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 ..اإلهــــداء 
 

قية اهلل يف إىل سيدي وموالي ب
 األرض احلجة بن احلسن املهدي 

ه رسول اهلل الصادق 
ِّ
صلوات اهلل تعاىل على جد

 املعصومنياألمني وعليه وعلى آباءه 
 ليمًا كثريًا وسلم تس
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 ةـدمـمقـال
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسـال  علـخ  ـل  لـ  اهلل                  

 .. وآله الطيبني الطاهرين عبد اهلل  بنتعاىل الرسول األمني حممد 

 ..أما بعد             

الرتبية والتعليم وتكاملهما اإلنساني ، هو من امتدادات البناء             

األ القي لقيا  احلياة الكرمية بني أفراد األسرة الواحدة وما ُيحيط 

 لية ضمن بيئتها الداالسلبية ، جمريات التأثلات احلماية من و، بها 

اجلهات الرمسية وغل الرمسيـة ،  مؤثرات والبيئة اخلارجية ، مبا فيها 

ـُبنخ   ..وتنطل  منها العالقات اإلنسانية علخ أسسها وما ت

، ما نستقيه من  رتبيةة للسانددروس  أقو و أقوىوميثل أصالة             

ــالمية    ــا اإلس ــراث أمتن ــه ت ــتقخ من ــا اس ــريم ، وم ويف ، القــرآا الك

مــا ورد يف ممــامني األحاديـب النبويــة الشــري ة وأقــوال  ،  هامقـدمت 

ليكــوا بهــديها منهــاة احليــاة ، ( علــيهم الســال )األئمــة األاهــار 

 .. ةالقومي ةالرتبوي

 :للذكر احلكيم  رشاد الرتبويال ضمنومما جاء             

َكـل  َمَثـلل َلَعُلُهـْم    َوَلَقْد َضـَرْبَنا لللناـاسف فلـي َهـَذا اْلَقـْرَآاف ملـْن       )            

 .. سورة الزمر( 72)َيَتَذُكُروَا 

اهلل عليـه وآلـه    صـل ) رسول اهلل  وورد يف اجملال الرتبوي ، قول            

 (  : وسلم 
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أال أنبئكم باملؤمن ؟ املؤمن من ائتمنه املؤمنوا علخ أمواهلم )               

ـ    لم املسـلموا مـن يـد     وأن سهم ، أال أنبئكم باملسلم املسـلم مـن س

 ( .ولسانه ، واملهاجر َمن هجر السيئات وترك ما حر  اهلل عليه 

الـ   اإلنسـانية   – الرتبويـة احملـاور  و هـذ  السـمات   وما أعظم             

 :جتمع اجملتمع بني 

 األن س+ األموال =  ائتمن=  املؤمن

 لسانه+ من يد  = املسلموا = سلم  = املسلم

 ترك ما حر  اهلل عليه+ السيئات  = هجر=  املهاجر

بنـاء  هندسـة  ومما متثل هذ  املعادالت العاليـة الدقـة واألداء ،                

والبناء اجلامع ال كر والن س والسلوك ،  ؛ بنيالشخصية الكائنة 

 ..اإلنساا وأ يه ونظل  اإلنساا  ؛ بنيبالتآلف واحملبة 

اإلنسانية ، امَلستقخ مـن   –لرتبوية ومن احلقائ  وقمم املناهج ا            

القرآا الكريم واملدرسة النبوية الشري ة ، هو ما تممنه قـول أمـل   

يف وصـيته البنـه   ( عليـه السـال   )املؤمنني اإلما  علي بن أبي االب 

 ( : عليه السال )احلسن 

ـ )              َي فليَهـا ملـْن َشـْيء     َوإفناَما َقْلُب َاْلَحَدثل َكاألْرضف َاْلَخاللَيةل َما َأْلقل

 ( ..َقبلَلْتُه 

وهكذا استقخ من هذ  الدوحة احملمدية املباركـة واالمتـداد              

ــريم  ــوي الك ــوي ، العل ــال كر الرتب ــ، ب ــابع  وم ــخ املن ــه أنق ا احتوت

واإلما  ( عليه السال )اإلما  علي اهلادي  ، ليواصل مسلتهااحلياتية 

لوضــع ممــامني متكاملــة  ،( عليــه الســال )احلســن العســكري 

 ..اإلنسانية  –ومنها املمامني الرتبوية ، للحياة 

 : حيب ورد عن أبي هاشم اجلع ري قال             

فجـاء  ( عليـه السـال    ) د لت علخ أبي احلسـن العسـكري   )             

