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 يف الفكر الرتبوي اإلسالمي املواطنة
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Dr.yasir1978@gmail.com 
 :الممخص

خاصة ألنها تعد الصمة التي تربط الدولة بمواطنيها، وهى ليست فإن لممواطنة أهمية     
نما هي ممارسة سموكية تنعكس عمى المواطنين جميًعا،  مجرد عالقة بين  فرد ودولة وا 
بموجبها يدرك الجميع أهمية المساواة بين المواطنين ومن ثم تعني العضوية الكاممة لجميع 

حقوق وواجبات .يتضمن هذا البحث الفصل االول األفراد في المجتمع بما يترتب عميها من 
وهو تعريف بالبحث , اما الفصل الثاني نشأة المواطنة وتطورها, وفي الباب الثاني مفهوم 
تربية المواطنة وفي الباب  الثالث)دراسات سابقة(, وفي الفصل الثالث يتضمن مبادئ 

لثاني التطبيقات التربوية لممواطنة المواطنة الصالحة في الفكر التربوي االسالمي, وفي الباب ا
 في الفكر االسالمي, وفي الباب الثالث االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

 الكممات المفتاحية: )المواطنة، الفكر، التربوي، االسالمي(.
Citizenship in Islamic educational thought 

M.D. Yasser Miteb Tohme Al-Azzawi 
Ministry of Education / General Directorate of Education in 

Baghdad, Rusafa / First 
Abstract: 

      The citizenship is particularly important because it is the link that 

connects the state to its citizens, which is not just a relationship 

between the individual and the state, but is a behavioral practice 

reflected on all citizens, under which everyone is aware of the 
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importance of equality between citizens and then mean full 

membership of all individuals in society, including the consequent 

rights and obligations this research .atdmn the first chapter, a definition 

of research, while the second chapter the genesis and evolution of 

citizenship, and in Part II the concept of citizenship education and in 

Part III (previous studies), and in Chapter III contains the principles of 

good citizenship in the educational Islamic thought, and in Part II 

applications For educational citizenship in Islamic thought, and in Part 

III conclusions, recommendations and proposals. 

Key words: (citizenship, thought, educational, Islamic). 

 األول الفصل

 التعريف بالبحث

 مشكمة البحث: 

ما من شك أّن العالم قد شهد في اآلونة األخيرة أحداثًا متالحقة وتطورات سرريعة        
وأننا نعيش اليوم في خضرم تحرديات متنوعرة, سروان كران ذلرك عمرى الصرعيد السياسري أم 

وصواًل إلى الصعيد الديني والفكري والثقافي, في عصر اتسرم  االجتماعياالقتصادي أو 
بررالترير وظهررور عوامررل إضررعاف وتهمرريش، وقررد أصرراب القمررق بعررض المجتمعررات ومنهررا 
العربيررة واالسررالمية الترري تخشررى أن تررؤدي هررذم التحرروالت المتسررارعة والمرتبطررة بررالتطور 

, اذ تسررتهدف هرردم لمهويررةمررن  العممرري السررريع بأبعررادم االيجابيررة والسررمبية ومررا ينررت  عنرر 
قيمهررررا ومبادوهررررا وعاداتهررررا وتقاليرررردها بفعررررل الهالررررة االعالميررررة الرربيررررة ووطننررررا أحررررد هررررذم 
المجتمعررات الرررذي مررر بتريررررات سررريعة شرررممت معظررم جوانرررب الحيرراة، وأدت إلرررى ظهرررور 

 اتجاهات وقيم وأنماط تفكير قد ال تتفق وطبيعة مجتمعنا. 

 ( 4ص ,8004)وتوت وآخرون,                                                  
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أحرررداث سرررببت شررررخًا بمفهررروم مرررا حررردث فررري وطننرررا فررري العقرررود األخيررررة مرررن  إن         
الفررد يعراني مرن االاترراب فأصربط محبطرًا,  إذ تضافرت جممة معوقرات, جعمرتالمواطنة 

نت  لدير  شرعور وفي حالة من الرموض في الرؤية, وتخربط فري االحسراس بالمسرؤولية فرأ
أقل ما يوصف بضعف المواطنة, إذ يعتري هذا المفهروم الكثيرر مرن الرمروض والترداخل, 

المواطنرة, تبعرًا فمن يترابع هرذا الواقرع، يجرد أن كثيررًا مرن المرواطنين, تتعردد لرديهم مفراهيم 
لمتيرررارات السياسرررية المتنفرررذة والمهيمنرررة عمرررى مصررراورهم, حترررى أصررربحت صرررفة المواطنرررة 
بالنسررربة لبعضرررهم هررري االنتمررران لمطاوفرررة أو المرررذهب أو االنتمررران لحرررزب معيررررن أو لتيرررررار 
معين, وما عرردا ذلك يكررون خرارج مفهروم المواطنرة، برل وأكثرر مرن ذلرك، يصربط محرومرًا 

ننرا نشرهد , إة لتصبط حكرًا عمى مدعي المواطنة ممن ال يمّت إليهرا بصرمةمن حقوٍق جمّ 
فرري مجتمعنررا اليرروم تراجعررا لمفهرروم قرريم المواطنررة, بررل اصرربحت مشرروهة الرؤيررة امررام هويررة 
الررروالنات المتعرررددة, وايبرررت عرررن قصرررد او دونررر  هويرررة االنتمررران الرررى الررروطن حيرررث بيرررت 

 الجميع. 

لصوت الوطني الحقيقي عن الساحة حتى فقدت فيها وهكذا ادى االمر الى اياب ا     
المواطنة معناها واصربط صروت الطاوفيرة والمحاصصرة والمذهبيرة هرو األعمرى وتراجعرت 
القيم االجتماعية األصيمة في المجتمع، كالوالن واالنتمان الصرميمي واألمانرة واالخرالص 

 ( .884ص ,8003والصدق والنزاهة. )العادلي,

ضعف االهتمام بتربية المواطنة في المناه  والبرام  الدراسية في المؤسسات  إن         
التعميمية يبعد المتعممين من أن يطوروا وعيهم وثقافتهم الوطنية. فالفرد يتم إعدادم 

, فمن أهم إشكاليات العمل التربوي في النظام بالتربية لخدمة وطن  وأمت  ومجتمع 
ة جادة, موضوع ترصين مفهوم المواطنة, لتالفي التعميمي التي تحتاج إلى مراجع

الضعف الحاصل في االتجام الذي تسير في  عممية التنشوة الوطنية, وما يتبع ذلك من 
إصالح عممية إعداد المتعممين منذ نعومة أظفارهم, ليكونوا مواطنين صالحين يتفاعمون 

ن ممارسة تربية فيما بينهم عمى أساس مشترك من الشعور الموحد إتجام الوطن, و  ا 
المواطنة وتنميتها ال يمكن أن يكتب لها الدوام واالستمرار ما لم يكن هناك تكامل 
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وتضافر وتنسيق بين جهات المجتمع المختمفة، اذ إن القيم المطروحة في المناه  
التعميمية يجب أن تدعمها القيم المطروحة في االعالم كما أن الممارسات الوطنية 

مستوى االجتماعي تحتاج إلى قنوات لتفعيل معناها, من أجل أن تسير المطموبة عمى ال
والمساهمة في مجتمع ديمقراطي  العممية والمسؤولية الوطنية مدعومة من كل جانب.

 (.81,ص8004)جرار,  قاوم عمى التسامط, والمشاركة, والقبول باآلخر. 

  -:ويمكن تحديد مشكمة البحث الحالي بالسؤال اآلتي  

 المواطنة في اإلسالم؟ وما تطبيقاتيا التربوية .ما   

 :أىمية البحث 
 ليسرت وهرى بمواطنيهرا، الدولرة ترربط التري الصرمة تعرد انهأل خاصة أهمية لممواطنة فإن

نما ودولة فرد  بين عالقة مجرد  جميًعرا، المواطنين عمى تنعكس سموكية ممارسة هي وا 
 الكاممرة العضروية تعنري ثرم ومرن المرواطنين برين المسراواة أهميرة الجميرع يردرك بموجبهرا
 كافرة أن تعنري وهري وواجبرات، حقروق مرن عميهرا يترترب بمرا تمرعلمجا في األفراد لجميع
لمشرعور        تمييرز بردون سواسرية الروطن أرض فروق يعيشرون الرذين الشرعب أبنران

بالمواطنررة دور كبيررر فرري ترسرريف والن الفرررد وانتماورر  لمرروطن, تجرراوزًا لخصوصرريت  الفرديررة 
وانتماناتر  الضرريقة كمررا لهررا دور كبيرر فرري تماسررك لحمررة المجتمرع ووجررودم ككيرران موحررد, 
وهرررري بررررذلك ال تعنرررري كينونررررة العالقررررة الرابطررررة بررررين الفرررررد والمجتمررررع فحسررررب, بررررل مررررن 

يرران ذلررك المجتمررع كوحرردة سياسررية متكاممررة, إذ تتررولى بتوافرهررا صرريااة مسررتمزمات بنرران ك
العالقرررات السررراودة داخرررل الدولرررة, فضررراًل عرررن المنظومرررة االجتماعيرررة التررري تقرررف خمفهرررا. 

 (43ص ,8004)وتوت وآخرون,

يجتاز وطننا اآلن مرحمة انتقالية مهمة في تاريخ  المعاصر، إذ إن التحول الى النظرام  
مرررب وعيرررا لمفهررروم حقررروق االنسررران, يتضرررمن حرررق المواطنرررة الرررذي يكفمررر  الرررديمقراطي يتط

القانون لمفررد بوصرف  مواطنرا أصرياًل فري الدولرة، لرذا فرإن الكثيرر مرن البراحثين والتربرويين 
والسياسيين والمختصين في مجال حقوق االنسان من ذوي الخبرة يبذلون جهرودا مسرتمرة 
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فرررة الشرررعور بالمواطنرررة وتكريسرررها ضرررمن لوضرررع الصررريا واألسررراليب الصرررحيحة لتنميرررة ثقا
نطاق التنشروة االجتماعيرة, وقرد الحرت فري األفرق أهميرة تعزيرز وبنران أسرس قويرة لقاعردة 

 الحس الوطني عند الفرد. 

