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ص القرآني يف تعزيز قيم التسامح لدى الطلبة
َ
ص

َ
 دور الق

 د. رؤى ماجد طعمة                                                       
 كمية التربية بنات / الجامعة العراقية                                                   

 المستخمص
والتمفاز وغيرىا مف الجوانب  ووسائؿ التواصؿ اإلجتماعي  تشيدىا مجتمعاتنا اليوـ مف تكنولوجيا

التػػي سػػاىمت نػػي تنػػامي السػػموؾ العػػدواني لػػدا ايطفػػاؿ ايمػػر الػػذك ولػػد العديػػد مػػف المشػػك ت 
، حيػػػث  قيػػو عػػف المنػػاىا الدراسػػيو اليػػوـاإلجتماعيػػو وىػػذا يمكػػف  رجاعػػو الػػي غيػػاب ال ػػيـ اي 

الح ي ػػي نػػي مجػػاؿ ترنيػػو النشػػم عمػػي ال ػػيـ الصػػحيحو نػػؿ ن حػػظ  ف ايسػػرة اليػػـو   تر ػػذ دورىػػا 
نجػػػدىـ ييتمػػػوف نالجانػػػب التعميمػػػي  ك ػػػر مػػػف اي  قػػػي وىػػػذا ولػػػد  زدواجيػػػو لػػػدا ايطفػػػاؿ نيػػػـ 

 يتعمموف مف دوف  ف يطن وف . 
لذلؾ كانت ال صص وتحديػدا  ال صػص ال رينػي كػاف ليػا دور كنيػر نػي ترسػيا ال ػيـ اي  قيػو    

لنظر لمػػا تتمتػػ  نػػو مػػف  سػػاليب قرينػػو لمػػنفس والوجػػداف نيػػي تنمػػي قػػيـ التسػػام  لػػدا ايطفػػاؿ نػػا
 نايػػا النحػػث نػػرا مػػف الواجػػب اإلشػػارة الػػي ومػػف  تػػر ير كنيػػر نػػي نفػػس الطفػػؿ .ننشػػكؿ متػػدرج و 

 نعض اإلستنتاجات والتوصيات وعمي النحو اآلتي : 
 ػ اإلستنتاجات : 

فعمو ل يـ التسام  ني نفوس الناشئو كونيا تعمؿ . اف ال صص ال ريني تعد مف  ىـ الجوانب المٔ
 عمي غرس ىذه ال يـ نرساليب متنوعو ومتدرجو تحاكي م يمتيـ ونكرىـ ووجدانيـ .

. تم ؿ قيـ التسام  الركف ايساسي إلص ح الفرد وتحديدا  الطالب نعنػدما تنرػرس قػيـ التسػام  ٕ
 المجتم  .ني سموكُو ونكرُه نرف ذلؾ سوؼ ينشم نردا  صالحا  ني 

. ضرورة اإلىتماـ نالطفؿ كونو المننو ايولي ني التطػور والت ػدـ مػف  ػ ؿ ترسػيا ال ػيـ الدينيػو ٖ
 الصحيحو كونيا ايساس ني اإلص ح .

 : ـ التوصيات
. مػػف واجػػب ايسػػرة اف تعمػػؿ عمػػي ترسػػيا ال ػػيـ الصػػالحو دا ػػؿ  نناألىػػا كػػونيـ المننػػو ايساسػػيو ٔ

 ني نناء المجتم  .
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ٕٜٚ 

عطاألىػػػا مسػػػاحو ووقػػػت كنيػػػر نػػػي الجػػػدوؿ الدراسػػػي .  نػػػٕ د مػػػف اإلىتمػػػاـ نالمكتنػػػو المدرسػػػيو واة
ورنػػػػدىا ننمػػػػاذج مػػػػف ال صػػػػص ال رينيػػػػو التػػػػي تحفػػػػز نػػػػييـ قػػػػيـ التسػػػػام  والتعػػػػاوف وغيرىػػػػا مػػػػف 

 اي  قيات الدينيو الصالحو .
 لكراىيو ا.  مراقنو ودراسو المناىا الدراسيو وحذؼ كؿ ما مف شرنو  ف يدعوا الي العنؼ و ٖ

Abstract 

This is reflected in the absence of moral values from today's curricula. 

We note that today's family does not take its real role in the field of 

social and social communication, television and other aspects that 

contributed to the growing aggressive behavior of children. Educating 

young people on the right values, but we find that they care more about 

the educational aspect than the moral and this was born in the double 

children, they learn without being applied. 

   The stories, especially the Quranic stories, played a major role in 

establishing children's moral values because of their close self-esteem. 

They develop tolerance values gradually and with great influence in the 

child. From the research point of view, we should mention some of the 

conclusions and recommendations as follows: 

Conclusions: 

1 . Quranic stories are one of the most important aspects of the values of 

tolerance in the minds of the emerging as it works to instill these values 

in a variety of methods that simulate their imagination, thought and 

conscience. 

2 . The values of tolerance are the cornerstone of individual reform, and 

specifically the student. When the values of tolerance are instilled in his 

behavior and thought, this will create a good individual in society. 

3 - The need to care for children as the first brick in the development and 

progress through the establishment of the right religious values as the 

basis for reform. 

Recommendations: 

1 . It is the duty of the family to work to establish good values within 

their children as they are the basic building blocks of society. 

2 . The school library should be given special attention and given 

considerable time and space in the curriculum and provided with 

examples of Quranic stories that encourage values of tolerance, 

cooperation and other good religious ethics. 
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ٕٜٛ 

3 . Monitor and study the curriculum and delete all that would be called 

violence and hatred 

 المقدمة :
 نسـ اهلل والحمد هلل والص ة والس ـ عمي رسوؿ اهلل وعمي يلو وصحنو ومف وي ه ونعد .  

نإف اإلس ـ ىو ديف التسام  والتعايش وكؿ ال يـ السمحاء التي تيدؼ الي تنظيـ المجتمػ        
لفػػػرد ، نػػػالفرد و سػػػيما ايطفػػػاؿ يم مػػػوف المننػػػو ايولػػػي لننػػػاء المجتمػػػ  نفػػػي ظػػػؿ المتريػػػرات التػػػي وا

والتمفاز وغيرىا مف الجوانب  ووسائؿ التواصؿ اإلجتماعيتشيدىا مجتمعاتنا اليوـ مف تكنولوجيا  
ت التػػي سػػاىمت نػػي تنػػامي السػػموؾ العػػدواني لػػدا ايطفػػاؿ ايمػػر الػػذك ولػػد العديػػد مػػف المشػػك 

، حيػػػث  قيػػو عػػف المنػػاىا الدراسػػيو اليػػوـاإلجتماعيػػو وىػػذا يمكػػف  رجاعػػو الػػي غيػػاب ال ػػيـ اي 
ن حػػظ  ف ايسػػرة اليػػـو   تر ػػذ دورىػػا الح ي ػػي نػػي مجػػاؿ ترنيػػو النشػػم عمػػي ال ػػيـ الصػػحيحو نػػؿ 
نجػػػدىـ ييتمػػػوف نالجانػػػب التعميمػػػي  ك ػػػر مػػػف اي  قػػػي وىػػػذا ولػػػد  زدواجيػػػو لػػػدا ايطفػػػاؿ نيػػػـ 

 موف مف دوف  ف يطن وف . يتعم
لذلؾ كانت ال صص وتحديػدا  ال صػص ال رينػي كػاف ليػا دور كنيػر نػي ترسػيا ال ػيـ اي  قيػو    

لػػدا ايطفػػاؿ نػػالنظر لمػػا تتمتػػ  نػػو مػػف  سػػاليب قرينػػو لمػػنفس والوجػػداف نيػػي تنمػػي قػػيـ التسػػام  
 تر ير كنير ني نفس الطفؿ .ننشكؿ متدرج و 
 أهمية البحث :

يػػو النحػػث نرنػػو يسػػمط  الضػػوء عمػػي دور ال صػػص ال رينػػي نػػي ترسػػيا قػػيـ التسػػام  تكمػػف  ىم   
لػػدا النشػػم مػػف  ػػ ؿ  سػػت داميا لمعديػػد مػػف ايسػػاليب كال ػػدوة وضػػرب ايم ػػاؿ والتكػػرار والتػػي 

 ندورىا ترسا ال يـ وترير السموؾ والتفكير السمني دوف  دني تر ير .
 فرضية البحث :

نػػي ترسػػيا المنػػادح السػػمحاء وتريػػر الظػػواىر  تال رينػػي نجحػػ و صػػت ػـو نرضػػيو النحػػث نػػرف ال   
السػػمنيو نػػي المجتمػػ  ونػػنفس الوقػػت  نيػػا سػػن ت جميػػ  المنػػاىا والنظريػػات نػػي ىػػذا الجانػػب وىػػذا 

 ماجعميا م ح و لجمي  النفوس وعمي   ت ؼ ايزمنو .
 