صيب من صبيانه فناولـه وردة ، فقبلـها ووضـعها علـخ عينيـه ، ثـم       
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ـ : ناولنيها ، ثم قال  ا أبـا هاشـم ، مـن تنـاول وردة أو ر انـة فقبلـها       ي

اهلل عليـه وآلـه    صـل )علخ عينيه ، ثم صلخ علـخ حممـد   ووضعها 

كتب اهلل له من احلسنات مثل رمـل  ( عليهم السال )واألئمة ( وسلم

 .( عاجل ، وحما عنه من السيئات مثل ذلك 

  اآل ر مهما وهو ما جيمع بني أمور عّدة ، منها ما تكوا احرتا             

العطــاء بكــل  والتشــجيع علــخ كــاا عمــر  ، وتقــدير وتقيــيم

الـتعلمم والتعلـيم   فماًل عن ما يشمل عليه من معطياته اإلنسانية ، 

 ..والبناء الرتبوي وتنميته ضمن املناخ األ القي الكريم 

 ( : عليه السال )وكما قال اإلما  علي اهلادي             

أسعد بالّشكر منه بالّنعمة ال  أوجبت الشاكر )              

 ( . الّشكر ؛ ألّا النلَعم متاع ، والشكر نلعم وُعقبخ 

األ القية ال   –وبني النعمة والشكر ، النعمة الرتبوية               

اإلنساا واآل رين ممن ُيحيطوا جتمع كياا اإلنساا وذاته ، و

 ..رمحة الودة واملإال جتمعهم ما ، وبه

 ( : عليه السال )وقال اإلما  علّخ اهلادي              

َمن اتاقَخ اهلَل ُيتاقخ ، وَمْن أااَع اهلَل ُيطاُع ، وَمْن أااَع اخلاللَ  )              

ـ ـََلْم ُيبالف َسَخَط امَلْخَلوقني ، َوَمـْن أْسـَخَط اخلـاللَ  ف    ملٌن أْا َيحلـلا بلـهل   ـَق

 .( َسَخَط اْلَمْخَلوقنَي 

اإلنسـانية بـني كـل     –وهكذا تتجّمع األ القيـة الرتبويـة                

واحلماري املخلوقات ، لتجعل من اجملتمع ذلك البناء املرصوص املتني 

 ..املستدا  

ومـن املنـابع األصـيلة النقّيـة ، تسـتقي هـذ        ، وباالجتا  ذاته              

يهمـا  عل)الدراسة املقتمبة جانب مـن ال ـيا اهلـادي والعسـكري     

 ..بية ودقة أ القياتها وإنسانيتها ، ألعظم مناهج الرت( السال 
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اد يف تقـديم مـا   من اخلال  عز وجل السد وبهذا اليسل أمتنخ              

، تكوا ش اعة لنا عند  تعاىل ، إنـه مسيـع جميـب    ين ع الناس ، و

 ..وصل اهلل علخ حممد وآله الكرا  

 

 .. واحلمد هلل رب العاملني
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 املبحث األول
 املعلوماتية والرتبوية واإلنسانية 

 بني الفكر اإلسالمي وعصر االنرتنت
 

يكوا بناء البحب علخ أسس الوعي للرتبية اإلنسانية س             

وميهد جلوهر املوضوع الكائن ، ليسب  اجلامع بني الرتاث واملعاصرة 

والعم  ء والرتبية واإلنسانية التكامل والبناجوانب من : بني 

عند الرتبوية ال لس ي والبناء األكثر امتدادًا من اإلسرتاتيجيات 

 ..( عليهما السال )العسكري احلسن اهلادي وعلي اإلمامني 

كل هو اإلنساا وانبثاقها وملتقاها واستدامتها ، وقطب             

بل وحتخ ، بيئته الدا لية وبيئته اخلارجية  عوامل ومكونات 

 ..ال ماء اخلارجي وحراكه 

وهنا تربز النظم الرتبوية و ططها ، وما تتطلبه من تقويم             

فلس ة وإسرتاتيجيات الرتبية والربامج الرتبوية والتعليمية للنهوض 

 ..باملؤسسات ومواردها البشرية ووسائلها املتنوعة 

 :اآلتي يتمثل بلذا سيكوا حمتوى هذا املبحب             

 .مد ل وم اهيم : أواًل 

الرتبية والتعليم بـني ال كـر اإلسـالمي وعصـر      –املعلومات : ثانيًا 

 .االنرتنت 
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 مدخل ومفاهيم: أواًل 
 