ننرا اليرروم بررأمس الحاجررة إلررى تربيررة وطنيرة لتعررود عمينررا بالمنفعررة المباشرررة, وتعررود بأمتنررا  وا 
م بهذم المشاعر االنسانية الشاممة, ألن من مزايا إلى أجوان الوجود والحياة لمشاركة العال

.ومررن هنرررا  التربيررة عمرررى المواطنررة أنهرررا عمميررة تنميرررة العواطررف والمشررراعر اتجررام الررروطن
كانت التربية عمى المواطنة تربية ثقافية تنمي مدارك الفرد, وتهذب نفس  وتعردل سرموك , 
وتدفع  إلى إدراك نفس  بأن  جزن من أمت  اير منفصل عنها كمها هذم تستدعي أهتمامًا 

 (848ص ,8083بتربية المواطنة. )منشد,

 الموضوع: اختيار أىمية

 مي:ي فيما الموضوع هذا أهمية تتمخص

 حمروال تقردم فهري ولرذا ، الواحد الوطن أبنان لجميع وواجبات حقوقا تتضمن المواطنة أن
 .. اليوم المجتمعات تسود التي المشكالت من لكثير

 :ىدف البحث

 ,التعّرف عمىيهدف البحث الحالي إلى  

 المواطنة في الفكر التربوي اإلسالمي وتطبيقاتيا التربوية 

 :حدود البحث 

 ما جان عن المواطنة في الفكر التربوي االسالمي. يقتصر البحث الحالي عمى 
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 :منيج البحث  

 .المنه  الوصفي  البحثاعتمد الباحث، من خالل تناولها هذا  

 :تحديد المصطمحات 
 :تعريف المواطنة  ,اواًل 
إنهررا مجموعررة مررن الحقررروق والواجبررات, يتمتررع ويمتررزم بهرررا فرري الوقررت ذاترر  كرررل  -8

 من أطراف هذم العالقة.طرف 
هي اتجام إيجابي مدعم بالحب يستشعرم الفرد تجام وطن , مؤكدًا وجودم برالفخر  -8

والعمى ويعتز بهويتر  وتوحردم معر ، ويكرون منشرراًل ومهمومرًا بقضرايام وعمرى وعري 
 . بمشرررررررركالت  وممتزمررررررررًا بالمعررررررررايير والقرررررررروانين الترررررررري مررررررررن شررررررررأنها أن تررررررررنهض برررررررر 

 (3, ص8003)عيال,

 :فكر التربوي االسالميال :ثانيا
الفكررررر االسررررالمي بابرررر  جممرررر  مررررن المفرررراهيم واآلران والتصررررورات  , عرفههههو ابههههو دف -8

والمبادئ التربوية المستمدة من الكتاب والسن   واالجتهرادات الموافقرة لمرروح االسرالم 
 .(88,ص8000من خالل اعمال العقل.)ابو دف

بجميرع اجهزتهرا وطاقاتهرا الرى هرو مرا تسرعى الير  التربيرة االسرالمية  ,عرفو القرشهي -8
تنميرررة الفكرررر االنسررراني وانطالقررر  وتحريررررم مرررن ربقرررة الجهرررل والتقميرررد وتنرررويرم برررالعبر 
واالحداث وبعث  عمى التأمل في دقة الكون وانظمت  ليخمص بذلك الى االيمان برا  
خررالق الكررون وواهررب الحيرراة, ايمرران عررن ترردبر واعتقرراد عررن حجررة ويقررين عررن الرردليل, 

بذلك في عوالم النفس اضوان العقيدة الواعية التي تدفع االنسان الى التسابق لتشرق 
 .(848,ص808في ميادين البر والخير.)القرشي,
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 /  الباب االولالثانيالفصل 
 نشأة المواطنة وتطورىا

   .ق.م( ٖٖٓ – ٕٖٓٓمفيوم المواطنة في حضارة وادي الرافدين ) -8

تعد حضارة وادي الرافدين خير مرجع لمباحثين في أصل النظام السياسي وتطورم        
الترراريخي، اذ انفررردت بررأول ظهررور لنظررام دولررة المدينررة عمررى أنرر  أول شرركل مررن أشرركال 
الحكم في التاريف البشري، وظهررت فري المدينرة كممرة المرواطن والمواطنرة فكانرت المدينرة 

 قبميًا. والعراقيون من أواول من اكتشف الزراعة والكتابةأكثر من كونها تجمعًا سكانيًا أو 
حمرورابي(، وأهردوا البشررية أول قرانون  –وأنشأوا دولة الوحدة الوطنية في عهرد )سررجون 

مررررنظم لمحيررررراة االجتماعيرررررة، وبنررررروا أول مجتمرررررع سياسررررري مرررررنظم وأقررررراموا نظرررررام الممكيرررررة. 
 ( 23ص ,8002)رشيد,

ن المبدأ الذي تقوم عمير  حكومتر  المدنيرة القديمرة         وكان الممك عمى رأس الدولة وا 
أن الممررك هررو الشررخص الررذي ينرروب عررن االلرر . وكرران المجتمررع ينقسررم عمررى ثررالث  هررو

وتضررم رجررال الرردين ومرروظفي الحكومررة وكانررت تتمتررع بحقرروق ( األحرررار )طبقررات األولررى
اف والتقاليد الساودة، وكران الشرخص المنتمري لمطبقرة وامتيازات عمى وفق القوانين واألعر 

( وهي تضم ابنان الطبقرة الوسرطى الفقيررةاألولى يسمى بالمواطن الكامل، والثانية طبقة )
( )مواطن من الدرجة الثانية( وتضم أبنان الطبقة الفقيرة، أمرا األحراررتبة من ) وهي أقل

     الجتماعية.الثالثة فهي طبقة العبيد أو هي أدنى الطبقات ا

وكان القانون ينظم حقوق المواطنة بين جميع هذم الفوات، فقد اختمفرت العقوبرات        
في شريعة حمورابي باختالف الجرم واالنتمان الطبقي، وكان مبدأ المعاممة بالمثل يسري 
عمى أفراد الطبقة الواحدة ولمصمحة الطبقة األعمى، فإن كران المعتردى عمير  مرن الطبقرة 

الوسررطى بررة )العررين بررالعين والسررن بالسررن(، أمررا إذا كرران مررن طبقررة )األولررى كانررت العقو 
  العبيرررد ذا كررران المعتررردي مرررن طبقرررةإ,( اقتضرررى بإلزامررر  الررامرررة الماليرررة وبرررالعكس الفقيررررة

 ( 888ص ,8004عوقب بقسوة أشد مما لو كان من الطبقة الوسطى. )بشور,



 هـ1440-م  0201. لسنة  1ملحق  /مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد الثالث/العدد الثالث

 

 
 

 
93 

 ق.م( ٙٗٔ – ٓٓٚمفيوم المواطنة لدى االغريق )

تشررير الكثيررر مررن الدراسررات التاريخيررة إلررى أن مفهرروم المواطنررة ظهررر فرري دويررالت        
ق. م( فقد شكمت مجتمعات إقميم )اتيكا( حمفًا  100المدن اليونانية القديمة بحمول عام )
 طبيعيًا ومشتركًا بين المدن االثنية.

ي اليونران قبرل المريالد لقد اقترنت المواطنرة بمفهروم الدولرة المدنيرة التري تشركمت فر       
بقرررون عرردة، والترري تقرروم عمررى حيرراة المدنيررة والعالقررات بررين األفررراد الررذين يعيشررون فيهررا 

 .وقيام التنظيم السياسي عمى الحاضرة  وهي الوحدة األساسية في التكوين السياسي

إن مفهرررروم المواطنررررة عنررررد بعررررض الفالسررررفة أمثررررال   أفالطررررون وأرسررررطو  يتصررررف        
والتشرردد فرري الشررروط, وانقسررم المجتمررع فرري دولررة المدينررة فرري أثينررا عمررى ثررالث بالصرررامة 

طبقررات, همررا طبقررة األحرررار وطبقررة العبيررد والررى جانررب هرراتين الطبقتررين طبقررة الفالحررين 
األحررررار الرررذين يعممرررون بأنفسرررهم بأراضررريهم الخاصرررة، والحررررفيين األحررررار الرررذين يممكرررون 

اقتصرر عمرى الرجرال األحررار فقرط مرن المقيمرين وساومهم الخاصة فضاًل عن التجرار, إذ 
في المدينة, واستبعاد الرجال األحرار اير القادرين عمرى إدارة دولرة المدينرة, كمرا اسرتبعد 
األطفال والنسان والشيوخ واألجانب والعبيد أيضا, ويعمل أرسطو ذلرك بعردم قردرة األطفرال 

ة لصررر سرنهم وحاجرة الشريوخ عمى تحمرل األعبران والمشراركة فري الشرؤون العامرة لممدينر
الى الراحة, وقيام النسان بتربية األطفال واالهتمام بالواجبات المنزليرة. فكران المعيرار فري 

 عد الرجال المواطنين يقوم عمى أساس الحرية والقدرة عمى تحمل األعبان. 

 (31ص ,8008)العيسى وآخرون,                                                

ويّشررب    افالطررون  المجتمررع بالجسررم ذي العناصررر المختمفررة الترري تررؤدي وظرراوف        
مختمفرة ومررن هنرا فررإن تقسريم العمررل يحتررل مركرزًا مهمررًا فري نظريترر  عرن العدالررة السياسررية 
والمجتمررررع والررررذي يبرررررر التقسرررريم الطبقرررري واالسررررتبعاد االجتمرررراعي لمكثيررررر مررررن مكونررررات 

ركرز   أرسررطو  عمرى التعدديرة كبرديل عرن الوحردة ويرررى المجتمرع مرن حقروق المواطنرة, وي
أن األسررة هري أسرراس الدولرة فهري الوحرردة االجتماعيرة واالنتاجيرة، وكرران لمتردبير المنزلرري 
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دور في ادان ارض اخالقي والمساهمة في تطور المدنية ويقول في  ان  من إدارة العبيد 
 وممارسة سمطة الزوج والسمطة األبوية. 