 : منهجية البحث
 نحو اآلتي : قتضت منيجيو النحث  ف ي سـ الي منح يف وعمي ال      



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

ٕٜٜ 

 .الي مطمنيف توحيث تناوؿ المنحث التعريؼ نرىـ المصطمحات التي تناوليا النحث وقد قسم   
 نو : دور ال صص ال ريني ني ترسيا قيـ التسام  . ت ما المنحث ال اني ن د تناول   
النحػث نيا الي  ىـ الجوانب التي ركز عمييػا  تنعد ىذه المناحث ال اتمو التي  شر  توقد تناول  

 نعدىا الي نعض التوصيات ، والحمد هلل  و   وي را  . تو شر 
 

 المبحث األول : التعريف بمصطمحات البجث :
  :القصص القرآنية وفوائدها مفهوم المبحث األول : 

 ال صػص  نػرات وتجػارب ومشػاعر و حػداث اإلنسػاف التػي مػّر نيػا نػي حياتػو سػواء تم ؿ       

مػف الم تصػيف  مف  نداع الت يؿ ا نساني. وقد حمؿ ونسػر العديػدىي ي الواقعيو منيا  و تمؾ الت
كمػػا  عتنػر  ل األىػػا طري ػو قديمػػو إليصػاؿ اينكػػار  ,نػي  نيػا تحػػدد  طػار ىويتنػػا وتاري نػا الػػوطني

( ، نيػي تنمػي ٔ) والصور التي تسم  لألنراد نت اسـ ال نرات الش صيو وتكػويف المعرنػو لممجتمػ 
ؿ ماتحويػػو مػػف  نكػػار تصػػوغ لألنسػػاف نظامػػا   جتماعيػػا  منظمػػا  ، ولػػذلؾ الفكػػر والسػػموؾ مػػف  ػػ 

مػػف  ػػ ؿ ىػػذا المطمػػب  رنيفكانػػت لم صػػو ال رينيػػو   ػػر كنيػػر نػػي  يجػػاد ىػػذا اي ػػر الميػػـ لػػذلؾ سػػ
 مفيـو ال صص ال ريني ونوائده وعمي النحو ايتي : 

صطالحًا :   أواًل : معنى القصص القرآني لغة وا 
وقصَّ عمػي  نػره ي صػو قصػا  : ) ال صو : ال نر ، وىو الَ َصض ،  ي المغةالقصة فمعنى     

 .(تتنػػ  اي ػػر(ا )والَ صػػص: اي ر()وال صػػص: اي نػػار المتتنعػػو ومنػػو: )ال ػػص وىػػو .(:  ورده

و)الجممػػػو مػػػف ث(نمعني)ال نػػػر( ا و)ايمػػػر والحديٕولم صػػػو معػػػاف ُ  ػػػرا مت ارنػػػو ، نيػػػي تػػػرتي 
ُوِضػ  موضػَ  المصػدر حتػي صػار  غمػب عميػوا  ,لم صػوص، نػالفت والَ صص: ال نر ا) (الك ـ

 ( . )(ٖالِ صو التي تكتب( والِ صصا نكسر ال اؼ: جم 
الُمْحػػَد يف ي تػػار مػػدلو  لم صػػو نيػػو  نمػػدلوؿ ال صػػو نػػي المرػػو واضػػ ا وواسػػ ا ولكػػف نعػػض    

شػيء مػف  وقػ  نػي زمػف مضػي   ي مػو مػف عنػرة ، نيػو نعػض ال يػودا وىػو:  الحكايػو عػف  نػر
 .التطويؿ ني ايداء

 أما إصطالحا فيراد بها :
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الحػاؿ. وقصػػص ال ػريف:   نػػاره عػػف  -الشػػرف -ال نػػر -ػػفتعرؼ ال صػػو ال رينيػو نرنيػػا:   ايمػر   
وقػػد اشػػتمؿ  ايمػػـ الرػػانرة، وشػػرف الننػػوات السػػان و والحػوادث الواقعػػو، و مػػور ك يػػرة   ػػرا،  حػواؿ

الػػن د والػديار ومػػا حػػدث نييػػا.  الماضػي وتػػاريا ايمػػـ وذكػرال ػريف الكػػريـ عمػػي ك يػر مػػف وقػػائ  
الجميػػػ  صػػورة ناط ػػو كمػػا كػػانوا عميػػو نػػػي  وتتنػػ  ي ػػار كػػؿ قػػوـ، كمػػا حكػػي ال ػػػريف الكػػريـ عػػف

 ( ٗ).عصورىـ وحياتيـ  
ػػػ وكػػذلؾ يعرنيػػا الطنطنػػائي نرنيػػا :   كػػ ـ  ليػػي مفػػرغ نػػي قالػػب الػػوحي ييػػدك نػػو اهلل مػػف اتنػػ  

 ( ٘ـ  )رضوانو سنؿ الس 
 ثانيًا : فوائد القصص القرآنية وخصائصه : 

نرسػػاليَب شػػتي ا نتػػارة  نالوعػػد والوعيػػد ا  ,ل ػػد جػػاء ال ػػريف الكػػريـ داعي ػػا  لػػي اليدايػػو والرشػػاد      
 , ال ػو نػو ز الضػمير والوجػدافا ورانعػو  نتوجيػو الفطػرة  لػي ح ي تيػا وتػارة ناإلقنػاع الع مػيا وتػارة

الذك ىػو  قػرب الوسػائؿ الترنويػو  ي  لوانوا و حيانا  ك يرة: نرسموب ال صصو امسو ناإلعجاز نشت
النفسيو تر ير ا نيو ويفرد المنيا الترنوك اإلس مي مسػاحو ميمػو   لي نطرة اإلنسافا و ك ر العوامؿ

لتوضػػي  اآلليػػات الترنويػػو التػػي يسػػت دميا نػػي ترسػػيا ال ػػيـ اإلسػػ ميو التػػي يػػدعو  لييػػا، وحينمػػا 
ف اآلليات التػي يسػت دميا المػنيا الترنػوك اإلسػ مي نػي ترسػيا ال ػيـ، يجػب  ف نتػذكر نتحدث ع

دومػػا   ف تمػػؾ اآلليػػات ىػػي يليػػات متريػػرة تتنػػ  حالػػو الفػػرد مػػف جيػػو والمحػػيط  و النيئػػو التػػي تػػأل ر 
عميو مف جيو   را، وم اؿ ذلؾ  ف يليات ت ديـ ال يـ وترسي يا ني المجتم  المكػي ت تمػؼ عػف 

التي  شار  لييا نيما ي ص المجتم  المدني، وىذا ا  ػت ؼ نػي اآلليػات مػ   نػات ال ػيـ  اآلليات
يشػػير  لػػي دقػػو المػػنيا الترنػػوك اإلسػػ مي نػػي التعامػػؿ الػػواقعي السػػميـ مػػ  كػػؿ حالػػو ترنويػػو عمػػي 
حدة،  ضؼ  لي ذلؾ  ف اآلليات التي تست دـ ني التعامؿ م  الطفؿ المسمـ ت تمؼ  يضا  حسػب 

العمريو التي يمر نيا الطفؿ كما  شار  لي ذلػؾ اإلمػاـ عمػي عميػو السػ ـ نػي كتػاب نيػا  المرحمو
 (.ٙ)الن غو 

 ، لذلؾ يمكف  ف نشير الي نرض نوائد ال صص ال ريني وىي :
  ۓ  ۓچ  :(). تنن  اىميتيا مف كونيا ورودىا منسونو  لي رب العزة والجػ ؿ نػي قولػو ٔ
 مػػر  رسػػولو صػػّمي اهلل عميػػو وسػػمـ  ف ي ػػص () ، و نػػو اهلل ( ٚ) چ     ﮴  ﮳  ﮲

  (. ٛ) چ    ائ  ى  ى   ې چ     ()ن ولو  ليو عمي الناس ما  وحي
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زالػو الشػنيات ال صو َمعمـ نػارز مػف َمعػالـ ال ػريف الكػريـ لتوضػ  الح ػائؽ .ٕ چ :()ل ولػو واة
  ىت  مت  خت    حت   جت  يب  ىب      مب       خب  حب  جب

   (.9) چ  يت

چ :()ل ولػػو  والسػػ ـ مفيـو العػػاـ كػػاف مػػف ميمػػات الرسػػؿ عمػػييـ الصػػ ةواَل ػػصب نػػال .ٖ
  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ
     وئ  وئ  ەئ  ەئائ  ائ  ى  ى  ېې  ې        ې  ۉ
، وحيػػػػاة ايننيػػػػاء ىػػػػي محػػػػور  ( ٓٔ) چ ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ

يو السػػمحاء ، والرايػػو منػػو ترسػػيا ال ػػيـ اإلسػػ م ال صػػص ا وىػػـ موضػػ  ال ػػدوة وايسػػوة
 .كونيـ المننو ايولي لنناء المجتم   يدا ؿ نفوس اينراد وتحديدا  النشئ