ألسرة واملدرسة ل السعي املثابر؛  Educationالرتبية             

كمال رحلة مل،  واملؤسسات الرتبوية واإلعالمية واجملتمعية

 ..اخلارجية البيئة البيئة الدا لية وعوامل اركة مبش، و الشخص

فلكريًّا ( ة للصغارو اص)ملية التنشئة عوالرتبية هي              

املدرسة وغلها من امَلنُظمات  ، وتنمية َقدراتهم العقلية دا ل وُ لقيًّا

  .. واملؤساسات امَلت ر قة للرتبية

،  وتدريبهم ليشمل تعليم الكباروُيمكلن أا ميتدا امل هو               

كما إنه ميتّد ليشمل كذلك التأثلات الرتبوية جلميع 

 .. التنظيمات االجتماعية

، وقد ُيحاَول كما مت بيانه  الرتبية وثيقة الص لة بالتعليمو            

، ولكن الرتبية احلُقة ال ُبدا أا تستوعب مظاهر  الت رقة بينهما

.. اجملتمع الثقافة السائدة يف

 

 

وتشرتك يف الرتبية عدة عوامل مستقلة وتابعة ، منها ما             

أ رى ما تكوا موضوعية ، وما هو متعل  تكوا ذاتية ، و

، وما ، احلكومية وغل احلكومية املنظومة الرتبوية ومؤسساتها ب

                                                 
1
موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية /  هاشم حسين ناصر المحنك. د: راجع   - 

 . 2007/  لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون /  واالقتصادية والتجارية

/ دار الحريمة للطباعمة   / إحسمان محمما الحسمن    . د: ترجممة  / معجم علمم االجتمما    / دينكن ميشيل  -

 1980/ بغااد 

 لبنمان /  بيمروت / دار العمود   /  2ج/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبا المنعم الحفني . د -

 /1978. 

- popenone , David "Sociology" 3
rd

 , prentice – Hall , Inc. , New Jersey , 

1987. 

- Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. , America , 1987. 
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جيري من تغل جزئي وتغيل شامل ، ويد ل ضمنها جوانب بيئية 

 ..ون سية وأ رى وراثية 

و  ال  علومبنظور مؤسساتي تد ل الرتبية ضمن منظومة ال            

 ية واجلماعية واجملتمعية ، وتسهملكات ال ردامل تسهم يف تنمية 

ال كر والن س وتقويم  ة ،شخصيال الرتبية خبططها يف بلورة

فاعل  بين الشخصية مبستوى جتعل من اإلنسااوالسلوك ، مما ت

 ..حلقوق والواجبات ونافع بأداء ا

والرتبية غل الرمسية  formal educationالرتبية الرمسية و            

informal education الساب  أو املتزامن مع مرحلة التعلم والتعليم 

 ..وما يكملهما 

، كل ما يكتسبه  بشكل عا ، Learning  تعلمأما ال            

إخل ، .. اال وعوااف وميول ال رد من معلومات وأفكار ومعارف ومع

جبانبيه الكمي وغل الكمي ، النظري والتطبيقي ، والدينامي 

والستاتيكي ، وكل ما يكتسبه ال رد وباعتماد  يف كل 

 ..جهود  العلمية وما يتوصل إليه بشكل شخصي 

معونة شخص ؛ بشكل عا  يعين  Didacticsأما التعليم             

،  وبتهيئة الظروف احملددة لمي وعمليآل ر للوصول إىل مستوى ع

 ..وقد تسهم جهة رمسية وغل رمسية 

، يكوا العمل والتن يذ التعليمي علخ وبشكل عا              

أسس وبناء خمطط له ، ووضوح الرؤى والرسالة واألهداف والغايات ، 

ه املوارد البشرية املتخصصة ، ومبستوى مؤهالت و ربات دعموت

 ..معينة 

اآل ر علخ  وبهذا فالتعلم والرتبية والتعليم ، أحدهم يكمل             

،  أسس ومستوى متطلبات بناء ال كر والعلم والتدريب والثقافة
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اهلادفة اجلهود ،  إىل مستوى عالل أو مناسب من و تاة بذلك

..واملربجمة ، واملخطط هلا 

 

 

ــ                   ــات الرتبوي ــن املكون ــ ّا م ــا  ؛ ف ــكل ع ــية وبش ة الرئيس

ــاء    ــتوى البن ــة ، ومس ــيابية واملرن ــة واالنس ــتوى ال اعلي ــددة ملس احمل

 : والرتسيخ الناجح 

  ، االدارة والتنظيم والتنسي  ، وما تشمله من  طط وقرارات

تن يذ ، وما يرتتب من معايل التقيـيم  الوما تتعل  باألدوار و

 ..الوظي ي ، والتقويم األدائي 

 ة املشاركة الرتبوية والتعليمية املوارد البشرية ، وابيع.. 