عمررى مفهرروم المواطنررة فرري اليونرران أنرر  كرران قاومررًا عمررى مبرردأ المسرراواة فرري ويمحررظ        
المجرراالت القانونيررة والسياسرررية لمررن يشرررممهم مصررطمط المواطنرررة. ولررم يكرررن هررذا المفهررروم 
قاومررا عمررى أسرراس الرردم )النسررب(, فكرران منطمقررا مررن الرؤيررة االجتماعيررة وكانررت المواطنررة 

 لذكور فقط.                                                       الكاممة امتيازًا يمكن توارث  من قبل ا

إن طبقات المواطنة األحرار لم تكن مرمقة اذ يمكن الترزاوج فيمرا بينهرا كمرا يمكرن        
 ( 33ص ,8008االنتقال من طبقة أو فوة اجتماعية إلى أخرى. )العيسى وآخرون,

ن كرران مولررودًا فرري بررالد  وقررد عررد    أرسررطو  المررواطن رجررالً         ررد  العبررد وا  حرررًا بينمررا عا
األحرررار ليسررت لرر  صررفة الرجررل الحررر وال يعررد عضرروًا فرري المجتمررع السياسرري، والعبررد فرري 
نظر  أرسطو  إنسان ممموك ال يعرد جرزنًا مرن الدولرة، وال يكتفري أرسرطو باسرتثنان العبيرد 

نهررم ايررر متسرراويين مررع مررن المجتمررع السياسرري، بررل يزيررد عمررى ذلررك اسررتثنان األطفررال أل
 ,8543الكبررررار وكررررذلك النسرررران فهررررن لسررررن عمررررى قرررردم المسرررراواة مررررع الرجررررال. )الظرررراهر,

 .(458ص
  .مفيوم المواطنة لدى العرب 

  م( ٕٔٙق. م _  ٖ٘ٛ) اإلسالم قبل المواطنة , أ

كررران التنظررريم القبمررري قبرررل االسرررالم, قاومرررًا عمرررى األسررراس العشررراوري القبمررري, وتعرررد        
والمران هرو  الكرأ حرول الخيرام مضراربو  القبيمرة أسراس الكيران السياسري أو االجتمراعي,

 فري اليهمرا آل المرذين ومفهومر  بصرورت  الروطن لرم يكرنالروطن فري األنمروذج العربري, 
 عرن بحثرا وارتحمرت حمرت أينمرا القبيمرة كانرت الحاضرر, برلفري الوقرت  السياسري الفكرر
 تمرك فري كران الروطن وبرذلك مًعرا هري مروطن تمرك القباورل، عنهمرا أو ألمرن،اأو  القروت
 الجزيررة )شرب  وجررافري عرقري )العروبرة( ركبير واحرد إطرار فري متعرددا القديمرة الذهنيرة

 العربية قد حتمت بأن تجعل القبيمة أعراف أن الى االشارة الضروري من العربية(، لكن
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 العراومي واألمرن والمرعرى المان في شريك واجبات فهو وعمي  حقوق ل  مواطًنا الفرد من
 جهرة والسمم مرن الحرب في تبعات من يمزمها وما القبيمة حماية في ومشارك ،جهةمن 

 مصررر أنمروذج بمثابرة القبيمرة ومرن الفررد مواطنرًا, مرن يجعرل العررف كران أخررى. فقرد
 مرن لسربب القبيمرة خرارج يكونرون الرذين األفرراد المؤقرت وطنرًا, حترى المكران ومن لمدولة,

 برأعراف مرتبًطرا معاديرة يبقرى أخرى لقبيمة والن أو لها والوهم حبل ينقطع ولم األسباب،
  (83ص ,8008)الكواري, .منها ومستفيًدا بها ممتزًما قبيمت 

 الباب الثاني

 : المواطنة تربية مفيوم

إن تربية المواطنة، ال يقصد بها تعميم األفراد بمعارف وتصورات حول المواطنرة،        
بقردر مررا ترمري إلررى تأسريس أنمرراط بررالقيم التري ترررتبط بهرا، فالتربيررة عمرى المواطنررة ليسررت 
تربيررة معرفيررة فقررط، بررل هرري تربيررة قيميررة بالدرجررة األولررى, فاهتمررام هررذم التربيررة بالجانررب 

صرردا نهاويررا مررن هررذم التربيررة فهرري تتوجرر  باألسرراس إلررى قناعررات الفرررد المعرفرري ال يعررد ق
وسرررموكيات , مرررن خرررالل توجيررر  نظرررر المدرسرررة واألسررررة لمقيرررام بررردورها نحرررو تنشررروة وطنيرررة 

 وارس قيم الوالن واالنتمان قواًل وفعاًل. 

ن تسررتمد تربيررة المواطنررة توجهاتهررا وفمسررفتها وااياتهررا مررن الشررريعة االسررالمية سرروا       
كان في إطارها النظري أو في تطبيقاتها العممية, فهي تربية هادفة العداد المواطنين في 
االمررررة االسررررالمية، سرررروان تمررررت فرررري مؤسسررررات نظاميررررة كالمرررردارس والجامعررررات أو ايررررر 

    نظامية كالمنزل ووساول االعالم. 

 والمعرارف والمبرادئ القيم من مجموعة عممية ارس ,تعرف تربية المواطنة بأنها       
 كافرة في النشطة المشاركة عمى قادرين صالحين يكونوا أن عمى لتساعدهم األفراد لدى

 ( 43ص ,8555والجمل، ومشكالت . )المقاني، الوطن قضايا

ان تربيررة المواطنررة مررن وجهررة نظررر االسررالم فهرري نرروع مررن التربيررة, وصررورة مررن        
المررواطن المسررمم بحقوقرر  وواجباترر  تجررام صررور التفاعررل االنسرراني, تهرردف وتهررتم بتوعيررة 
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مجتمعرر  المحمرري والعررالمي وتبصرريرم بحرردود وطبيعررة عالقترر  مررع اآلخرررين والقاومررة عمررى 
  (818ص ,8003أساس حب الوطن واالنتمان إلي  والتضحية من أجم . )ابو دف,

 :أهداف تربية المواطنة

يمكن أن تتحدد أهداف تربية المواطنة  في ضون المفهوم االسالمي وما يتضمن         
 :من معطيات فيما يأتي

إكساب المواطن مبادئ المواطنة الفاعمة, حتى يتمكن من المشاركة واالسرهام الجراد  -8
 في خدمة مجتمع  المحمي وأمت  االسالمية ووطن  االنساني العالمي.

برالمفهوم االيجرابي لممواطنرة المنطمرق مرن التصرور االسرالمي، بعيردًا تنوير المواطن  -8
 عن المفاهيم الجاهمية القاومة عمى العصبية.

تعزيرررز مفهررروم االنتمررران الصرررادق لمررروطن لررردى المرررواطن بمرررا ال يتنررراقض مرررع والوررر   -4
 لإلسالم وانتساب  لأمة ذات الرسالة.

وتدريبررررر  عمرررررى الوفررررران توعيرررررة المرررررواطن بطبيعرررررة عالقتررررر  مرررررع اآلخررررررين مرررررن حولررررر   -3
 بمتطمباتها في ضون مبادئ وقيم االسالم النبيمة.

تبصرررير المرررواطن بحقوقررر  وواجباتررر  تجرررام وطنررر  الصررررير بصرررورة خاصرررة والررروطن  -1
 ( 818ص ,8003العالمي الكبير بصورة عامة. )ابو دف,

يطمررق مررنه  االسررالم ويررراد برر  المعنررى الخرراص  ,مررنه  االسررالم فرري تربيررة المررواطن     
(  الرررذي أرسرررل ا  بررر  سررريدنا محمرررد ) و شرررريعة ا , فاالسرررالم هرررو النظرررام االلهررريوهررر

الررذي خررتم ا  برر  الشررراوع، وجعمرر  ا  نظامررا كرراماًل شررامال لجميررع نررواحي  لتبميررر  لمبشررر
 الحياة. 