 .  نياف ما  صاب ايننياء ، و تناعيـ مف  ذا ني سنيؿ اهلل وما قانميـ نو الكفار .ٗ     
،  ضػانو الػي  نيػا ( ٕ) .  معرنو  ساليب الدعوة وكيفيو معالجو  حواؿ الناس الذيف يػدعونيـ .٘   

ال صػػص ال رينػػي  سػػموب مػػف  سػػاليب ال ػػريف نػػي تنميػػي الرسػػالو السػػماويو  لػػي النػػاس ، ونػػي لفػػت 
الع ػػػوؿ وال مػػػوب  لػػػي دعػػػوة الرسػػػؿ ا  نػػػو ين ػػػؿ الواقػػػ  كمػػػا ىػػػو نصػػػدؽ دوف تػػػزييف  و تجميػػػؿ  و 

 ت يؿ. 
 (  : ٔٔ ما  صائص ال صص ال ريني نتتم ؿ نػ ) -   

ن صػائص يعمػو نيػا ج لػو  وقداسػو ا  ف سػائر ال صػصيتميػز الَ َصػص ال رينػّي عػف غيػره مػ     
عجاز اا ويعظػـ نيػا  ىميػو وتػر ير اا ونيػذه ال صػائص اسػتحؽ  ف ُيوَسػـ نرحسػف  ويزداد نيا ن غو واة

  :ال صائص نمف تمؾ ( ،ٕٔ) چ      ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓچ :() ولولال صص 

يـ مػف   نػار ايولػيف ال ػريف الكػر  صِ  ف كػؿ مػا نػي َقَصػ ونعنػي نيػا :الواقعية التاريخيـة .ٔ
صػػػادقو   يصػػػادميا ع ػػػؿا و  ي الفيػػػا ن ػػػؿا وسػػػواء  نػػػي تمػػػػؾ  ىػػػي ح ػػػائؽ تاري يػػػو

 كاف مف   نار ايننياء م   قواميـا وما كاف مف قنيؿ المعجزات و وارؽ المصداقيو ما

التنػػاقض  و  نف ؽ النحػػر وكػػ ـ اليدىػػد والنممػػوا ولػػيس نييػػا  ك نػػوع مػػفإالعػػاداتا كػػ
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الح ي ػػػوا و   ك     ك شػػكؿ مػػف  شػػكاؿ ال يػػػاؿ  و التصػػوير المجػػرد عػػفا  تػػراعا و 
 .صورة مف صور الرمز  و اإلشارة

نػي حصػر النفػوس  ت :الكريـ شاممو مػف عػدة جيػا ن صص ال ريف:  ةالشمولية المطمق .ٕ
نػػي تنويػػ  ايسػػاليب والوسػػائؿ الم ئمػػو و  الم اطنػو وِطناعيػػا ووجياتيػػا ومكػػامف شػػعورىا

الػزمف ا نال صػػو تتحػػدث عػف الماضػػي والحاضػػر  ومػػف حيػث ،ولػػوف لكػؿ جػػنس وطن ػو
 .والمست نؿ

شػمو  ..  شػموليو موضػوعاتيا ا نكمػا  نػؾ تجػد نػي موضػوعات ال ػريف الكػريـ ناحيػومػف  ما و      
مػف ع ائػد وعنػادات و  ػ ؽ  , نكذلؾ تجد ني قصص ال ريف الكريـ شػمو   لكػؿ تمػؾ الموضػوعات

 .ؾذل وسمطانيو وغير قتصاديواة جتماعيو و  ويداب 
مف قصص ال ريف الكريـ ىي ترمميػا و  ػذ العنػرة منيػا وتصػحي   نالرايو ايولي :كونها هادفة. ٗ

النفػػوس  الفػػرد والمجتمػػ  ا وليسػػت الرايػػو قاصػػرة  عمػػي  متػػاع واي ػػ ؽ ا حتػػي ينصػػم ُ  الع ائػػد
 -ف ىػدؼ اإلصػ ح مجػردة عػ نسماع قصص مسميِّو  و نطو ت  ياليو ا  و  ظيػاَر نراعػو  دنيػو

ا كما ىي ميمو الرايو  يضا سرد ا تاري ي ا جانا   وليست -كما ىو الحاؿ ني عامو الففِّ ال صصي 
 ,الكريـ نكؿ ما نيو مف قصص وغيرىا ىو كتاب ىدايو وعنػرة نالدرجػو ايولػي المألر يفا نال ريف

              ۈئ  ۆئ  ۆئۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ        ەئ  ائچ :  ()قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
  جئ  ی  یی  ی       ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ
، وكيػػػػػؼ كػػػػػاف نال صػػػػػص ال رينػػػػػي ي تمػػػػػؼ عػػػػػف غيػػػػػره مػػػػػف  ( ٖٔ) چ   ىئ  مئ      حئ

ف ال ريف الكػريـ  اليدؼ والررض الذك جاء مف  جموا ذلؾ  ال صص ني ناحيو  ساسيو ىي ناحيو
 يػرتي ننػي( مسػت ؿ نػي موضػوعو وطري ػو التعنيػر نيػوا كمػا  نػو لػـ)ينيػا عمػؿ لػـ يتنػاوؿ ال صػو

 -المألر ػوف كما يفعػؿ –نال صو مف  جؿ التحدث عف   نار الماضيف وتسجيؿ حياتيـ وشألونيا 
العديػػدة التػػي سػػمكيا لتح يػػؽ  سػػاليبنمػػا كػػاف عػػرض ال صػػو نػػي ال ػػريف الكػػريـ مسػػاىمو نػػي اياة و 

مػف  جميػاا نػؿ يمكػف  ف ت ػوؿ: اف ال صػو ىػي   ىدانػو و غراضػو الدينيػو التػي جػاء الكتػاب الكػريـ
 ( ٗٔ ىـ ىذه ايساليب) مف

 المبحث الثاني : مفهوم التسامح  وأهميته 
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صطالحا :  أوال : معنى التسامح لغة وا 
:   صؿ كممو التسام  ني المرو مر وذ مف كممو )سػم ( ،نمعنػي المػيف  لغةً التسامح تعريف ػ    

: تسػػاىموا ،  والسػػيولو ويػػرتي نػػي المرػػو مػػرادؼ لمتسػػاىؿ ، والمسػػاىمو كالمسػػامحو ، وتسػػامحوا  ك
 ( . ٘ٔوساىمو ، ياسره )

نػػف منظػػور نػػرف  سػػم  وسػػام  يػػراد نيػػا : الموان ػػو عمػػي المطمػػوب ، وي ػػاؿ  سػػمحت  وي ػػوؿ      
ن ادت ، وقوليـ ػ الحنفيو السمحو ػ  ك التي ليس نييػا ضػيؽ و   الدانو نعد  ستصعاب  ك  نت واة

 ( ٙٔا ، والمسػػػػامحو المسػػػػاىمو )شػػػػدة : وت ػػػػوؿ العػػػػرب عميػػػػؾ نػػػػالحؽ نػػػػرف نيػػػػو لسػػػػمحا   ك متسػػػػع
،نالواضػػػ   ف المػػػراد نمصػػػطم  التسػػػام  لرػػػو التسػػػاىؿ والمػػػيف والموان ػػػو عمػػػي ال ػػػوؿ وعػػػدـ الشػػػدة 

 والضيؽ . 
 ـ تعريف التسامح إصطالحا : 

ل ػػد تنػػػاوؿ العديػػد النػػػاح يف مصػػػطم  التسػػام  نشػػػكؿ واسػػ  ويمكػػػف اإلشػػػارة الػػي نعػػػض منيػػػا     
 وعمي النحو اآلتي : 

التسام  ليس نضيمو واحػدة نػؿ نضػيمتاف ىمػا : السػماحو   : ن ولو نف مسكويو التسام   ؼعر ػ   
والمسػػامحو وك ىمػػا  حػػد  شػػكاؿ السػػ اء ، وينتميػػاف نػػي ي ػػر المطػػاؼ الػػي العفػػو التػػي  ىػػي مػػف 

طريؽ الػي ال يػر والسػعادة لكنرا الفضائؿ والتي يفترض ني السموؾ اي  قي  ـ يتم ميا ، نيي ا
امحو نيػي : نػذؿ نعػض ما يجػب ، و مػا المسػامحو نيػي : تػرؾ نعػض مايجػب والجميػ   ما المس

 (.ٚٔ)ناإلرادة واإل تيار    
 ( ٛٔالجرجاني نرنو :  نذؿ ما   يجب تفض     ) عرنو  ػ وكذلؾ
التسام  عمي المستوا الفعمي ىػو التوليػؼ نػيف اإلعتػراض وال نػوؿ نمػيس كػؿ يمكف ال وؿ  ف     

نمػا المطمػوب التسػام  الػذك  ما ترنضو ع ميا  و تناقضو معت ديا تمارس نح ػو ال طيعػو والحػرب واة
 نيو متعمؽ نالوجداف ويحاكيو .يحتضف جوىره اإلعتراض وال نوؿ ني يف واحد 