    ــة ــتثماراتها  ؛ الزمانيـ ــة اسـ ــربات ومالئمـ ــؤهالت واخلـ املـ

 ..واملكانية واملوق ية 

ــة                   ــة والتعليمي ــات الرتبوي ــتوى العملي ــه مبس ــا  قق ومم

مستوى اجلودة الشاملة واملتكاملـة  وجتزئتها ، وما يرتتب من نتائج 

 ..الرتبية والتعليم  –اإلنساا   صلية ؛للمخرجات املتمثلة مب

ومنــه مــا تســهم يف األنشــطة احلياتيــة ومراكزهــا احليويــة              

 ..الداعمة للعلو  والثقافات واحلمارات 

ــمله               ــا تش ــن مب ــة ،    م ــة والتعليمي ــات الرتبوي ــا  املؤسس مه

لألسرة بدورة أنشطته احلكومية وغل احلكومية ، حتخ الوصول 

 ..  األسري  والبناء

ــن               ــن املتقــد  ذكــر  ، ميك وللتوضــيح بعموميــة جوانــب م

 :إدراجها وتبيانها ضمن املخطط املختصر املبسط اآلتي 

 

 

                                                 
1
التعليم العالي والبحث العلمي جوانب ممن الواقمع وقمو      / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع   - 

 . 5844العاد /  1995أيلول  12الثالثاء / جريا  العراق / الطموح 
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 املكونات الرتبوية الرئيسية يبني (  ) خمطط 

 احملددة ملستوى ال اعلية واالنسيابية واملرنة

 

لدعم ال كري واستكمال املنحخ واملنبع والتوجيه وا             

اإلنساني ، هو من حمددات وتوجيهات والتوجهات األ القية  –الرتبوي 

 ..بلورة وحمور الثقافة واحلمارة  يف

عليه )وكما قال أمل املؤمنني اإلما  علي بن أبي االب              

 ( :السال 

ـ علالرا اااْعَلْم َأَو)              ـ يا ال َو، بلـَبْعال   ا إاُلَيْصـَلُح َبْعُمـهَ   اٌت الَة َاَبَق

ـ : ال ا َعْن َبْعغلَنخ بلَبْعملَه ـ َو، ا ُجُنـوُد اهللل  َفملْنَه ـ مْنَه ـ اُب الَعا َكتا ةل اما

ـ َو ، الر ْفـ ف افل َواُل اإلْنَصا ُعماملْنَهَو، اَة الَعْدلف ا َقَمملْنَهَو، ةل اصااخَلَو ا ملْنَه

ـ ملْن َأ اةفاخَلَرُل اجللْزَيةل َوْهَأ ـ ْه ـ  ةل َولف الذ ما ـ َو، اسف ُمْسـللَمةل النا ـ ملْنَه اُر ا التُّجا

امَلْسـَكَنةل  اَجةل َوي احَلَبَقَة السُّْ َلخ ملْن َذوفا الُطملْنَهَو، اتل اَعْهُل الص َنَأَو

ة االدار

والتنظيم 

 والتنسي 

املؤهالت 

واخلربات 

 واستثماراتها

املوارد 

البشرية 

 الرتبوية

التخطيط 

 والقرارات 

 
التقييم 

 والتقويم 
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ـ    َوَوَضـَع عَ ، خ اهلَل َلـُه َسـْهَمُه   َكلٌّ قـْد َسـما  َو،  ي لـخ َحـد  ل َفرفيَمـًة فل

َعْهـدًا ملْنـُه علْنـَدنا     -َم آللهل وَسُلخ اهلَل َعَلْيهل َوُلَص - ةل َنبي هلُسنا ْوابلهل َأكلَت

(َمْحَ وظًا 

 

 . 