 بأمانة لمبشرية ورحمة شاممة فكرية سماوية منظومة بمثابة االسالمي الدين ظهر       
خمرت أمرا طبيعرة االسرالم ورسرالت , فيعرد  التري القررون مردى عمرى رسرالت  وقرادةالمبمررين 
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ن هررذا الرردين  ديررن عررام, ومررنه  حيرراة وشررريعة شرراممة مسررتوعبًا شررؤون الرردنيا واآلخرررة, وا 
 ( 34ص ,8083يدعو إلى التنظيم وتحديد المسؤوليات والواجبات.  )دخيل,

رسرررالتها إال بتربيرررة الرررنفس والجيرررل  وال تتحقرررق اهرررداف الشرررريعة االسرررالمية وسرررمو       
والمجتمررررع عمررررى االيمرررران بررررا  ومراقبترررر  والخضرررروع لرررر  وحرررردم، ومررررن هنررررا كانررررت التربيررررة 
االسالمية فريضة في أعناق جميرع اآلبران والمعممرين، وأمانرة يحممهرا الجيرل لمجيرل الرذي 

  فري جميرع بعدم، ويؤديها المربون لمناشوين، إنها تربية االنسان عمى أن يحكم شرريعة ا
, كمرا (، برل ينقراد مطيعراأعمال  وتصرفات  ثم ال يجرد حرجرا فيمرا حكرم ا  ورسرول  )

ْنَسهههاَن َلِفهههي ُخْسهههر*َواْلَعْصهههرِ   ,فررري قولررر  هههاِلَحاِت *ِإنَّ اأْلِ ِإالَّ الَّهههِنيَن نَمُنهههوا َوَعِممُهههوا الصَّ
ْبرِ   (. )العصرَوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

وفي ىنه السورة إشارة إلى أن خالص اإلنسان من الخسران والعناب ال يتم إال        
  :بثالثة ضروب من التربية

 تربية الفرد عمى االيمان با  , واالستسالم لشريعت , وااليمان بالريب.   -8

تربية النفس عمى األعمال الصالحة، وعمى منه  الحياة االسالمية، في الحيراة   -8

 المواسم السنوية والتصرفات المالية، وجميع شؤون الدنيا.               اليومية، و 

تربية المجتمع عمى التواصي بالحق لمعمل ب ، والتواصي عمى الشرداود، وعمرى   -4
  (80ص ,8003عبادة ا ، وعمى التزام الحق. ) النحالوي,

معالجررة شرراممة ال إن مررنه  االسررالم فرري التربيررة يتنرراول معالجررة شررؤون االنسرران        
روحرررر  ( وحياترررر  الماديررررة  -عقمرررر  –يترررررك منرررر  شرررريوا, وال يرفررررل عررررن شررررين ) جسررررم  

والمعنويررة ونشرراطات  كمهررا عمررى االرض, فالتربيررة االسررالمية ينبرروع يرررذي االنسررانية بمررا 
وتتميرز التربيرة االسرالمية بأنهرا معاصررة  تحتاج  من اذان روحي ومادي عمى السروان.

إلرى تحقيرق اهرداف التربيرة فري زمرن معرين وعمرى وفرق معطيرات  ومتجددة  فهري تسرعى
الزمرران والمكرران ومتطمبررات العصررر مررع ثبررات قواعرردها وأسسررها ألنهررا تعمررل عمررى بنرران 
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االنسرررران المسررررمم باسررررتعمال مررررا يترررروافر مررررن وسرررراول وادوات فرررري ذلررررك العصررررر بمررررا ال 
لتربيرررررة يتعرررررارض مرررررع الشرررررريعة االسرررررالمية. وبرررررذلك يتضرررررط أن الهررررردف الررررررويس مرررررن ا
 ,8544االسالمية هو اكسراب النشرو واالفرراد عامرة الرنظم االخالقيرة والدينيرة. )ناصرر,

 ( 84ص

تكمرن أهميرة المواطنرة فري أن هرا عمميرة متواصرمة لتعميرق و ,أهمية المواطنة في االسالم   
الحس والشعور باالنتمان لموطن واالعتزاز ب ، وارس حّب النظام واالتجاهرات الوطنيرة, 

ة والتفاهم والتعاون بين المواطنين، واحترام النظم والتعميمرات، والشرعور بالواجبرات واألخو 
اتجررررام الرررروطن وتعريررررف األفررررراد بمؤسسررررات بمرررردهم، ومنظماترررر  الحضررررارية ومررررن واجرررربهم 

دراجهرا تسرطيرها بمجررد تتحقرق ال المواطنرة تربيرة أهداف أن كما, احترامها ومراعاتها  وا 
 عمميرة إجررانات إلرى ترجمتهرا يتطمرب األهرداف تحقيرق إن برل الرسرمية، فري الوثراوق
   الدراسية. والمقررات المناه  وتضمينها

 (33ص ,8084)حسن,                                                     

  :ولتوضيط اهمية المواطنة في االسالم نشير إلى ما يأتي 

يقرر االسالم أن العواطف والمشراعر واالحاسريس نحرو أمرر مرا يعرد فطريرًا واريزيرًا   -8
ال تعارض  العقيدة االسالمية الصحيحة, فالعالقة بين االسالم والمواطنة هي عالقة 
امتزاج وارتباط وووام, بل تعد ضرورة, ألن الدين الحنيف ال يقروم اال عمرى أرض أو 

 وطن. 
الحب الرريزي لموطن والحنرين إلير , برل تتجراوز ذلرك إلرى ال تقتصر المواطنة عمى   -8

المشرراركة بالجهررد والطاقررة فرري إصررالح المجتمررع وسررالمت  ورفعررة شررأن , وحفررظ أمنرر  
 والتضحية في سبيل الدفاع عن . 

تهدف المواطنة في االسالم إلى تقوية الروابط والعالقات بين مواطني البمرد الواحرد,   -4
وتحقيرق المصرالط العامرة أوال, وبرذل الجهرد فري اتبراع  عمى أسس العدل ورفع الظمرم,

تعميمرررات السرررالمة العامرررة والحفررراظ عمرررى األمرررن واالسرررتقرار والتطرررور لمررروطن وأهمررر  



 هـ1440-م  0201. لسنة  1ملحق  /مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد الثالث/العدد الثالث

 

 
 

 
99 

خاصرررررة وسررررراور األوطررررران االسرررررالمية عامرررررة, فاالسرررررالم يررررردعو إلرررررى التناصرررررر برررررين 
صربية المواطنين, بعيدا عن تناصر الجاهميرة العميران التري تقروم عمرى العنصررية والع

 لمقبيمة أو الدم أو الفوة.  

يدعو االسالم إلى محاسن األخالق, بل أقر األخالق الرفيعة والكريمة في الجاهمية,  -3
وهررذا يرردل عمررى أن نظرررة االسررالم لبقرران األمررم وازدهررار حضررارتها ومنعتهررا يكمررن فرري 
مدى تمسك مواطنيها في كافة شؤونهم الحياتية باتباع األخالق الكريمة التي تعكرس 

, أو انحرفرررت هررررذم األخرررالق فرررإن الرررردول السرررموك الحضررراري لمشرررعوب, فررررإن سرررقطت
 ستتج  لمسقوط والتفكك. 

في ضون ذلك, يمكن الوصول إلى نتيجة طبيعية يممسها كل صاحب فكر سوي,        
اال وهي العالقة الوطيدة بين الردين االسرالمي والروطن والمواطنرة, فالوطنيرة هري الجانرب 

دينيرة تشرد االنسران إلرى المروطن الوجداني لممواطنة وتعبرر عرن مشراعر وروابرط فطريرة و 
                                                       ( 823, ص8001)عمارة, الذي استوطن  الفرد أو توطن في .

  مكونات المواطنة
مرن خرالل اطرالع عمرى األدبيرات والدراسرات السرابقة جمعرت عرددًا مرن التعريفررات        

لممواطنرررة فررري حقرررل تحديرررد المصرررطمحات, ومرررن خرررالل قررررانة مضرررامين تمرررك التعريفرررات 
وهذا ما دفع إلى استعراض هذم المكونرات وجدت اتفاق أكثرها عمى العديد من المفاهيم, 

  :عرض التاريخي لمفهوم المواطنة وهي كاآلتي بشكل مستفيض, فضاًل عما جان في ال

 ,الشعور باالنتماء  -ٔ

ترافرررق ظهرررور االنتمررران مرررع بدايرررة ظهرررور الوجرررود االنسررراني, فمنرررذ وجرررود االنسررران        
وجرردت ظرراهرة االنتمرران والترري تطررورت عبررر الترراريف وتنوعررت بتنرروع التطررور االجتمرراعي 

واالقتصررررادية والسياسررررية واالجتماعيررررة، وشرررركمت واالنسرررراني لمبشرررررية واختالفاترررر  الفكريررررة 
ظاهرة االنتمان بداية الحياة االجتماعية لإلنسان وحب  لمبقان، وعن طريق عممية االنتمان 

 (24ص ,8003تبرز هوية الفرد االجتماعية والمهنية والثقافية. )صالط,
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اتجرام وطنرر  بأنر  شررعور إيجرابي مردعم بالحرب, يستشررعرم الفررد  ,ويعررف االنتمران        
مؤكردا وجرود ارتبرراط لهرذا الرروطن, بكونر  عضرروًا فير , ويشررعر نحروم بررالفخر والروالن ويعتررز 
بهويت  وتوحدم مع , ويكون منشراًل ومهمومًا بقضرايام, محافظرا عمرى مصرالح  وثرواتر , 
ومراعيررًا الصررالط العررام ومشررجعًا ومسررهمًا فرري األعمررال الجماعيررة ومتفرراعال مررع األامبيررة, 

ن اشتدت ب  األزمات. وال يتخم  ى عن  حتى وا 

ويمكررن أن تتكررون المواطنررة فرري ضررون االنتمرران باالعتمرراد عمررى الشررعور العرراطفي        
 :والوجداني والوجودي لمجماعة مثل 

الشررعور بالوحرردة والتماسررك النررات  عررن مشرراعر مشررتركة لمجماعررة الترري ينتمرري إليهررا  .8
 األفراد. 

ذي يمثررل التواصررل مررع الررذاكرة التاريخيررة لمجماعررة الشررعور باالسررتمرارية الزمنيررة, والرر .8
 التي تمنط المواطنة استمراريتها وديموميتها. 

االنتمرران إلررى جماعررة هررو الشررعور بالتبرراين والتمررايز بررين هويررة الفرررد وجماعترر  إزان  .4
 هويات الجماعات األخرى. 