 ة التسامح في المجتمع :يـ أهم
يم ػػؿ التسػػام   حػػد  ىػػـ الجوانػػب المنميػػو لمسػػموؾ اإليجػػاني لػػدا الطفػػؿ والناشػػئو نشػػكؿ عػػاـ     
 ذلؾ نجد  ف ال ريف الكريـ  شار  لي  ىميتو ني العديد مف اآليات منيا ل
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  ڀ  ڀپ       پ      پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  چ  :-()قولػػػػػػػػػػػػو 
( ٜٔ) چ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉچ :()وقولػػػو  ، 
   حئجئ  ی  یی  ی    ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ      ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ
 .( ٕٓ) چ   يب  ىب    مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ

ىتمػػاـ النػػػاكر نتنميػػو ش صػػػيو الطفػػؿ نم تمػػػؼ جواننيػػا و نعادىػػػا ، والتػػي مػػػف حيػػث يعػػػد اإل     
 ىميػػا الجانػػب اي  قػػي مػػف الميػػاـ ايساسػػيو التػػي يجػػب  ف يتصػػدا الترنويػػوف وال ػػائموف عمػػي 

ىتمػاـ نالطفولػو النػاكرة يعػد مػف  ىػـ المعػايير التػي ي ػاس نيػا ، يف اإلالعمميو التعميميو لم ياـ نيا 
رقي ايمػـ وتحضػرىا حيػث   يجػب  ف يتػرؾ ايطفػاؿ نػي ىػذه المرحمػو اليامػو نػي حيػاتيـ لمنمػو 
نصورة عشوائيو دوف ت طػيط عممػي دقيػؽ ومػنظـ يسػاليب تػرنيتيـ ووسػائؿ رعػايتيـ ممػا يجعميػـ 

واسػػػػػػتعدادات ضػػػػػعيفو ودوف المسػػػػػػتوا ،   تمكػػػػػنيـ مػػػػػػف الرقػػػػػػي  يواجيػػػػػوف المسػػػػػػت نؿ نإمكانػػػػػات
% مػػػػف معارنػػػػو  ٖٖويشػػػػير نمػػػػـو نػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد  لػػػػي  ف الطفػػػػؿ يكتسػػػػب  (، ٕٔ)نمجتمعػػػػاتيـ 

 ،عمػره % مػف  نراتػو نػي ال ال ػو عشػرة مػف ٘ٚومياراتو ني السادسو مف العمر، ويح ؽ  و نراتو
النيولوجيػا  يضػا   لػي  ويشػير عممػاء ،العمػر كتساب  لي  تمػو نػي ال امنػو عشػرة مػفإلاويصؿ ىذا 

لػػي  % مػػف وزنػػو نػػي السػػنو ال امسػػو ٜٓ ف دمػػاغ الطفػػؿ يصػػؿ  لػػي  % مػػف  ٜ٘مػػف العمػػر، واة
مػػف حجػػـ الػػدماغ الطنيعػػي ينمػػو  % ٜٛوزنػػو نػػي العاشػػرة مػػف العمػػر، ويألكػػد غمػػيف دومػػاف  ف 

و الطفولػػو المنكػرة نػػي يألكػػد  ىميػو مرحمػ وىػذا مػػف شػرنو  ف ( ،ٕٕ) ػ ؿ السػنوات ال مػػس ايولػي
ومف المعروؼ  ف نمو الدماغ   ناء الطفولو يترانؽ نزيادة ي، حياة اإلنساف عمي المستوا النيولوج

 ويرجػ  نرويػد كمػا ىػو معػروؼ، ايمػراض النفسػيو مػف ،الع ميو عند ايطفاؿ مرموقو ني ال درات

لي ا النفسيو ال اسػيو التػي  ل نراتم اوؼ واضطرانات، وع د نفسيو  لي مرحمو الطفولو المنكرة، واة
العنػؼ نػإف  ىػذه المرحمػو نػي كنػؼ ايسػرة يعيشيا الطفؿ ني ىذه المرحمو، نإذا وجػد الطفػؿ  ػ ؿ

وتحديػػد  ألسػػرة دورا  حاسػػما  نػػي تحديػػد ش صػػيو الطفػػؿ،م، نذلػػؾ سػػينعكس سػػمنا  عمػػي ش صػػيتو
 .)ٖٕ)جسديو وا جتماعيووال مستوا نمائو وتكاممو عمي م تمؼ المستويات ا نفعاليو والمعرنيو
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وتعتنر العاطفو ايسريو مف  ىـ اآلليات التي يست دميا المنيا الترنوك اإلس مي ني ترسيا     
قيـ التسام  وت نيتيا عند الطفؿ وتدرينو عمي استيعانيا، نؿ  نيػا المػد ؿ الرئيسػي لتػدريب الطفػؿ 

 .عمي الطاعو وا لتزاـ ال م ي
ىو الحػب والتسػام  وىػو المفتػاح الح ي ػي لكػؿ  نػواع اآلداب، س ميو اإلنالمد ؿ  لي الترنيو     

وىو مطمػب ضػرورك لعمميػو الترديػب، وشػرط  ساسػي نػي ترنيػو الطفػؿ المسػمـ، نػؿ توصػؿ نعػض 
الناح يف ني ىذا المجاؿ  لي  ف  ىـ العوامؿ التي تساعد الطفؿ عمي الطاعو وا لتػزاـ نػال يـ ىػي 

الطفؿ مػف كػؿ  نػراد ايسػرة، ومننػ  ىػذا الحػب ىمػا الوالػديف نحػب  الحب والتسام  الذك يشعر نو
ايطفػػاؿ لموالػػديف ىػػو رد نعػػؿ لحػػب الوالػػديف ليمػػا، نػػؿ  ف ىػػذا الحػػب ىػػو مػػا يعػػيف الطفػػؿ عمػػي 

) : )قػوؿ رسػوؿ اهلل ودليػؿ ذلػؾ استيعاب ال يـ وىو يونر المناخ الم ئـ لمنمو ال م ي ني الػنفس، 
مي نّره .. ي نؿ ميسوره ، ويتجاوز عف معسوره ، و  يرى و و  ي رؽ نو رحػـ اهلل مف  عػاف ولده ع

()ٕٗ.  . ) 
 ومما سنؽ يمكف اإلشارة الي  ىميو ترسيا قيـ  التسام  ني المجتم  

 مؽ نيئو جيدة نيف ايسرة  اليو مف المشاحنات والمضاي ات مميئو الحب وايماف . 

 نيتػو نػرف رصػيد عفػوه وتسػامحو عنػد اهلل  ارتفاع رصيد اإليماف لدا المتسػام  نػرف يجعػؿ
 .تعالي

  انتشار الحب والس ـ نيف  نراد المجتم   جم  وتوطيػد الع قات نينيـ وزيادة المحنو نيف
 .الناس

 مو ال موب مف الكره والرؿ ومشاعر ا نت اـ وحموؿ الحب والس ـ نيف الناس . 

 نػػيف النػػاس وتػػرؾ نضػػيمو العفػػو  تفػػادك العػػداوات وايضػػرار الناتجػػو مػػف انتشػػار اإلسػػاءة
 .والتسام 

  نيػػو و سػػيما ايطفػػاؿ التسػػام  يعػػد م ػػـو مػػف م ومػػات الننػػاء السػػميـ لمش صػػيو اإلنسػػانيو
ينمػػػػي نيػػػػا السػػػػموكيات اإليجانيػػػػو التػػػػي تحفػػػػز اإلنسػػػػاف عمػػػػي ال يػػػػر والعطػػػػاء والتعػػػػاوف 

 .(  ٕ٘النناء)
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 لتسامح:  المبحث الثاني : دور الَقًصص القرآني في ترسيخ مبدأ ا

التَّسػػام  نػػي  المفيػػوـُ اإلسػػ ميب لمتَّسػػام  قيمػػو  م صوصػػو ومرغونػػو ا  ذ   يتػػركَّف يحمػػؿُ      
الشػرائ  والحػدود والمحرَّمػات، و   مفيومو اإلس مي  لػي منػادح الح ػوؽ والواجنػات، و  يكػوف نػي

الع قػػػات النَّاظمػػػو لتػػػوادِّ النَّػػػاس ومعػػػام تيـ وحسػػػِف  يطػػػاُؿ ال ػػػوانيف وال ضػػػاَء، نػػػؿ  نَّػػػو ي ػػػصب 
ػػمطِو، والحػػؽّ  معاشػػرتيـا نتػػرِؾ مػػا ػػ   وتنزبىػػا  نكػػرـ  ُيظيػػره ال ػػوكب صػػاحب السب عمػػي    يجػػُب تفضب

ػػعيِؼ الُمتكفِّػػِؿ نػػرداِء الحػػؽِّ والُممػػَزـِ نيػػو مػػ  قػػدرِة ايوَّؿ ـّ يتركػػُو صػػفحا   الضَّ عمػػي تحصػػيِؿ ح ِّػػو،  ػػ
الجوانب  ويم ؿ ا ىتماـ نترنيو الطفؿ ورعايتو منذ مرحمو الطفولو الناكرة واحدا  مف  ىـ(ٕٙ) وعفوا  