واإلصــالح إالم اإلســرتاتيجية املســتدامة ، والصــالح ومــا البنــاء             

د ل ضمن البنـاء الرتبـوي والبنـاء األ القـي الـذي يـوازا       تمنها ما و

اإلنسـاني ، وبـني مكونـات الرعيـة مـن       ويوازي اجتاهاته املمـموا 

حتـخ  والطبقات وصحة مكوناتهـا االجتماعيـة واالقتصـادية بـل     

 ..السياسية 

اخلطط املتنوعة للمؤسسات الرمسية وغل الرمسية  وما ترسخ           

ــة والتعلي ــة ، الرتبوي ــا ا الإمي ــل  جت ــكل فاع ــدعم بش ــتوى  ي مس

 .. تكامل البناء األ القي واإلنساني

 عنـد بصـور  الرتبويـة والتعليميـة ،     وهو ما يكـوا واضـح               

؛ الن ســية والرتبويــة   قاتهــاتطبي، ومنهــا النظريــات واحلقــائ   

ــدمها    ــ  يق ــة ال ــة والدقيق ــة العميق ــذوي  واملعرفي ــال ول لألجي

وَمْن يدور  واالجتماعيةاال تصاصات الرتبوية والن سية واأل القية 

 :   املؤمنني اإلما  علي أمل قولحيب ييف فلكهم ، 

وإّنما قلُب احلدثل كاألرضف اخلالية ما َألقي فيهـا مـن شـيء     )              

ـْه  ـَت ـلل ـَب .. (ق
 7

 . 

 فاحلدث يف اللغة هو ال تخ ، واحلدث يف علـم الـن س ؛ اليـافع               

 ..دوا سن نهاية التعليم اإلجباري 

ـّي عن اري  التعلم والتعلـيم ،    استعداد وتلعندويكوا              ق

ومستوى ت كل واسـتيعاب نسـيب ، وعلـخ وفقـه يكـوا البعـد       

 ..الرتبوي ، ثم اجتا  سلوكي معني  –الن سي 

                                                 
1
 . 432 -431ص / المرجع نفسه   - 
2
 . 393ص / نهج البالغة  - 
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وهنا للتأثلات املختل ة ، األهمية البالغة ، كالتأثل واملـؤثر                 

ها علخ احلدث ، سواء كاا مادي أو غل مادي ، كالبيئة وما حتتوي

 ..من عوامل وقيم وأ القيات 

أو بشــري وإنســاني ، كــاألفراد الــذي يتخــذهم احلــدث                     

ــم   ــبه به ــلوكياتهم ، والتش ــأقواهلم وس ــدوة ، ب ــا   كق ــل م ، وبك

أا إراديًا ، وقد يكـوا بقناعتـه ومـا يـرا  دوا      اليلتقطه إراديًا أو 

ــلبيات تأثل   ــذات ، للس ــة بال ــذ  النقط ــائ  ، ويف ه ــه ع ــايعيق ،  اته

.. الرتكاب اجلرائم املختل ة 

 

  

ــل                 ــالل اجلع ــن   ــع م ــأفراد وجمتم ــاس ك ــوق الن ــربز حق وت

 ..اإلصالح والصالح التشريعي اإلهلي ، وامتداد  من الواجبات بني 

يكوا عـد  الغلنـخ عـن    ، وبدعم اجلعل التكويين لإلنساا             

ــبعا  ــهم ال ــوا إالم ب، وبعم ــا  ال يك ــالُبقي ــخ الش ــة ن املة التحتي

 ..وال وقية ومكوناته 

مـن قـيم إنسـانية وتربويـة     ، وهو مـا يتبنـا  الـدين اإلسـالمي                 

مـن  ، املسـتمدة  وتعليمية ، ومـا ترفـد األحاديـب النبويـة الشـري ة      

مـن  ، ومـا ترفـد اإلنسـانية     القرآا الكريم مصدر التشريع الرئيسي

، ومنهم ( عليهم السال )ألئمة األاهار األقوال املباركة ل امتداد ذلك ،

عليـه  )واإلما  احلسن العسـكري  ( عليه السال )اإلما  علي اهلادي 

 ( ..السال 

                                                 
1
البنه الحسن ( عليه السالم)دروس من وصية اإلمام علي / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 36ص /  2006/ العراق  –النجف ا؟ألشرف / دار أنباء للطباعة والنشر ( / عليه السالم)

/ سمنة  ( 17-11)تنمية التفكيمر االبمااعي لماال االلفمال المرحلمة العمريمة       / محمود ماحت : وراجع 

 .2002/ العاد السابع / المجلا الثاني / جامعة قطر / مجلة الطفولة والتنمية

/ بيمروت  / دار الطليعمة للطباعمة والنشمر    / الممالل إلمع علمم االجتمما      / إحسان محما الحسمن  . د  -