 االنتمان يولد الشعور بقيمة المواطنة, ويحقق لمفرد وجودم.  .3

 يجعل الفرد يشعر بالثقة التي تحقق الجانب النفسي.االنتمان  .1

 :المشاركة المجتمعية  -ٕ

مبدأ أساسي من مبرادئ تنميرة المجتمرع, فالتنميرة الحقيقيرة الناجحرة  يالمشاركة ه       
أن تحقيق أهداف المجتمع السياسية واالجتماعيرة يتمثرل بمشراركة ال تتم بدون مشاركة, و 

ت السياسية الدارة الشؤون العامة وبنان المجتمع وازدهرارم وحرل أفرادم بعممية صنع القرارا
المشركالت العامررة, وبالمسرراهمات الترري يقرردمها المواطنرون سرروان كررانوا أفرررادًا أو جماعررات 

 وبكل األعمار بما يحقق التضامن والتكامل بين أعضان المجتمع. 
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التررري عرررن طريقهرررا إن المواطنرررة تفضررري إلرررى تمترررع المرررواطن برررالحقوق السياسرررية،       
يسرررراهم فرررري إدارة شررررؤون الدولررررة أو حكمهررررا، وتمررررارس األمررررة مهررررام الخالفررررة فرررري إطررررار 
السياسررة, مثممررا تمارسرر  فرري االقتصرراد واالجتمرراع وايرهمررا مررن حقررول النشرراط االنسرراني. 

 (   884ص ,8000)الطاوي,
  :الوعي بالحقوق والواجبات -ٖ

يعني الحق المصمحة أو المنفعة التي قررها المشرع, لينتفع بها صاحبها ويتمتع        
بمزاياها, فتكون واجبا والتزاما عمى جهة او اخرى يؤديها، وقد يكون الحق مقررا وثابتًا 

 بنظام او بقانون معين، أو بتشريع خاص أو بإعالن دولي أو باتفاقية ثناوية دولية. 

ويعني أيضًا معرفة الفرد بالحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين دون استثنان        
مكانات  وطاقات  وعمي   والواجبات التي ينبري أن يقوم بها كل فرد بحسب قدرات  وا 

إن المواطنة  ( 33ص ,8555االلتزام بها وتأديتها عمى أكمل وج  وبإخالص. )الشيف,
تمثل مشروعًا تربويًا لمتريير االقتصادي والسياسي والثقافي من منظور حقوق االنسان 

في الدولة الحديثة, فمفهوم المواطنة يتضمن حقوقًا يتمتع بها جميع المواطنين وهي في 
 :الوقت نفس  واجبات عمى الدولة والمجتمع منها

 .أن يحفظ ل  الدين 

 .حفظ حقوق  الخاصة 

  .العدالة والمساواة االجتماعية 

  لتعميم.توفير ا 

  .تقديم الرعاية الصحية 

  .تقديم الخدمات األساسية 

  .توفير الحياة الكريمة 
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   الحرية الشخصرية وتشرمل حريرة التممرك، وحريرة العمرل، وحريرة االعتقراد، وحريرة
 الرأي.

هررررذم الحقرررروق يجررررب أن يتمتررررع بهررررا جميررررع المررررواطنين دون اسررررتثنان سرررروان كررررانوا        
في حدود التعاليم االسالمية, يجب عدم إكرام المواطنين  مسممين أو أهل كتاب أم ايرهم

ال ِإْكرَاَه ِفي الدِّيِن َقهْد َتَبهيََّن الْرْشهُد ِمهَن اْلَغهيِّ  ,()من اير المسممين عمى االسالم قرال
َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيهْؤِمْن ِبالمَّهِو َفَقهِد اْسَتْمَسهَك ِبهاْلُعْرَوِة اْلهُوْثَقى ال اْنِفَصهاَم َلَيها َوالمَّهُو 

 (812)البقرة /     .َسِميٌع َعِميٌم 

لة لكل مواطن برض النظر عن دين  أو عرقر  أو لونر  وكذلك الحرية فهي مكفو         
 بشرط أال تتعدى إلى حريات اآلخرين أو االسانة إلى الدين االسالمي.

أمرررا الواجبررررات فتختمرررف الررردول عرررن بعضرررها بعضرررًا فررري الواجبرررات المترتبرررة عمرررى        
ويمكرن إيرراد بعرض واجبرات المرواطن  المواطن باختالف الفمسفة التي تقوم عميهرا الدولرة,

 :والتي منها 

 .احترام النظام 

 .التصدي لمشاوعات المررضة 

 .عدم خيانة الوطن 

 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  عمى الممتمكات.الحفاظ 

 .السمع والطاعة لولي األمر 

 ,( 33-32ص ,8555الدفاع عن الوطن.)الشيف 
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   :المواطنة في القرنن الكريم   -ٔ

القررررررآن الكرررررريم المصررررردر االول لفهرررررم الررررردين االسرررررالمي, فيحمرررررل فررررري آياتررررر  ُيعرررررد        
المرتكزات والنصوص األساسية الموجزة والمعجزة لمتصور االسالمي لمحياة، وقرد اشرتمل 

فرريمكن أن نجرد لهرا جررذورًا فري الفكررر عمرى العديرد مررن اآليرات القرآنيرة المؤصررمة لممواطنرة 
ن أخررذت فرري أسررمى معانيهررا, االسررالمي  عنرراوين لمداللررة عررن المواطنررة، كاألمررة والقرروم وا 

فرررإذا كانرررت المواطنرررة تعنررري العضررروية فررري األمرررة، كررران هرررذا المعنرررى موجرررودًا فررري الفكرررر 
 ( 800ص ,8553السياسي االسالمي بشكل راسف ال يقبل أي تأويل. )القبانجي,

 :وفيما يأتي بيان لبعض هذم اآليات       

  ,قال اهلل سبحانو وتعالى

 َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة َفاْخَتَمُفوا َوَما ./(85)يونس 

  َِوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأَمٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْير/(803. )آل عمران 

   ُِتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َرْبُكْم َفاْعُبُدون ِنِه ُأمَّ        ( 58)االنبيان/ .ِإنَّ ىََٰ
   َِوَقاَل الَِّني َنَجا ِمْنُيَما َوادََّكَر َبْعَد ُأمٍَّة َأَنا ُأَنبُِّئُكم ِبتَْأِويِمِو َفَأْرِسُمون. /(31)يوسف 

  َِإنَّ ِإْبرَاِىيَم َكاَن ُأمًَّة َقاِنتًا لِّمَِّو َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكين. /(880)النحل 

   َنَّا َعَمىَٰ نثَارِِىم ْمْيَتُدون  ( 88)الزخرف/ .َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا نَباَءَنا َعَمىَٰ ُأمٍَّة َواِ 

  َِوَقاَل الَِّني نَمَن َيا َقْوِم اتَِّبُعوِن َأْىِدُكْم َسِبيَل الرََّشاد . / ( 44)اافر 

  َّْبرَاِىيَم ِإْن َقاَل ِلَقْوِمِو اْعُبُدوا الم  ( 82)العنكبوت / .َو َواتَُّقوهُ َواِ 

  َههٍة َرُسههوٌل َفههِاَنا َجههاَء َرُسههوُلُيْم ُقِضههَي َبْيههَنُيْم ِباْلِقْسههِط َوُىههْم اَل ُيْ َمُمههون   .َوِلُكههلِّ ُأمَّ
 ( 33)يونس/

 :ومن خالل تأمل اآليات السابقة، يتضط ما يأتي
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تقرروم الرؤيررة االسررالمية عمررى أن األمررة, تشررير إلررى جماعررة, متوحرردة فكرررًا وسررموكًا        
واألمرررة إشرررارة إلرررى انتمررران اذ تؤكرررد اآليرررات الكريمرررة أن العالقرررة برررين أبنررران الررروطن الواحرررد 
قاومة عمرى قريم التعراون والعردل والتناصرط وحرب الخيرر لكخررين وكرل سرموك يرضري ا  

القرررآن الكررريم دسررتور االسررالم الررذي يررنص عمررى أن البشرررية مررن وهكررذا يقرررر  ,(تعههالى)
أصرل واحرد تجمعهرم إخروة األصرل الواحرد، وهرذا يسرتدعى الترراحم والحرب والتعرايش عمرى 
البر والتقوى، ولو فهم الناس هذا وعمموا ب  الختفت العصبية الجاهمية والتمرايز الجنسري 

، وحرردة إنسرررانية متعاونررة، متعايشرررة والمرروني والعرقرري، واتحررردت البشرررية فرري وحررردة واحرردة
ترتكز هذم العالقة عمى قاعدة الوالن لممؤمنين والبران من , و متآلفة، تبنى لصالط االنسان

لرم يوجر   (لروحظ كرذلك فري القررآن الكرريم أن خطراب الرسرول )و الكافرين والفاسرقين, 
نما كران موجهرًا لمنراس جميعرًا كمرا برين  لقوم بعينهم كما أن  لم ينُسب نفس  إلى قوم ما وا 

( فأرسرل 35)الحر / .ُقْل َيها َأْيَيها النَّهاُس ِإنََّمها َأَنها َلُكهْم َنهِنيٌر ْمِبهينٌ  ,في قولر  (تعالى)
ة ا  وحدم ومن هنا لم إلى الناس كافة ليخرج عباد ا  جميعًا من عبادة العباد إلى عباد

يكرررررن خطابررررر  ألمرررررة دون أمرررررة ووطرررررن دون آخرررررر ولكرررررن كررررران موجهرررررًا لمرررررنفس البشررررررية. 
 (   885-884ص ,8550)الندوي،

    :المواطنة في السنة النبوية الشريفة   -ٕ

تُعرررد السرررنة النبويرررة الشرررريفة المصررردر الثررراني مرررن مصرررادر الررردين االسرررالمي بعرررد        
ن السرريرة العطرررة شررارحة ومفسرررة ومبينررة ذلررك، و  القرررآن الكررريم وقررد جررانت السررنة النبويررة ا 

رسررمت خارطررة طريررق لممشرركالت الترري تعرراني منهررا المجتمعررات  ()لمرسررول الكررريم 
والمحبة ونبذ العنف والتطرف هي اولى القيم التري نرادى اليوم، مشيرا إلى أن قيم السالم 

مرررن خرررالل دسرررتور المدينرررة, إذ نرررص عمرررى مضرررمون المواطنرررة التررري تعنررري  ()بهرررا 
شررار إلررى أن المررؤمنين مررن أهررل مكررة ويثرررب  المسرراواة التامررة بررين أبنرران الرروطن الواحررد, وا 

 أمة واحدة. 

