل ،عبير ا4117د دور منهج العلوم الشرعية في تعزيز األمن الفكر ّ
الصف الثالث ثانوي .أطروحة د وراا غير من ور ،عامنة أم القر  .م ة الم رمة،
ّ
السنودية.

ينية في اإلسالم .اط4د ،القاهر  :دار الف ر
 .31الصنيدي ،عبد الم نال ا4113د الحرية ّ
الد ّ
النربل.
 .34ال و انل ،محمد بن علل ا1971د فتح القدير .بيروذ :دار الف ر.

اإلسالمية
 .33المقوسل ،ياسين ا4116د مفاهيم حقوق اإلنسان المتضمنة في كتب التربية
ّ

األساسية العليا والثانوية ومدى تمثل الطلبة لهذه المفاهيم .أطروحة د وراا
للمرحلتين
ّ
غير من ور  ،عامنة عمان النربية للدراساذ النليا ،عمان ،األردن.

 .32ال نراوي ،محمد م ولل ا1978د اإلسالم حداثة وحضارة .بيروذ :دار النود .
 .37دّف ،عبد الوها

ا1988د السياسة الشرعية ،القاهر :دار األنصار .

الفكرية
 .36زقزوا ،محمود حمدي ا4113د ال سامح هل اإلسّم .مجلة التسامح للدراسات
ّ
اإلسالمية .سلطنة عمان ،ا1د .34-12
و
ّ
 .38حسنه ،محمد ا1977د نحو إعادة ترتيب العقل المسلم .الدوحة :دار ال روا .

 .37الحدري ،دليل ا4112د منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية،
أطروحة د وراا غير من ور ،عامنة أم القر  ،م ة الم رمة ،السنودية .

 .39ب ار ،عبد ال ريم ا1997د فصول في التفكير الموضوعي .دم ا :دار القلم .

 .21الحراح ة ،هواز ياسين مسلم ا4117د درجة تحقيق الجامعات األردنية الرسمية لألمن

ي للطلبة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة أنفسهم .أطروحة د وراا
الفكر ّ
غير من ور  ،عامنة اليرموك ،ربد ،األردن.

 .21ناصر ،براهيم ا1977د مقدمة في التربية .عمان :المطابا ال ناونية .

 .24الزيد ،زيد ا4116د حب الوطن من منظور شرعي.اط4د ،الرياض :دار مام الدعو .
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 .23قمر  ،لطيفة ا4118د مدى توافر الخبرات المصاحبة في منهج التوحيد واسهامها في
الصف الثالث ثانوي من وجهة نظر مشرفات ومعلمات
ي لدى طالبات ّ
تعزيز األمن الفكر ّ
اإلسالمية بمنطقة مكة المكرمة .أطروحة د وراا غير من ور  ،عامنة أم القر ،
التربية
ّ
م ة الم رمة ،السنودية.

ي من منظور القرآن الكريم "دراسة موضوعية" .رسالة
 .22القرالة ،دلدون ا4111د األمن الفكر ّ
ماعس ير غير من ور  ،عامنة مؤ ة ،ال رك ،األردن .
 .27أحمد،

ري والحمادي ،عبدهللا ا 1978د منهجية أسلوب تحليل المضمون وتطبيقاته

التربوية .مر ز البحوث ال ربوية ،عامنة قطر  ،قطر .

ي إلفراده .لية الملك
 .26ال دي ،عادل ا4112د مسؤولية المجتمع عن حماية األمن الفكر ّ
ه د األمنية ،مر ز البحوث والدراساذ ،الرياض ،السنودية.
الفكرية .أطروحة
ي في مواجهة المؤثرات
ّ
 .28الحيدر ،عبد الرحمن ا4111د األمن الفكر ّ
د وراا غير من ور  ،عامنة القاهر  ،القاهر  ،مصر.

األساسية
اإلسالمية للمرحلة
 .27طّهحة ،بر اذ ا4116د تطوير محتوى كتب التربية
ّ
ّ
المتوسطة ،أطروحة د وراا غير من ور  ،عامنة عمان النربية للدراساذ النليا ،عمان،
األردن.

اإلسالمية
 .29الدوالد  ،دولة ا4118د أثر تدريس وحدة تعليمية مطورة في مبحث الثقافة
ّ
لمرحلة التعليم الثانوي في األردن في ضوء القضايا الفقهية المعاصرة في تحصيل الطلبة

واتجاهاتهم نحو المبحث .أطروحة د وراا غير من ور  ،عامنة عمان النربية للدراساذ
النليا ،عمان ،األردن.

 .71سناد  ،عودذ وابراهيم ،عبدهللا ا1998د المنهج المدرسي في القرن الحادي والعشرين.
ال ويذ :م بة الفّح للن ر وال وزيا .

اإلسالمية
 .71وزار ال ربية وال نليم ا4117د اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة للتربية
ّ
لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي .عمان ،األردن.
 .74سناد  ،عودذ واليوسف ،عمال ا1977د تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات و
جتماعية .بيروذ :دار العيل.
العلوم و التربية اال
ّ

237