 . 1988/  1ط /لبنان 

الفلسفة االجتماعية ؛ واالتجاهات النظرية في علم االجتمما   / حسين عبا الحميا أحما رشوان . د  -

 .  1987/ مصر / اإلسكنارية / المكتب الجامعي الحايث / 
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وجانـــب مـــن ممـــامينه مـــا يتعلـــ  باالجتاهـــات الرتبويـــة             

والتعليمية ، وما ترفد  من القيم اإلنسانية وبناء  األ القي ، وكما 

 : ( عليه السال  ) دي تممنه قول اإلما  علي اهلا

ومن أااع اخلال  مل  طاعتقخ ومن أااع اهلل ُيمن اتقخ اهلل ُي)              

 يبال سخط املخلوقني ومن أسخط اخلال  فلييقن أا  ل به سـخط 

. (  املخلوقني
 

   

فاليقني من سخط اخلال  عليه ، أحّل بـه سـخط املخلـوقني ،                   

 ..وبناء  ال كر والتطبيقات  لكوا المعف يف األسس

اخلـال  عـز وجـل إالم الـدعم الـداعم       تكـاليف و وما أحكا               

االجتماعيـة الـ     –، ومنها احليـاة الرتبويـة    املستدامةملسلة احلياة 

 ..اإلنسانية ومحايتها املستدامة  تصب بذاتها يف املنافع

 

 الرتبية والتعليم  –املعلومات : ثانيًا 
 الفكر اإلسالمي وعصر االنرتنت بني

 

هـذ  امل ـاهيم املتقد مـة ، وقبـل اخلـوض يف      جوانـب مـن   وبعد              

صلب املوضع ، البّد من وضع صورة كمد ل مكمل ، وجانب آ ـر  

يظهر له عالقة بالغة يف اجملاالت الرتبوية واإلنسانية والبناء الـداعم  

االجتماعيـة   –نميـة الرتبويـة   أال وهو املعلوماتية ودورهـا يف الت ، له 

 ..ها اتوتطوير

ا ورد ضـمن ال كـر اإلسـالمي    مم نرا  جانب، ذلك  ومؤشرات             

، ومنه ما ورد يف ممـامني أقـوال   املستمد من مدرسة القرآا الكريم 

                                                 
1
/ تحف العقول عن آل الرسول / أبو محما الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 

 . 285ص  / 2011/ لبنان  –بيروت / لنشر والتوزيع األمير  للطباعة وا
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وابنـه اإلمـا  احلسـن العسـكري     ( عليه السـال  )اإلما  علي اهلادي 

 ( ..عليه السال )

منذ انبثاق اخلليقة ، مكانتها والتعلم حيب أ ذت املعلومات               

 ..ببعديها االسرتاتيجي والتكتيكي  احليوية

َوَعُلَم َآَدَ  اْلَأْسَماَء َكُلَها ُثما َعَرَضُهْم َعَلـخ اْلَمَلائلَكـةل َفَقـاَل     )            

َقاَلوا ُسْبَحاَنَك َلا علْلـَم  (  1)َأْنبلُئونلي بلَأْسَماءل َهُؤَلاءل إفْا َكْنُتْم َصادلقلنَي 

َقـاَل َيـا َآَدُ  َأْنبلـْئُهْم    ( 17)َلَنا إفُلا َما َعُلْمَتَنا إفناَك َأْنـَت اْلَعللـيُم اْلَحكلـيُم    

بلَأْسَمائلهفْم َفَلماا َأْنَبَأُهْم بلَأْسَمائلهفْم َقاَل َأَلْم َأَقْل َلَكـْم إفن ـي َأْعَلـُم َغْيـَب     

سـورة   (11)َواْلَأْرضف َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَا َوَما َكْنُتْم َتْكُتُموَا الساَماَواتل 

 .البقرة 

ــاء الــنظم احلياتيــة ،                  وبــني املعلومــة والعلــم ، أواصــر مــن بن

وموثوق مصدرها بناء نظم احلقائ  ، وحل األسرار املعرفية ، ووضوح 

 ..املناهج الرتبوية والتعليمية 

التعلم والبناء الرتبـوي ، هـو مـا     -وجانب آ ر ل اعلية املعلومة               

جيري ضمن البيئة واحمليط اخلارجي من املنظور واملسموع واملقروء ، 

 :ومنه ما تتممنه اآلية املباركة 

 َفَبَعَب الُلُه َغَراًبا َيْبَحُب فلي اْلَأْرضف للُيرفَيُه َكْيَف ُيَوارفي َسـْوَأةَ  )             