ك يمكػف  ف ي ػػاس نػػو ت ػدـ  ك مجتمػػ  ومػػدا ذر الػػيػػاالمع التػي ركػػز عمييػا الػػنيا ال رينػػي نرعتنػاره
ا تطػػوره ، كمػػا  ف رعايػػو ايطفػػاؿ وتػػرنيتيـ ىػػو  عػػداد لمواجيػػو التحػػديات الحضػػاريو التػػي تفرضػػي

تسػػػػـ نطنيعػػػػو  اصػػػػو ت تػػػػيال لمجتمعاتنػػػػاحتميػػػػو التطػػػػور والتريػػػػر ا جتمػػػػاعي ،  اصػػػػو نالنسػػػػنو 
جتماعيو وسياسػيو ينػدر  ف يواجييػا  ك مجتمػ  ي ػر ، ممػا اة وظروؼ متفردة وتحديات حضاريو و 

ىتمػاـ نتنشػئتيـ منػذ السػنوات ايولػي مػف حيػاتيـ التػي تعػد ىتمػاـ نرعايػو  طفالػو واإليحتـ عميو اإل
ىػػـ المراحػػؿ نػػي تكػػويف ش صػػيتيـ ، نفػػي ىػػذه المرحمػػو يكػػوف شػػديد ال انميػػو لمتػػر ر نالعوامػػؿ مػػف  

الم تمفػػو المحيطػػو نػػو نػػي ايسػػرة والمجتمػػ  نصػػورة تتػػرؾ نصػػماتيا الواضػػحو عميػػو طػػواؿ حياتػػو 
 . ( ٕٚ) و اصو مف الناحيو الجسميو والع ميو والنفسيو

سيسػػػيو لننػػػاء ش صػػػيو الفػػػرد وتشػػػكيؿ سػػػموكياتو ىػػػذه المرحمػػػو مػػػف  ىػػػـ الفتػػػرات التر عػػػدكمػػػا ت    
رتناط العضػوك لم ػيـ اي  قيػو تنميو اي  ؽ مف  ىـ وظائؼ الترنيو ، وذلؾ نحكـ اإلنالمكتسنو 

 تارىػػا المجتمػػ  لتحديػػد سػػموكياتو  ن  انػػو المجتمػػ  وقػػوة تر يرىػػا نيػػو ، ينيػػا تعنػػر عػػف ال ػػيـ التػػي 
الترنيػػو تسػػتمد  ىػػدانيا ايساسػػيو مػػف ىػػذه ال ػػيـ وتسػػتند  و ىدانػػو و سػػاليب تطػػوره ونمػػوه ، كمػػا  ف

 تنار  نواع المعرنو الم دمو لمط ب وايساليب التي تتنعيا ني تح يؽ  ىػدانيا الترنويػو   لييا ني 
 تيار اينماط السموكيو التي تسػعي الترنيػو  لػي ترسػي يا نػي نفػوس  ، وني ضوء ال يـ  يضا  يتـ 

 ( .ٕٛ) ايطفاؿ
إف لم صػػو ال رينيػػو تػػر ير كنيػػر نػػي تعزيػػز ال ػػيـ اي  قيػػو نػػالنظر لمػػا تحممػػو مػػف  م مػػو لػػذا نػػ    

متنوعو  ذ يكوف ليا الدور ايكنر ني غرس ايىداؼ الترنويو لدا ايطفاؿ ، نيي تم ػؿ وتحػاكي 
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واقعنا وتتناسب م  مجتمعنا اإلس مي ومف مزايا ال صص ال ريني  نو ينفرد ن صائص ومميػزات 
مف   ليػا  سػت اء ال ػيـ الترنويػو اإلسػ ميو نػي النشػم ومػف   ىػا نيػـ صػورة حيػو عػف  نستطي 

حياة ايمـ السان و نيي تست دـ نماذج عديدة تستطي  عمي مف   ليا  ف تمكف الطفػؿ  ف يػتعمـ 
العديػػد مػػف ال ػػيـ اإلنسػػانيو والدينيػػو اإليجانيػػو م ػػؿ اإليمػػاف والصػػنر والشػػجاعو والصػػدؽ و ايمانػػو 

لعطػػؼ والتسػػام  وغيرىػػا مػػف ايمػػور اإليجانيػػو التػػي يكػػوف ليػػا  نمػػي اي ػػر نػػي ع ػػوؿ ايطفػػاؿ وا
( ، لػػذلؾ نجػػد  ف ال صػػص ال رينػػي  سػػت دـ العديػػد مػػف ايسػػاليب إلكسػػاب ٜٕو نئػػدتيـ وسػػموكيـ )

 قيـ التسام  وتعزيزىا لدا ايطفاؿ والنشم ومف  نرز ىذه ايساليب مايمي : 
 

: التػدرج  حػد  ىػـ ايسػاليب الناجحػو التػي  سػت مرىا ال ػريف الكػريـ  سـا  القـيمالتدرج في إك و   : 
ني تصحي  المسار السموكي لدا اإلنساف ا نالتدرج يعمؿ عمي غرس ال يـ الترنويػو نشػكؿ مػنظـ 
ومتوالي مف غيػر  ف يحػدث ذلػؾ نفػورا  دا ػؿ الػنفس اإلنسػانيو نمػف  ىػـ ايسػاليب التػي تميػز نيػا 

السموؾ المراد تركو ونياف مضػاره وتر يراتػو السػمنيو ونعػد ذلػؾ يػرمر نػايق ع عنػو ال ريف ىو طرح 
و تركػػو وم ػػاؿ ذلػػؾ : التػػدرج نػػي تحػػريـ ال مػػر ا ونػػرض الصػػياـ واإلحسػػاف والتسػػام  مػػ  الريػػر 
وغيرىػػا مػػف الجوانػػب التػػي تػػدرج ال ػػريف نػػي نيػػاف ي ارىػػا ومضػػارىا وم ػػاؿ تطني ػػي عمػػي ذلػػؾ قولػػو 

()    : ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦڤ    ڤ  ڤڤ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ    
  ڇ  ڇ  ڇچ    چچ    چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ
    ې  ېچ ا وقػػػػػػػػػػاؿ نػػػػػػػػػػي موضػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػر :  (ٖٓ)چڎ  ڌ   ڌ  ڍ ڍ  ڇ

     ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئوئ  وئ  ەئ  ەئ      ائ  ائ  ى  ى   ې  ې
ترنيػو المتوازنػو ناآليو ال رينيو تعطي م ا   تطني يا  عف التدرج ني الػدعوة الػي ال (ٖٔ)چ ۈئ  ۈئ

حيػػث  نيػػا تناولػػت عػػدة جوانػػب ،  وليػػا منػػد  التوحيػػد ننيػػاف  ىميتػػو و طػػورة الشػػرؾ ومػػدا تػػر يره 
 ك الشػرؾ  –عمي السموؾ اإلنساني حيث ي وؿ اإلماـ السعدك نيذا الصدد :   ووجػو كونػو ظممػا  

الرقػاب ا وسػوا عظيما  ينػو    نظػ  و   نشػ  ممػف سػوا الم مػوؽ مػف تػراب نمالػؾ  –()ناهلل 
الذك   يممؾ مػف ايمػر شػيئا نمالػؾ ا مػر كمػو ا وسػوا النػاقص الف يػر مػف جميػ  الوجػوه نػالرب 
الكامػؿ الرنػػي مػف جميػػ  الوجػػوه ا وسػوا مػػف   يسػػتطي   ف يػنعـ نم  ػػاؿ ذرة مػػف الػنعـ نالػػذك مػػا 

سػوء    ىػو ا نيػؿ نال مؽ مف نعمو ني دينيـ ودنياىـ وقمونيـ و نػدانيـ ا    منػو ا و  يصػرؼ ال
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لعنادتػػو وتوحيػػده ا نػػذىب  () عظػػـ مػػف ىػػذا الظمػػـ شػػيء   وىػػؿ  عظػػـ ظممػػا  ممػػف  م ػػو اهلل 
ننفسو الشريفو نجعميا ني   س المراتب ا جعميا عاندة لمف   يسوك شيئا  نظمـ نفسو ظممػا  كنيػرا  

ع ػػرة وغيػػر منتظمػػو ا نيػػذا دليػػؿ عمػػي مػػدا تػػر ير الشػػرؾ عمػػي الػػنفس او   نكونػػو يجعميػػا من (ٕٖ) 
عمػػػي النشػػػريو نػػػي  ()ولػػػيس ليػػػا ىػػػدؼ سػػػامي نػػػي الحيػػػاة و انيػػػا  : نرنكػػػار الػػػنعـ التػػػي  نعميػػػا 