( أول من وضع المعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة فأسس إن الرسول الكريم )       
التري م( دسرتور المدينرة المسرماة )بصرحيفة المدينرة( 284في السرنة األولرى لمهجررة )عرام 
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تعد من أهرم الوثراوق التاريخيرة التري أرسرت المبرادئ التري قرام عميهرا مفهروم المواطنرة فري 
ض بنرود الصرحيفة اثنرين وخمسرين وهي بمثابة مرجعية دستورية, وتعرر الدولة االسالمية, 

خمسررة وعشرررون منهررا خاصررة بررأمور المسررممين،  ()كمهررا مررن رأي رسررول ا  بنرردًا, 
وسرربعة وعشرررون مرتبطررة بالعالقررة بررين المسررممين وأصررحاب األديرران األخرررى، وال سرريما 
اليهررود وعبرردة األوثررران وقررد ُدوّن هرررذا الدسررتور بشررركل يسررمط ألصرررحاب األديرران األخررررى 

ع المسرررممين بحريرررة، ولهرررم أن يقيمررروا شرررعاورهم بحسرررب رابرررتهم ومرررن ايرررر أن برررالعيش مررر
يتضايق أحد الفرقان. ال شّك أن لدستور المدينة أهمّيًة بالرًة فري التراريف االسرالمي، فقرد 
شّكل منعطفًا دينّيًا، وسياسرّيًا، وحضرارّيًا، عمرى مسرتوى البشررّية جمعران, فمرن يرتمع ن فير  

أنموذجررًا ُيحتررذى، لرريس فقررط عمررى مسررتوى الجزيرررة العربّيررة، وقبررل  ويحمِّررل بنررودم يرررى فيرر 
أربعرة عشرر قرنرًا، برل عمررى مسرتوى العرالم، وفري أّي مكرران وزمران, إّنر  أنمروذج لممواطنررة 
ولمتعايش الدينّي المشترك ولحقروق األقمّيرات الدينّيرة فري المجتمرع المسرمم، اذ نررى الحرس 

لقد عاش المسرممون فري ظرالل النبروة فري دولرة  ,ميعالوطني والعدالة االجتماعية تعمُّ الج
المدينة يقدمون هذا العقد الذي يربط برين المرؤمنين بربراط االيمران, ويرربط برين المرؤمنين 
ن لهررذا  وايرررهم مررن أبنرران الدولررة أو سرركان الدولررة أو مررواطني الدولررة برابطررة المواطنررة, وا 

ومهم العنصررية والتري نسرميها الوطن حقوقا يتساوى فيها أعضراو  بصررف النظرر عرن قبرا
 (883ص ,8008اآلن العرقية, وبصرف النظر عن أديانهم. )الكواري,

مرررن خرررالل بعرررض أحاديثررر  الدالرررة عمرررى  ()وقرررد حررردد الرسرررول الكرررريم محمرررد        
  ,لمكرة () فقرالكانت مكة أطيب وأحب البالد إلي ,  المواطنة ومنها حب  لمكة فقد

ومرن . ما اطيبك من بمد وأحبك إلي ولو ال أن قومي أخرجوني منِك ما سكنُت غيرِك 
فقررد أحرب  جبررل ُأحررد  ()حرب الرروطن حرب معالمرر  مثررل الجبرال كمررا كرران يفعرل النبرري 

نهي َأَحهرم مها بهين ,كما فري قولر  ىهنا جبهل يحبنها ونحبهُو الميهم إَن إبهراىيم حهرم مكهة وا 
  (800ص ,3034,ح8545)البخاري,. البتييا

الميهم اجعهل بالمدينهة ضهعفي مها جعمهت بمكهة   ,قرال( )وعن النبي محمد        
 ( 48ص ,8441,ح8545)البخاري, .من البركِة 
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المسممون تكافأ دماؤىم ويسعى بنمتيم أدناىم وىم   ,()وقال نبينا محمد        
  . يُد عمى من سواىم 

ليس منا من دعا إلى عصبية وليس مَنها مهن قاتهل   ,() وقال نبينا محمد       
 .عمى عصبية وليس مَنا من مات عمى عصبية

نا اسهتنفرتم فهأنفروا ,()وقال ايضًا      .   ال ىجرة بعد الفتح ولكن جياد ونيهُة وا 
 (458ص ,8130,ح8545)البخاري,

ارجعهوا إلهى أىمهيكم فهأقيموا فهييم وعممهوىم  ,رحيًما، فقرال لنرا ()وكان رسول ا   
 . ومروىم فانا حضرت الصالة فميؤنن لكم أحدكم ثم ليومكم أكبركم 

 (321ص  ,233,ح8558)مسمم, 

 .ال يؤمن أحُدكم حتى يحبَّ ألخيو ما يحْبو لنفسو ,(ايضًا) وقال   

 (   58ص ,443,ح8545)البخاري,
 الباب  الثالث

 دراسات سابقة

 ( ٕٚٓٓدراسة عيال ) -ٕ

 الموسومة به ))بناء مقياس مفيوم المواطنة لدى طمبة الجامعة ((

استهدفت الدراسة بنان مقياس مفهوم المواطنرة, لردى طمبرة جامعرة بررداد والتعررف        
عمررررى مسررررتوى مفهرررروم المواطنررررة لررررديهم وبحسررررب الجررررنس, والتخصررررص, والصررررف.أجريت 

الدراسرية األربرع, لمدراسرة الصرباحية فري االختصاصرات الدراسة عمى الطمبة في المراحرل 
نراث(, وقرد أسرتثني مرنهم طمبرة المررحمتين الخامسرة والسادسرة  العممية واالنسانية )ذكور وا 

( طالبًا وطالبرة اختيررت باألسرموب الطبقري 814في بعض الكميات. بمرت عينة البحث )
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( فقررة بحسرب 18ونرت مرن )العشواوي, واعتمدت المنه  الوصفي. وقد أعدت استبانة تك
  ,مجاالت المواطنة األربعة

 الشعور بالهوية .   -8

 االنتمان والتعددية. -8

 االنفتاح عمى اآلخر. -4
 والحرية والمشاركة السياسية.  -3
 :وأ يرت النتائج اآلتية    

ارتفرراع مسررتوى الشررعور بالمواطنررة لرردى طمبررة الجامعررة وبكافررة مسررتويات  وتفرعاترر         
وظهر أن طمبة التخصص االنساني أكثرر شرعورًا بالمواطنرة واالنتمران الروطني مرن طمبرة 
التخصرررص العممررري, وازديررراد شرررعور المواطنرررة لررردى طمبرررة الجامعرررة مرررع التقررردم بالمراحرررل 

 الدراسية في الجامعة.  

 :صت الدراسة وأو   

بتأكيررد مسررؤولية التعمرريم بكافررة مسررتويات  فرري تعزيررز الشررعور لالنتمرران لمرروطن لرردى        
ضررافة مفررردات دراسررية فرري مراحررل التعمرريم المختمفررة تؤكررد عمررى  جميررع فوررات المجتمررع, وا 
االلتررزام بقرروانين المجتمررع ومفاهيمرر  ومعرراييرم وأنظمترر  الجماعيررة الترري تررؤدي الررى الشررعور 

 ان.باالنتم
 ( ٕٛٓٓدراسة الزىيري ) -ٖ

الموسههومة بههه ))المسههؤولية الوطنيههة وعالقتيهها بالنسههق القيمههي لههدى طمبههة الجامعههة 
 المستنصرية(( 

 :وهدفت الدراسة إلى   

التعرررررررف عمررررررى مسررررررتوى الشررررررعور بالمسررررررؤولية الوطنيررررررة لرررررردى طمبررررررة الجامعررررررة  .8
 المستنصرية.



 هـ1440-م  0201. لسنة  1ملحق  /مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد الثالث/العدد الثالث

 

 
 

 
108 

عمرى وفرق متريرري الجرنس التعرف عمى الفروق في مستوى المسؤولية الوطنيرة  .8
 والتخصص.

 :نتاو  الدراسة  

اتضرررط أن مسرررتوى المسرررؤولية الوطنيرررة أعمرررى مرررن المتوسرررط الفرضررري لررردى طمبرررة  .8
 الجامعة المستنصرية.

ن القيمة االقتصادية هي ادناها. .8  إن القيمة النظرية أعمى القيم الساودة, وا 

 :التوصيات

بوضرع ضروابط إرشرادية فعالرة تسراعد ضرورة اهتمام المسرؤولين فري التربيرة والتعمريم  .8
 عمى تنمية المسؤولية الوطنية وارس القيم والمثل العميا في نفوس أفراد المجتمع.