َأ ليهل َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْا َأَكوَا ملْثـَل َهـَذا اْلُغـَرابل َفـَأَوارفَي َسـْوَأَة      

 .سورة املائدة  ( 1)َأ لي َفَأْصَبَح ملَن الناادلملنَي 

وضمن هذ  اآلية الكرمية واآليات ال  سبقتها ، تربز سلسلة             

علـخ تشـكيل ال كـر    واملعـاني  وامل اهيم  يةؤثرات املعلوماتاملمن 

 توجهـــاتنتـــائج ال، و، اإلجيـــابي أو الســليب  الرتبــوي والتعليمـــي  

 ..العنف  مبناهجها يؤدي للسال  أو
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 تأ ـذ ال كـر ،   – علومـة م صـلية امل هنـاك   من جهة أ رى ؛و             

 سواء كانـت  اصـة أو عامـة ،    ، وختويلها امللكية ضمن هااجتاهات

 ..ا اخلال  عز وجل مصدرهمرجع ومنبعها و

الـذي رزقـه اهلل   من اجلعـل التكـويين    أما اإلنساا وما امتلك              

شــيء مــن قــدرات ورغبــات وإمكانــات ومســات  ومنــه تعــاىل بــه ، 

ــزات ؛ ــة  وممي ــ، ذاتي ــبة ب ــات أو مكتس ــة نظم وآلي ــتعلم والرتبي ال

تأ ذ ٌبعدها اخلصوصي بـال رد أو يتسـع ويتـدرة    لذلك ووالتعليم ، 

شـمل اجلماعــات واجملتمعــات والشــعوب واملشــاريع ، أو تكــوا  لي

 ..مشاركتها مدنية أو حكومية 

، مجاعيـة أو عامليـة األهميـة     وقد تكوا شخصـية املعلومـة              

 ..العلمي والرتبوي  –والن ع كما  صل لل كر اإلنساني 

ـ                   ا وهنــاك املعلومــات التقليديــة وغــل التقليديــة ، خبزنهـ

..ماراتها ، وتوقيتاتها ومواقعها ومواقف حاجاتها وإشباعاتها ثواست

  

 

وبطبيعة احلال ؛ ختتلـف املعلومـات وتطبيقاتهـا وتطوراتهـا                   

ــادرها    ــا ومص ــة اســتقباهلا و زنه ــا وتقنياتهــا وابيع وتطــور آلياته

وختصصها وأسـاليب اخلـزا واسـرتجاعها ، وتوقيـت وموقـع وأبعـاد       

منهــا ، وكي يــة   ادةســتاالمنهــا ، وكي يــة وماهيــة   ادةســتاال

 ..  أو مصّنعة ؛ جزئيًا أو كليًا منها كمعلومة  ا  ادةستاال

ما كانت عليه املعلومـات والتعامـل علـخ وفقهـا عـرب      منه و             

مراحل تطورها وتطور األجهزة الدا لة فيها املعلومـة ، حتـخ الوصـول    

االنرتنـت وأسـاليب االتصـال وال مـاء     إىل مرحلة ا رتاع احلاسـوب و 

مـا أصـبحت عليـه املعلومـات وسـبل      املعلوماتي ، والتمخم اهلائـل و 

 .. ادة منها االست

                                                 
1
مجلة آفاق  /المعلومات بين التراث وعصر االنترنت /  هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

 . 2010لسنة /  3العاد / جامعية ، الصادر  عن إعالم رئاسة جامعة الكوفة 
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ثـم االستشـهاد بـأقوال    ، القـرآا الكـريم    ومرورنا يبدأ بهـدي              

اإلمامني اهلادي والعسكري ، الـذي جعـل املعلومـات بشـكل عـا       

 :بثالثة  طوط 

املتمثــل ، ؛ وعلــخ ســبيل املثــال  ةت التارخييــ ــط املعلومــا - 

ــا   ــ  جتعلن ــة ال ــداث التارخيي ــبس وباألح ــرار وال ال ل ال تك

 ..ء والنتائج احملتملة أو األكيدة ازدواجية يف األدا

السياسـي والقيـادي    ؛ كأا يكوا ال سـاد يف األرض         

 .إخل .. إلداري واملالي والسلوكي وا

يف األرض الـذين يهلكـوا النسـل     ومناذجه اجلبـابرة          

 ..فيه  واحلرث وكل ما مبر بطشهم

أو النمــاذة اخلي ـــرة ويف مقــدمتهم األنبيـــاء والرســـل            

والصاحلني ، وهي واضحة وبال دليل يف الكتاب الكريم ، 

 :وحصيلتها 

َا بلَهـا  َأَفَلْم َيسلُلوا فلي اْلَأْرضف َفَتَكوَا َلُهْم َقَلوٌب َيْعقلَلو)         