 .تفضيمو ليـ عمي ن يو ال مؽ
نعمي سنيؿ الم اؿ نمندا كانت  حدا  نرز  نالتدرج لو   ر نالي ني ترسيا ال يـ الترنويو     

ناج  لدا المدرسيف والمعمميف ايمر الذك جعؿ الدوؿ التي تعاني مف تدني ايسموب الترنوك ال
نظاميا التعميمي نظاما  متدنيا  ولكف نعد  ف نح وا نايسناب الرئيسيو التي دنعت الي ذلؾ وجدوا 
 نو ايسموب الترنوك ىو ايساس ني جذب المتعمميف نمذلؾ ا عتمدت عمي  عادة ترىيؿ المعمميف 

  نال  انو ومرورا  نايسموب والطري و التي اعتنروىا مف والمدرسيف ترىي   منظما  ومتدرجا  ند
الم دمات ايساسيو لمنجاح حيث  نيا لـ تعتمد عمي منيا التم يف والحفظ ن ط نؿ  نيا ا عتمدت 
نايساس عمي منيا التفكير ومحاكمو ايمور وىذا كاف عام   محفزا  لمت دـ ني الجانب الترنوك 

 . (ٖٖ)ا مف جيو والتعميمي مف جيو   ر 
 ثانيًا : ضر  االمثال :

تتسـ ايم اؿ نكونيا مف  نج  ايساليب الجاذنو والمستيويو لمفطرة اإلنسانيو ، ول د ركز     
ال ريف الكريـ عمي ىذا النوع مف المعارؼ نرعتناره سمسا  ومترانطا  وذا نائدة عامو يجم  عدة 

 حيو.قضايا و ىداؼ وينن ؽ عنو العديد مف المعطيات اإلص 
وايم اؿ ني ال ريف يراد نيا :   نظـ مف التنزيؿ يعرض نمطا  واضحا  معرونا  مف الكائنات  و    

الحوادث الكونيو  و التاري يو عرضا   نتا  لألنظار ليشنو  و ي ارف نو سموكا  نشريا   و نكرة  
تا ير ،  و لمجرد مجردة   و  ك نوع مف المعاني ن صد التوضي  او اإلقناع  و النراىيف  و ال

اإلقتداء نو ،  و التنفير منو واإلنتعاد عف اآل ر  و لمنرىاف عمي صحو  حدىما ونط ف اآل ر   
(ٖٗ) 
 

يعػػػد ىػػػذا ايسػػػموب مػػػف  ىػػػـ ايسػػػاليب و نجحيػػػا كونػػػو ير ػػػذ السػػػمات اي  قيػػػو  القـــدو  :: ثالثـــًا 
چ نػػي كتانػػو الكػػريـ  () ويصػػورىا نشػػكؿ واقعػػي يحػػاكي الوجػػداف والم يمػػو لػػدا الطفػػؿ ي ػػوؿ اهلل
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  ىئ  ىئ  ىئ         ېئ     ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ        ۇئ  وئ
وىو  طاب شػامؿ لننسػانيو جمعػاء،  مػا الوالػديف ( 35)  چ   جئ          ی  یی    ی  

 نيما قدوة الطفؿ وىما منن  ال يـ لديو.
صالحا  يعنػر عػف تمػؾ ال ػيـ ومف الضرورك  ف يكوف النموذج الذك ي تدك نو الطفؿ نموذجا       

  نالمساف ن ط  و نالدعوة  لييا، نؿ يجػب  ف تتم ػؿ تمػؾ ال ػيـ نػي سػموؾ الوالػديف  و مػف يحتػذك 
 نيـ الطفؿ.

نالطفؿ   يحتذك نال وؿ ن ط نؿ يعتنر ني النموذج الم حػظ لػو مػف  ػ ؿ السػموؾ، وقػد نّنػو     
 : ()وؿ والفعؿ نالنسنو لمنموذج كما ني قولو المنيا الترنوك اإلس مي  لي ىذا الفصؿ نيف ال 

 چ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  چ
(ٖٙ. ) 

نمػػف يتصػػدا يف يكػػوف  نموذجػػا نػػي المجتمػػ  سػػواء عمػػي مسػػتوا اينمػػوذج الع يػػدك  و عمػػي    
مسػػػتوا اينمػػػوذج ايسػػػرك، نعميػػػو  ف يطػػػانؽ نػػػيف قولػػػو ونعمػػػو واة  نسػػػيكوف مظيػػػرا  مػػػف مظػػػاىر 

اؽ التػي تػدعو اآل ػريف  لػي ننػذه وعػدـ اتناعػو، ونػي ىػذا الصػدد  شػار اإلمػاـ جعفػر الصػادؽ النف
 (  .ٖٚ( )()نّروا يناءكـ ينركـ  نناألكـ) :  عميو الس ـ

ينػاءىـ  كمػؿ  يعت د الطفؿ و اصػو نػي سػنواتو ايولػي  ف كػؿ مػا يفعمػو الكنػار صػحي  و ف  ذ    
وينمػي  منػذ السػنو ال انيػو ت رينػا   ـ، وينػد  عنػد الطفػؿ عػادةالناس و نضميـ نيـ ي مدونيـ وي تدوف نيػ

( ، لػػذلؾ ٖٛحتػػي الطفولػػو المتػػر رة) ويسػػتمر معتػػد    الت ميػػد غايتػػو نػػي سػػف ال امسػػو  و السادسػػو
وجب عمي ايىؿ  ف يكونوا م الييف يننائيـ كوف ىذه المرحمو يكوف الطفؿ نييػا سػري  اإلكتسػاب 

 والت ميد . 
وؿ  ف  ست مار ال صص ال ريني لم دوة كونو  نمي مف التعميـ والترغيب والترىيب لذلؾ يمكف ال    

ا لممتعمـ مف الحديث عنو  وغيرىا مف الوسائؿ ، يف اي ذ نالشيء عممي ا والتمسؾ نو  ك ر  قناع 
وال ناء عميو، نمجرد العمؿ نال ير، يحصؿ قناعو عند الولد نص حيو ىذا ال ير، وىذا واق  

حياة الناس، وقد  كد عمي ىذا عمماء اإلس ـ منذ ال ديـ ون موا وصيو عمرو نف عتنو  مشاىد ني
ليكف  وؿ  ص حؾ لولدك  ص حؾ لنفسؾ، نإف عيونيـ مع ودة نعينؾ، »لمألدب  و ده: 

مف السنو السادسو مف عمره  ا  نالحسف عندىـ ما صنعت، وال ني  عندىـ ما تركت، نالطفؿ انتداء
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لتزاـ  ىمو ومعمميو نالتوجييات التي يرمرونو نيا، نالتم يف   ي مر م   يحدد مدا  يمكف  ف ت رينا  
ف استعممت معو جمي   نواع ووسائؿ الترنيو  ف لـ توجد ال دوة الصالحو التي تكوف  الولد واة

 ( .ٜٖ)نم انو ترجمو عمميو لممعاني المجردة
يصػو مػ : ولمػاالمعجـ  : التكـرار الهـادفرابعـاً  الحػديث  تنإنمػا  نػرد ،ف تميػز وظيػورليػذه الِ صِّ

ورنعػوا  سػموا   المػراد نػإط ؽ ) التكػرار( نػي ال ػريفا ونيػاِف مرازيػو و ىدانػو التػي تزيػده عنيػا لنيػاف
نػإف غايػو التكػرار نػي           .  ونيػاِف الكتػب التػي  لفػت  اصػو نػي نيػاف تمػؾ الروعػو ال رينيػو

نػي ميمػتيـ، نالتركيػد المتواصػؿ عمػي ترسػيا عمػي النجػاح  سػاعد المػرنيفمال صػص ال رينػي ىػو 
نحػػػو اينضػػػؿ وتمػػػدىـ نػػػزاد تيػػػذيني ِمػػػف سػػػيرة الننيػػػيف،  السػػػموؾ سػػػوؼ يسػػػاىـ نػػػي تريػػػره تػػػدريجيا  

ال ػػريف  الماضػػيف، وسػػنَّو اهلل نػػي حيػاة المجتمعػػات، و حػػواؿ ايمػـا وذلػػؾ يف ال صػػو نػػي و  نػار
الػذك ي ئػـ المسػتوا الفكػرك   رينيو نايسػموبح ي و     ياؿ،ويستطي  المرني  ف يُصوَغ ال صو ال

 . (ٓٗلممتعمميف، ني كؿ مرحمو مف مراحؿ التعميـ )

لذلؾ نال صو تعد مف  نج  الوسائؿ  ست مارا  كونو متنوعو ايساليب واإلستراتيجيات التي    
ة تنمي قدرات الطفؿ والطالب ودوانعيما اإليجانيو وتجعؿ سموكيما سويا  لذلؾ  ند مف  عاد

 اإلىتماـ والتركيز عمييا مف جديد . 
 