 التأكيد عمى بث القيم السامية وتثبيتها في نفوس الطمبة . .8

 الفصل الثالث

 الباب االول
 مبادئ المواطنة الصالحة في الفكر التربوي االسالمي

 :واالنغالقالبعد عن التعصب  -ٔ
يتجسررد البعررد عررن التعصررب وحالررة االنرررالق فرري االسررتماع لكخرررين, والنظررر فيمررا لررديهم 
ومحاورتهم, وتفهم سنة االنرالق بين الناس بعيدًا عرن الفرقرة واالخرتالف. وقرد عبرر عرن 

َكَمَمهٍة ُقهْل َيها َأْىهَل اْلِكتَهاِب َتَعهاَلْوْا ِإَلهى   ,()مخاطبرًا نبير   )تعالى(هذا السموك قول  
َباًبا مِّهن َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّمَو َواَل ُنْشِرَك ِبِو َشْيًئا َواَل َيتَِّخَن َبْعُضَنا َبْعضًا َأرْ 

 (23)آل عمران/ . ُدوِن الّمِو َفِان َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَيُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِمُمونَ 

لههيس منهها مهن دعهها الههى عصهبية, ولههيس منهها مههن   ,ذلررك فقرال (وأكرد رسرول ا  )
 (353ص ,8550. )ابوداود,قاتل عمى عصبية وليس منا من مات عمى عصبية
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فالتعصب ال يعني إال العبودية والهالك, وهرذا بردورم يضرعف مفهروم المواطنرة ويقمرل مرن 
  لمحفرراظ عمررى كفانترر  بررين أبنرران الرروطن الواحررد, وهررذا مررا حررّذر منرر  االسررالم ونهررى عنرر

, فينبررري أن يكررون التعامررل عمررى وفررق مررا أمررر ا  برر  ورسررول  وآل بيترر  المجتمررع وكيانرر 
فمنحرررذر ذلرررك ولنقرررف صرررفًا واحررردًا متراصرررًا, وبنيانرررًا قويرررًا مرررن أجرررل مواجهرررة هرررذم االفكرررار 
والمبررادئ الضررالة لكرري نكررون مررواطنين صررالحين نررافعين محققررين لمررا جررانت برر  أحكررام 

ن بهررا عرراممين بمبادوهررا, كمررا ينبررري أن نبتعررد عررن الخررالف واالخررتالف, الشررريعة منتفعرري
-38ص ,8005ألن البعررد عنرر  يعررد مررن أهررم مبررادئ المواطنررة الصررالحة. )ابررو سررممية,

34) 

ويرى الباحث ان من لوازم محبة الوطن أن يشارك الجميع في بناو , فاألوطان ال تكرون 
المحافظرررة عمرررى هويرررة الحضرررارة االسرررالمية قويرررة وقرررادرة عمرررى االبرررداع, إال مرررن خرررالل 

العمالقة, والتي من خاللهرا نسرتطيع إنقراذ األرض مرن هادميهرا, فعمينرا أن نسرعى لتعزيرز 
مبادئ المواطنة, حتى تخمص إلى االنسان المواطن الحريص عمرى بنران وطنر  واالرتقران 

 .ب 

 :المشاركة والتعاون في الحياة العامة -ٕ
مرن األسرباب الوثيقرة فري تررابط المسرممين  فيعردان شّرع االسالم مبدأ التعراون والمشراركة 
أواصررر المحبررة بيررنهم, ومررن أوثررق اسررباب التكافررل  وتماسرركهم فيمررا بيررنهم فإنهمررا يعقرردان

ذا نظرنا إلى االسالم وجدنا التعاون يمتد إلى آفاق واسرعة، ويتسرع ليشرمل االجتماعي,  وا 
الجانررب الروحررري واالجتمررراعي والسياسررري واالقتصرررادي، فهرررو شرررامل شرررمول االسرررالم، وال 
يقتصررر عمررى جانررب فقررط. بررل يعنرري العطرران فرري كافررة االتجاهررات وجميررع األحرروال، وهررو 

 رسم في واالسهام الرأي البدانل أمامهم وفسط المجاتقاسم خدمة عامة واشتراك الجميع 
 خرالل مرن المشراركة وترأتي. مناشرطها جميرع فري والمشراركة لممجتمع، الداخمية السياسة
 عقرد طريرق واالجتماعيرة، عرن السياسرية األنشرطة عبرر والواجبرات، الحقروق مبردأ إقررار

بدان الوطنية الحوارات  فري المشاركةالتعاون و  عمى التربية وثقة وتبدأ حرية بكل الرأي وا 
 التي والمدرسة ,ورضاً  رابة عن البيت أعمال في أوالدها تشرل التي فاألسرة مبكرة، سن
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 يصرب ذلرك كرل المتنوعرة المدرسرية األنشرطة فري المتعاونة المشاركة عمى طمبتها تحفز
 الشخصية لتشكيل الالزمة المهارات وتنمية المشاركةو  عمى التعاون التربية الحقيقية في

 (45ص ,8005. )الحفظي,الفعالة ةااليجابي

 :تقديم المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة -ٖ

تعني المصمحة العامة أن يتضامن أبنان المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سروان كرانوا أفررادًا 
أو جماعات, عمى اتخاذ مواقف إيجابية كثيرة, بدافع من شعور وجداني عميق, ينبع من 

االسرالمية, إذ يتعراون الجميرع ويتماسركون اليجراد المجتمرع االفضرل, ودفرع أصل العقيدة 
الضررررر عرررن أفررررادم, وعميررر  فرررإن عمرررى االنسررران أن يبنررري عالقاتررر  بمرررن حولررر  عمرررى هرررذا 

ن الحفراظ عمرى األساس فالمصمحة إن ناقضت مقاصد الشرريعة فهري ليسرت بمصرمحة. إ
ية عقول أبناوها وفكرها من االنحراف, حياة الناس مادياا ومعنويًا, وحفظ دين األمة, وحما

وصررررريانة أعراضرررررهم وحرمررررراتهم مرررررن االنتهررررراك, يعنررررري المواطنرررررة الصرررررالحة التررررري تعنررررري 
وبنرررراًن عميرررر  فررررإن المررررواطن الصررررالط ال يسررررعى إلررررى تحقيررررق راباترررر  بالمصررررمحة العامررررة, 

وطموحات  وأماني  عمى حساب المصمحة العامة وبما يضر باآلخرين, أو يقدم مصرالح  
 (818ص ,8002الشخصية عمى مصمحة الوطن. )عموان,

 :مخالطة الناس وتحمل أناىم -ٗ
تنميرررة الشخصرررية االجتماعيرررة واكتسررراب الخبررررات وتعرررديل سرررموك الفررررد مرررن خرررالل  ترررأتي

( وهررو )مخالطررة األفررراد فيمررا بيررنهم, ومررا يرردل عمررى ذلررك مررا جرران عمررى لسرران نرروح 
َقههههاِمي َوتَههههْنِكيِريِإن َكههههاَن  ,)تعههههالى(يخاطررررب قومرررر  كمررررا فرررري قولرررر    َكُبههههَر َعَمههههْيُكم مَّ

المهؤمن الهني يخهالط النهاس ويصهبر عمهى  ,()قرال الرسرول الكرريم و (38)يرونس/
)ابررن  .أناىههم أع ههم أجههرًا مههن المههؤمن الههني ال يخههالط النههاس وال يصههبر عمههى أناىههم

 (8444ص ,8،ج8554ماجة,
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 :ن الناسياالخوة ب -٘
حفرة من النار متنافرين, متحاربين فنزلرت اآليرات, لقد كان العرب قبل االسالم عمى شفا 

سرررمعنا  ,تحرررابوا فتحررراّبوا, وقيرررل لهرررم ترررآخوا فترررآخوا, فنزلرررت عمررريهم اآليرررات فقرررالوا ,قيررل لهرررم
ِإنََّمهها اْلُمْؤِمُنههوَن ِإْخههَوٌة  ,(تعههالى)وأطعنررا, فررإذا بالفرقرران والمتنررافرين أصرربحوا دولررة, قررال 

 (80)الحجرات/ .َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّكْم ُتْرَحُمونَ َفَأْصِمُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم 

إن في الشريعة االسالمية شيوًا بالا األهمية, وهو ربط المجتمع االسالمي وتماسك  
شاعة المودة بين أبناو , وقد أقام االسالم الوحدة الكبرى بين المسممين وآلف بين  وا 

لذا نجد رسول ا  , رابطة النسب والدم قموبهم وعواطفهم, وعد رابطة االسالم أقوى من
()  قد بدأ في البنان األخوي الراسف, ليقيم دولة االسالم عمى أساس سميم, وقد تبنى

( ذلك بصورة إيجابية منذ فجر دعوت , فآخى بين المهاجرين واألنصار, النبي )
قبل ذلك بين  وبين وصي  وباب  ()وشممت هذم االخوة جميع المسممين, وقد آخى 

 (4ص ,8544)القرشي,(. )مدينة عمم  االمام عمي أمير المؤمنين 

 الباب الثاني
 التطبيقات التربوية لممواطنة في الفكر االسالمي

 :المنيج الدراسي -1

  تضررمين المقررررات الدراسررية بعررض التسرراؤالت الترري تثيررر العديررد مررن المناقشررات
 حول مشكالت الوطن وقضايام.

  ،تضمين المقرررات الدراسرية وال سريما مقرررات الدراسرات االجتماعيرة النصروص
القررررانة التعبيرررر، مبرررادئ الهويرررة الوطنيرررة لمطالرررب وارتباطررر  بوطنررر  دينرررا وأرضرررًا 
وتاريخررًا وبشرررًا تسررتثير لديرر  مشرراعر الفخررر والزهررو باالنتسرراب لعقيدترر  ولوطنرر ، 

 والمسؤولية تجام الدين والمجتمع والدولة . 
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 المواطنرة مرع  عرن تتحردث التري واألحاديرث اآليرات الدراسرية المنراه  تضرمين
 بمشكالت المجتمع. الدراسي المحتوى ربط

 المرررتعمم عمرررى حرررب الررروطن والررردفاع عنررر  بالوسررراول المتاحررررة  المرررنه  يحرررثن أ
 .ذلك اير إلى والموعظة، كالقدوة

 أن  شرأنها مرن التري القريم أهمها القيم والمهارات, ومن الدراسية المناه  تضمين
  أمن . عمى والحرص لموطن االخالص تبث روح

 :المعمم -2

  يقررروم المعمرررم برررردور هرررام فررري تفعيررررل قررريم تربيرررة المواطنررررة، وارسرررها فررري نفرررروس
 المتعممرين فمنر  يتمقرون النصرط والتوجيهررات، ويقتردون بر  فري الخمرق والسررموك

 السوي، فهو يبين لهم ِنعم وطنهم وفضم  عميهم.

  إلرى العقيردة هرذم وتحويرل واالنتمرانالروالن  العمل عمى ترذية المتعممين بعقيدة 
حرررثهم عمرررى التضررحية وااليثرررار بالمنفعرررة عمررريهم تجررام الررروطن, مرررن اجررل سررموك 

 الشخصية في مقابل الصالط العام.  