 

 الخاتمة : 
وممػػا سػػنؽ التطػػرؽ  ليػػو نػػي  نايػػا النحػػث نػػرا مػػف الواجػػب اإلشػػارة الػػي نعػػض اإلسػػتنتاجات      

 والتوصيات وعمي النحو اآلتي : 
 ػ اإلستنتاجات : 

كونيا تعمؿ . اف ال صص ال ريني تعد مف  ىـ الجوانب المفعمو ل يـ التسام  ني نفوس الناشئو ٔ
 عمي غرس ىذه ال يـ نرساليب متنوعو ومتدرجو تحاكي م يمتيـ ونكرىـ ووجدانيـ .

. تم ؿ قيـ التسام  الركف ايساسي إلص ح الفرد وتحديدا  الطالب نعنػدما تنرػرس قػيـ التسػام  ٕ
 ني سموكُو ونكرُه نرف ذلؾ سوؼ ينشم نردا  صالحا  ني المجتم  .
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كونو المننو ايولي ني التطػور والت ػدـ مػف  ػ ؿ ترسػيا ال ػيـ الدينيػو  . ضرورة اإلىتماـ نالطفؿٖ
 الصحيحو كونيا ايساس ني اإلص ح .

يعت ػد الطفػؿ و اصػو نػي سػنواتو ايولػي  ف كػؿ   ذ.  ند  ف يكوف اآلناء قدوة صالحو إلننػائيـ ٗ
لذلؾ  نػد  ف  وف نيـيناءىـ  كمؿ الناس و نضميـ نيـ ي مدونيـ وي تد ما يفعمو الكنار صحي  و ف

 يكونوا  نموذجا  صالحا  ليـ وليس العكس . 
تعتنر العاطفو ايسريو مف  ىـ اآلليات التػي يسػت دميا المػنيا الترنػوك اإلسػ مي نػي ترسػيا . ٘

قيـ التسام  وت نيتيا عند الطفؿ وتدرينو عمي استيعانيا، نؿ  نيػا المػد ؿ الرئيسػي لتػدريب الطفػؿ 
 . اـ ال م يعمي الطاعو وا لتز 

 : ـ التوصيات
. مػػف واجػػب ايسػػرة اف تعمػػؿ عمػػي ترسػػيا ال ػػيـ الصػػالحو دا ػػؿ  نناألىػػا كػػونيـ المننػػو ايساسػػيو ٔ

 ني نناء المجتم  .
عطاألىػػػا مسػػػاحو ووقػػػت كنيػػػر نػػػي الجػػػدوؿ الدراسػػػي ٕ .  نػػػد مػػػف اإلىتمػػػاـ نالمكتنػػػو المدرسػػػيو واة

قػػػػيـ التسػػػػام  والتعػػػػاوف وغيرىػػػػا مػػػػف ورنػػػػدىا ننمػػػػاذج مػػػػف ال صػػػػص ال رينيػػػػو التػػػػي تحفػػػػز نػػػػييـ 
 اي  قيات الدينيو الصالحو .

.  ف تعمػػؿ الدولػػو عمػػي ترسػػيا منػػادح التسػػػام  نػػي المجػػاؿ التعميمػػي و ف تػػولي  ىتمػػاـ نمػػػادة ٕ
الترنيو اإلسػ ميو والوطنيػو نمػا يسػاىـ نػي ترسػيا ال ػيـ اليادنػو الػي اإلصػ ح والتعػايش والتعػاوف 

 تدائيو . و سيما ني المرحمو اإلن
 . مراقنو ودراسو المناىا الدراسيو وحذؼ كؿ ما مف شرنو  ف يدعوا الي العنؼ والكراىيو . ٖ
. مراقنػػػو وسػػػائؿ اإلعػػػ ـ وترشػػػيدىا ننػػػث المػػػواد اإلع ميػػػو التػػػي تػػػدعوا الػػػي المحنػػػو والتسػػػام  ٗ

 و سيما  ن ـ الكارتوف ونعض النراما التعميميو وغيرىا .
 

 الهوامش

                                                           
ٔ  )McEwan H, Egan K. Narrative in teaching, Learning  and Research. New 

York: Teachers College Press; 1995,P21  
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ىػ (، دار صادرػ نيروت، ط، ٔٔٚمحمد نف مكـر  نف منظور)ت ني الفضؿ جماؿ الديفيلساف العرب،  ) ٖ
ىػ ( ، دار ال مـ ػ دمشؽ ، ٕٓ٘مراغب ايصفياني )ت لمفردات  لفاظ ال ريف ،  ،  ـٖٕٓٓ -ىػٖٕٗٔن ، 
 .ٔٚٙ:  ـٜٕٓٓىػ ػ ٖٓٗٔ، ت  : صفواف عدناف داوودك ، ٗط
 .ٙٓٔ/ٔـ : ٕ٘ٓٓىػ ػ ٕٙٗٔ،  ٕال اىرة ، ط( نفحات مف عمـو ال ريف ، محمد  حمد محمد ، دار الس ـ ػ  ٗ
 .ٖٛٓ/ٕا ـٕٓٔٓدار ايميرة لمطناعو والنشر ػ لنناف ا ، محمد حسيف الطنطنائي تفسير الميزاف ينظر : (  ٘

( ينظر : تنميو المفاىيـ اإلجتماعيو والدينيو واي  قيو ني الطفولو المنكرة ، حناف عند الحميد العناني ، دار  ٙ
 . ٘٘ػ نيروت :  ـ ٖٕٔٓ، الفكر

 .ٖسورة يوسؼ: (  ٚ

 ٙٚٔسورة ايعراؼ: (  ٛ

 .ٙٚسورة النمؿ (  ٜ
 . ٖٓٔسورة اينعاـ (  ٓٔ
،  ٔ، ط، مألسسو الرسالو ػ نيروت المستفاد مف قصص ال ريف لمدعوة والدعاة ، عند الكريـ زيداف   ( ٕ) 

 -ٖٗٔص:  ـ ، ٖٕٔٓر الفكر ػنيروت ، ، محمد نراىيـ التوجرك دا ، كتاب الدعوة  لي اهلل ٙ/ ٔ ،ىػ ٕٙٗٔ
ٔٗٗ.  

، ـ ٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔ، مكتنو دنديس ػ ايردف ،  نيجت عند الواحد الشي مي، ( ينظر : ن غو ال ريف الكريـ  ٔٔ
 ٕٙٔ،  الدعوة الي اهلل :  ٘ٓٔص
 .ٖ  سورة يوسؼ:(  ٕٔ
 . ٔٔٔ( سورة يوسؼ : اآليو  ٖٔ

ا ـ ٖٜٚٔػ ىػٖٖٗٔ ،ٙالحكيـا مجم  الفكر ا س ميا ط  السيد محمد ناقر(ينظر : عمـو ال ريف ،   ٗٔ
 .ٖٖ٘ص
 
ـ ٕٗٓٓىػ ػ ٕٗٗٔالمعجـ الوجيز ، مجم  المرو العرنيو ، مطنعو وزارة الترنيو والتعميـ ػ مصر ، ط،ن  ، (  ٘ٔ
:ٗٗٚ  
 . ٜ٘ٗػ ٜٚٗ: ٜٙ٘ٔ( لساف العرب ، إلنف منظور :  ٙٔ
ىػ (  ، دار الجمؿ ػ نيروت ، ٖٖٓٔيع وب مسكويو) ت  تيذيب اي  ؽ ، يني عمي  حمد نف محمد نف(  ٚٔ
 . ٕٔ: ـٕٔٔٓىػ ػ ٖٔٗٔ، ت  عماد الي لي ،  ٔط

ىػ(، دار الكتب العمميو ػ نيروت، ٙٔٚعمي نف محمد نف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )تلالتعريفات، (  ٛٔ
 .  ٓٙٔ:  ـٖٜٛٔىػ ػ ٖٓٗٔ، ٔط
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 ٓٔ( سورة الحشر : اآليو  ٜٔ
 . ٖٗاؼ ( سورة ايعر  ٕٓ
  .ٚـ : ٖٕٔٓ،  ٔ( ينظر : مدارج السالكيف ، محمد حامد الف ي ، دار الكتاب ػ نيروت ، ط ٕٔ
دارة الذات ، د. عمياء محمد نكرك حسيف وي روف ، ا( ينظر : ال ائد الصرير وميارات ت طيط الوقت و  ٕٕ

 .  ٕٓـ : ٕ٘ٔٓالمجموعو العرنيو لمتدريب والنشر ػ ال اىرة ، 
 .ٓٙ: ميو المفاىيـ اإلجتماعيو والدينيو واي  قيو ني الطفولو المنكرة ، حناف عند الحميد العنانيتن(ينظر :   ٖٕ
 . ٙ/ٔـ :ٜٚٙٔىػ ػ ٖٚٛٔ،  ٔ( الكاني ،  ني جعفر الكميني ، دار الحديث لمطناعو ػ قـ ، ط ٕٗ
، ٔٛٔـ ، كتاب اليـو الطني، العدد رق، يسرا عند المحسف  كيؼ تتعامؿ م  طفمؾ ينظر : (  ٕ٘

 .ٖٕػٕٕـ : ٜٜٚٔ نريؿ،
 
،  ، سوريا: جامعو دمشؽ، ن ؿ صفي الديف  مفيـو التسام  ني اإلس ـ وصمتو نمفيـو الواجب ( ينظر :  ٕٙ

 .ٖ: ـٜٕٓٓ
( ينظر : ناعميو دور الحضانو ني تح يؽ  ىدانيا الترنويو ، ميادة الناسؿ ، كميو الترنيو ػ جامعو المنصورة ،  ٕٚ

  .ٗػٖـ : ٜٚٛٔ
 . ٖٕٔ، ٜٜ٘ٔ صوؿ الترنيو ،  نراىيـ عصمت مطاوع ، دار الفكر العرني ػ نيروت ،  :( ينظر ٕٛ
، مجمو الترنيو  ، شيماء الجودر( ينظر : دور المدرسو ني تنميو ال يـ السموكيو لدا ت ميذ المرحمو اإلنتدائيو ٜٕ

  .ٛٚػٕٚ:  ـ ٖٕٓٓ، ٕٔ، العدد 
 .ٗٔ-ٖٔاآليو:  -سورة ل ماف  (ٖٓ)
 .ٚٔاآليو:   -ة ل ماف سور  (ٖٔ)
ىػ ( ، مألسسو ٖٙٚٔعند الرحمف نف ناصر السعدك )تلتيسير الكريـ الرحمف ني تفسير ك ـ المناف ، (ٕٖ)

 ٛٗٙ/ٔـ: ٕٕٓٓىػ ػ ٖٕٗٔ، ٔالرسالو لمطناعو والنشر ػ نيروت ، ط

ميمي ني العالـ ا م اؿ نعنواف : نمندا معجزة مجتم  المعرنو واقوا نظاـ تع Business.comن   عف موق   (ٖٖ)
 ـ .ٕٔٔٓ/يوليو ا ٕٔلسامر ناطر ا 

 . ٜٔـ :ٕ٘ٓٓىػ ٕ٘ٗٔ،  ٕنيروت ، ط -الترنيو نضرب ا م اؿ،  لعند الرحمف النح وك، دار الفكر  (ٖٗ)
 . ٕٔ( سورة ايحزاب :  ٖ٘
 .ٗٗ( سورة الن رة : ٖٙ
يعممي لممطنوعات ػ نيروت تحؼ الع وؿ عف يؿ الرسوؿ ،  نو محمد الحسف الحراني ، مألسسو اينظر : (  ٖٚ
 . ٕٚٙـ: ٕٜٙٔ، 

 .٘ٙـ :ٜٜٛٔعدناف حسف صال  ، كميو الترنيو ػ جامعو  ـ ال را ، ، مسألوليو ايب المسمـ ينظر : (  ٖٛ

39
 . 66ـ66: هسؤولية األب الوسلن ، عدًاى حسي صالحيٌظر : (  
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ارف للٌشر ـ بيروت هباحث في علوم القرآى،  هٌاع بي خليل القطاى ، هكتبة الوعيٌظر : (  40

 .300م : 0000،  3، ط

 

 المصادر والمراجع : 
 ػ ال ريف الكريـ 

 .ٜٜ٘ٔ صوؿ الترنيو ،  نراىيـ عصمت مطاوع ، دار الفكر العرني ػ نيروت ،  .ٔ

ىػ ػ ٕٕٗٔنيجت عند الواحد الشي مي ، مكتنو دنديس ػ ايردف ، ن غو ال ريف الكريـ ،  .ٕ
 .ـٕٔٓٓ

،  نو محمد الحسف الحراني ، مألسسو ايعممي لممطنوعات ػ تحؼ الع وؿ عف يؿ الرسوؿ  .ٖ
 ـ.ٕٜٙٔنيروت ، 

ىػ ٕ٘ٗٔ،  ٕنيروت ، ط -الترنيو نضرب ا م اؿ،  لعند الرحمف النح وك، دار الفكر  .ٗ
 ـ.ٕ٘ٓٓ

ىػ(، دار الكتب ٙٔٚالتعريفات، لعمي نف محمد نف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت .٘
 .ـٖٜٛٔىػ ػ ٖٓٗٔ، ٔالعمميو ػ نيروت، ط

 ـ . ٕٓٔٓتفسير الميزاف ، محمد حسيف الطنطنائيا دار ايميرة لمطناعو والنشر ػ لنناف  .ٙ

تنميو المفاىيـ اإلجتماعيو والدينيو واي  قيو ني الطفولو المنكرة ، حناف عند الحميد  .ٚ
 العناني ، دار الفكر ػ نيروت .

ىػ (  ، دار ٖٖٓٔ تيذيب اي  ؽ ، يني عمي  حمد نف محمد نف يع وب مسكويو) ت .ٛ
 ـ.ٕٔٔٓىػ ػ ٖٔٗٔ، ت  عماد الي لي ،  ٔالجمؿ ػ نيروت ، ط

تيسير الكريـ الرحمف ني تفسير ك ـ المناف ، لعند الرحمف نف ناصر السعدك  .ٜ
 .ـٕٕٓٓىػ ػ ٖٕٗٔ، ٔىػ ( ، مألسسو الرسالو لمطناعو والنشر ػ نيروت ، طٖٙٚٔ)ت

ميذ المرحمو اإلنتدائيو، شيماء الجودر ، دور المدرسو ني تنميو ال يـ السموكيو لدا ت  .ٓٔ
 ـ  .ٖٕٓٓ، ٕٔمجمو الترنيو ، العدد 

ىػػ ٖٖٗٔ، ٙعموـ ال ريف ،  السيد محمد ناقر الحكيـا مجم  الفكر ا س ميا ط  .ٔٔ
 ـ.ٖٜٚٔ
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ناعميو دور الحضانو ني تح يؽ  ىدانيا الترنويو ، ميادة الناسؿ ، كميو الترنيو ػ جامعو  .ٕٔ
 ـ.ٜٚٛٔالمنصورة ، 

دارة الذات ، د. عمياء محمد نكرك حسيف وي روف ال ائد الصرير وميارات ت طيط الوقت و ا .ٖٔ
 . ـٕ٘ٔٓ، المجموعو العرنيو لمتدريب والنشر ػ ال اىرة ، 

 ـٜٚٙٔىػ ػ ٖٚٛٔ،  ٔالكاني ،  ني جعفر الكميني ، دار الحديث لمطناعو ػ قـ ، ط .ٗٔ

 ـ.ٖٕٔٓفكر ػنيروت ، ، محمد نراىيـ التوجرك دار ال كتاب الدعوة  لي اهلل .٘ٔ

، ٔٛٔكيؼ تتعامؿ م  طفمؾ ، يسرا عند المحسف ، كتاب اليوـ الطني، العدد رقـ  .ٙٔ
 ـٜٜٚٔ نريؿ،

ىػ (، دار ٔٔٚلساف العرب، يني الفضؿ جماؿ الديف محمد نف مكـر  نف منظور)ت .ٚٔ
 ـ.ٖٕٓٓ -ىػٖٕٗٔصادرػ نيروت، ط، ن ، 

،  ٖمكتنو المعارؼ لمنشر ػ نيروت ، طمناحث ني عموـ ال ريف،  مناع نف  ميؿ ال طاف ،  .ٛٔ
 ـ. ٕٓٓٓ

 ـ .ٖٕٔٓ،  ٔمدارج السالكيف ، محمد حامد الف ي ، دار الكتاب ػ نيروت ، ط .ٜٔ

المستفاد مف قصص ال ريف لمدعوة والدعاة ، عند الكريـ زيداف ، مألسسو الرسالو ػ نيروت ،  .ٕٓ
 ىػ .ٕٙٗٔ،  ٔط

 .ـٜٜٛٔنيو ػ جامعو  ـ ال را ، مسألوليو ايب المسمـ لعدناف حسف صال  ، كميو التر  .ٕٔ

المعجـ الوجيز ، مجم  المرو العرنيو ، مطنعو وزارة الترنيو والتعميـ ػ مصر ، ط،ن  ،  .ٕٕ
 .ـٕٗٓٓىػ ػ ٕٗٗٔ

، ت  : ٗىػ ( ، دار ال مـ ػ دمشؽ ، طٕٓ٘مفردات  لفاظ ال ريف ، لمراغب ايصفياني )ت  .ٖٕ
 ـٜٕٓٓىػ ػ ٖٓٗٔصفواف عدناف داوودك ، 

  ني اإلس ـ وصمتو نمفيوـ الواجب ، ن ؿ صفي الديف ، سوريا: جامعو مفيوـ التسام .ٕٗ
 ـ .ٜٕٓٓدمشؽ ، 

 ثانيًا : المواقع األلكترونية : 
م اؿ نعنواف : نمندا معجزة مجتم  المعرنو واقوا نظاـ تعميمي ني  Business.comموق  . ٔ

 ـٕٔٔٓ/يوليو ا ٕٔالعالـ ا لسامر ناطر ا 
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