   ارس روح المبادرة لأعمال الخيرية والتطوعية, التي تسهم فري تأصريل معنرى
 المختمفة ومنجزات  الوطن مكتسبات عمى طنة, بالمحافظةوالموا الوطنية 

   يقررروم المعمرررم بررردور هرررام فررري تفعيرررل قررريم تربيرررة المواطنرررة، وارسرررها فررري نفررروس
 المتعممرين فمنر  يتمقرون النصرط والتوجيهررات، ويقتردون بر  فري الخمرق والسررموك

 السوي، فهو يبين لهم ِنعم وطنهم وفضم  عميهم.

 :المتعمم -3

  ان يتربررى المررتعمم عمررى مبرردأ تعزيررز الوحرردة الوطنيررة، وحررب كررل فوررات المجتمررع
 بمختمف انتماناتهم، ونبذ الفووية والعرقية والطاوفية. 

 عمى المتعمم ان يتحمى بأخالقيات االنسان الواعي بأمور دين  ودنيام 
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 .ان يدافع المتعمم عن الوطن ضد الطامعين بخيرات  بكل أنواع وساول الدفاع 

   ان يعي المتعمم بالثقافرة الوطنيرة عرن طريرق إكسراب  المفراهيم الوطنيرة، وتعريفر
نجازات ، وتثقيف  باألهمية الجررافية واالقتصادية لموطن  .بتاريف وطن  وا 

  ,مهمررا كرران معتقرردم او أصررم  او ان يتربررى عمررى حررب اآلخرررين واالحسرران لهررم
 فكرم.

 الباب الثالث

 والمقترحاتاالستنتاجات والتوصيات 

  :االستنتاجات 

تسررتمد المواطنرررة مبادورر  مرررن القررررآن الكررريم والسرررنة النبويرررة الشررريفة فهمرررا يمرررثالن  -8
المرررنه  الررررويس لتربيرررة المواطنرررة, فضرررال عرررن تجرررارب مرررن سررربق , وتجاربررر  فررري 

 الحياة.
 إن مفهوم المواطنة مفهوم أصيل ل  جذورم التاريخية في المنه  االسالمي. -8
وطيردة برين المواطنرة وحقروق االنسران, إذ إن المواطنرة فري حقيقتهرا هناك عالقة  -4

 هي حقوق وواجبات متبادلة بين المواطنين كافة.
قدم لنا التراث االسالمي أسسًا تربوية مهمة في التربية الوطنية، كي يعد مواطنًا  -3

 صالحا
  :التوصيات 

واطنررة, ألن مرررا ضرررورة قيررام مسررؤولي التربيرررة والتعمرريم بالتأكيررد عمرررى مفهرروم الم -8
يتعرررررض إليرررر  مررررن ضررررعف وربمررررا ايابرررر  يسرررربب إشرررركاالت كبيرررررة فرررري مشرررراعر 

 االنسان تجام وطن .
ضرورة التركيز من قبل المعممين عمى ارس مفهوم المواطنرة لردى الناشروة وتنميرة  -8

هرررذا المفهررروم لررردى المتعممرررين فررري جميرررع المراحرررل مرررن خرررالل ربرررط المنررراه  بترررراث 
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زالة الرموض الذي يشكك األجيال الناشوة في هذا المسممين الثقافي والحضاري , وا 
 المفهوم. 

ضرررورة قيررام وزارة التربيررة بحممررة لتفعيررل مفهرروم المواطنررة كمبرردأ, مررن خرررالل     -4
تصميم شعار لهذا المفهروم ينشرر فري المؤسسرات التربويرة والحكوميرة, وعمرى الجرداريات 

النررواحي بمفهرروم المواطنررة ويطبررع عمررى المسررتمزمات المدرسررية الحاطررة الطمبررة مررن كررل 
 وترسيخها.

العمل عمى ارس روح التضحية والفدان في نفوس المتعممين، حترى يكونروا عمرى  -3
قرردر التحرردي, وال يتررردد الفرررد مررنهم فرري تنفيررذ أي مهمررة ُتسررند إليرر  ولررو كرران ثمررن 

 ذلك حيات .
 : المقترحات

 .القيام بدراسة مقارنة لممواطنة بين المفهوم االسالمي والمفهوم الرربي   -8
 القيام بدراسة  عن المواطنة عند العممان والمفكرين المسممين.    -8

 المصادر

 .الكريمالقران  -

ابرررو دف, محمرررود خميرررل, تربيرررة المواطنرررة مرررن منظرررور إسرررالمي, ارررزة الجامعرررة  -8
 .8003االسالمية, 

ه(, صحيط البخاري, تحقيق: محمرد ذهنري بيرروت,  812)تأبو عبد ا  محمد  -8
 .8088أجزان(,  5دار النوادر لمنشر والتوزيع, مكتبة الحديث النبوي, )

جرار، اماني اازي, التربية السياسية, عمران, االردن, دار واورل لمنشرر والتوزيرع,  -4
8004 
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طنررة لرردى حسررن, إنتصررار عبررد األميررر, أثررر برنررام  إرشررادي فرري تنميررة مفهرروم الموا -3
طالبرررات المرحمرررة المتوسرررطة, رسرررالة ماجسرررتير ايرررر منشرررورة, جامعرررة بررررداد, كميرررة 

 .8084التربية/ابن رشد, قسم العموم التربوية والنفسية, اختصاص إرشاد تربوي, 
، عبرررد الررررحمن, دور التربيرررة الوطنيرررة فررري تنميرررة المواطنرررة فررري المجتمرررع الحفظررري -1

السررررعودي, رسررررالة ماجسررررتير منشررررورة, جامعررررة أم القرررررى, قسررررم التربيررررة االسررررالمية 
 . 8005والمقارنة, مكة المكرمة, 

خيل, محمد حسن, الفكر السياسي االسالمي المعاصرر, بيرروت, لبنران, منشرورات  -2
 .8083الحمبي الحقوقية, 

شرررريد, عبررررد الوهرررراب عبررررد المجيرررررد, التحررررول الررررديمقراطي فرررري العررررراق، الدراسرررررات ر  -3
التاريخيررة واألسررس الثقافيرررة والمحررددات الخارجيرررة، بيررروت, لبنررران, مركررز دراسرررات 

 .8002الوحدة العربية, 
الزهيررري, محسررن صررالط حسررن, المسررؤولية الوطنيررة وعالقتهررا بالنسررق القيمرري لرردى  -4

الة ماجسرتير ايرر منشرورة, الجامعرة المستنصررية, طمبة الجامعة المستنصرية، رسر
 . 8004العراق, 

الشررريف، محمرررد خمرررف, المواطنرررة الصرررالحة، الريررراض، مكتبرررة الممرررك فهرررد الوطنيرررة,  -5
8555. 

الطررراوي, سررررمد, مررردخل لدراسرررة الفكرررر السياسررري لمشرررهيد الصررردر، قضرررايا إسرررالمية  -80
 .8000معاصرة, بيروت, الناشر: مركز دراسات فمسفة الدين, 

لعررادلي, حسررين درويررش, الهويررة العراقيررة، برررداد, مجمررة المواطنررة والتعررايش, العرردد ا -88
 .8003(, تصدر عن دار وطن لمعموم والدراسات, 3)
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عيال، ياسرين حميرد, بنران وتطبيرق مقيراس المواطنرة لردى طمبرة الجامعرة، اطروحرة  -88
لتربويررة دكتررورام ايررر منشررورة, جامعررة برررداد، كميررة التربيررة/ابن رشررد, قسررم العمرروم ا

 .8003والنفسية, اختصاص قياس وتقويم, 
العيسى، جهينة سمطان وآخررون, مروجز تراريف الفكرر االجتمراعي, سروريا, دمشرق,  -84

 .8008, 8سمسمة عمم االجتماع، األهالي لمطبع والنشر والتوزيع, ط
القبرررانجي, السررريد صررردر الررردين, عمرررم السياسرررة: تجديرررد مرررن وجهرررة نظرررر إسرررالمية,  -83

 .8553ر الفكر, بيروت, مؤسسة دا
ه(, حيرررراة االمررررام زيررررن العابرررردين, بيررررروت, دار 8344القرشرررري، برررراقر شررررريف )ت -81

 .8544االضوان, 
الكررواري, عمررى خميفررة, المواطنررة والديمقراطيررة فرري البمرردان العربيررة, بيررروت, مركررز  -82

 .8008دراسات الوحدة العربية, 
فرري المنررراه  المقرراني، أحمرررد والجمررل عمررري, معجررم المصرررطمحات التربويررة المعرفرررة  -83

 .8555, 8وطرق التدريس، القاهرة, عالم الكتب, ط
ه(, صرررحيط مسررمم، تحقيررق: محمرررد فررؤاد عبرررد 828مسررمم، أبررو الحسرررين مسررمم )ت -84

 .8558الباقي، بيروت، دار إحيان التراث العربي, 
منشررد, فيصررل عبررد, أسررس ومبررادئ التربيررة, عمرران, دار الرضرروان لمنشررر والتوزيررع,  -85

8083. 
ناصررر، ابررراهيم, اسررس التربيررة، عمرران, االردن، جمعيررة عمررال المطررابع التعاونيررة,  -80

8544  . 
الررنحالوي, عبررد الرررحمن, أصررول التربيررة االسررالمية وأسرراليبها فرري البيررت والمدرسررة  -88

 .8003, 81والمجتمع, بيروت, دار الفكر, ط
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نشرررر النررردوي, ابرررو الحسرررن عمررري, مررراذا خسرررر العرررالم بانحطررراط المسرررممين, بيرررروت,  -88
 .8550مكتبة االيمان, 

وترررروت, عمرررري وآخرررررون, المواطنررررة والهويررررة والوطنيررررة, العررررراق, برررررداد, الحضررررارية  -84
 .8004لمطباعة والنشر, 

 