َأْو َآَذاٌا َيْسَمُعوَا بلَها َف فناَها َلا َتْعَمخ اْلَأْبَصـاُر َوَلكلـْن َتْعَمـخ    

 ..سورة احلج  (64)اْلَقَلوُب اُلتلي فلي الصُُّدورف 

 ط املعلومات اآلنية أو ما يمع احلاضر من معلومات أمامنا ؛  -7

باأل الق اإلسالمية السمحة وانعكاساتها علخ  كااللتزا 

 ..تمعات واملؤسسات بكل أشكاهلا فراد واجملاأل

 :كما هو يبدأ يف           

ُهَو اُلذلي َجَعَل َلَكُم اْلَأْرَض َذَلوًلا َفاْمُشوا فلي َمَناكلبلَها  )         

 .سورة امللك ( 1 )َوَكَلوا ملْن رفْزقلهل َوإفَلْيهل النُُّشوُر 

، وبلورة فكر شي هذا وهنا البد من معلومات نتيجة امل          

ا اهلـدى والـرزق يف العلـم والعمـل     ليكـو وسوي الـن س ،  

ون عـه اآلنـي ، وامتـداد  املسـتقبلي     قويم السـلوك  نتيجته 



 21 

ــا     ــاد ، أو م ــبالد والعب ــن ال ــه م ــا  يط ــخص أو م ــذات الش ل

 ..يشملهما معًا باخلل 

 ط املعلومات املستقبلية ، وتشمل علخ معلومات ذات ن ع  -1

مبــا فيــه املخلوقــات والبيئــة ، ، ت واحملــيط مســتقبلي للــذا

وحتدياتها بقوتها وضع ها ، وب رصها وخماارها وتهديداتها 

 ..املنظورة وغل املنظورة 

بــذات ، و ةواملســتقبلي ةاآلنيــ املرحلــة وقــد يشــمل           

، أو  بالــدنيا فقــط ، أو الــدنيا واآل ــرة؛ تمثــل ة تاملســتقبلي

 ..يتحدد آثارها يف اآل رة 

، كما هو عليه ، ما ورد واآليات يف هذا اجملال كثلة           

 :يف اآلية الكرمية 

َوَما اْلَحَياَة الدُّْنَيا إفُلا َلعلٌب َوَلْهٌو َوَللدااُر اْلَآ لَرَة َ ْيٌر للُلذليَن  )          

 .سورة األنعا   (17)َيتاَقوَا َأَفَلا َتْعقلَلوَا 

علـخ  نساا عقوبة ذلـك اليـو  إالم بالعمـل    وما يتقي اإل         

 ..وف  قويم املعلومات 

كــل عمـــل ،  ن ــع  و ــالق  األ هاوســيدها ومصــدر           

لتتبلـور   ، ومـرور املعلومـات مـن  اللـه    ، العقـل  بتحكيم و

ــوية ، و  ــن س الس ــا ال ــرة ، وتعادهل ــه ال ك ــوا نتيجت تك

 ..السلوك القويم والعمل الصاحل 

ــاا و              ــات وك نس ــيم ،  معلوم ــة وتعل ــر ، تربي ــرة وفك وبنظ

 :واردة يف القرآا الكريم  اا ة ، بدايتها كانت 

َوَعُلَم َآَدَ  اْلَأْسَماَء َكُلَها ُثما َعَرَضُهْم َعَلـخ اْلَمَلائلَكـةل َفَقـاَل     )            

 . رة سورة البق ( 1)َأْنبلُئونلي بلَأْسَماءل َهُؤَلاءل إفْا َكْنُتْم َصادلقلنَي 

كونيـة   : ، بـني  (عليه السال )ومجع سبحانه وتعاىل يف آد              

امتـدت  وللما تقّد  منها وما تـأ ر ،  ، واملعلومات الكونية ، املعلومات 
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نظـم وإدارة وبـرامج وتعليمـات    لتكـوا  ب رادة اخلـال  عـز وجـل ،    

، ممــا حتملــه التمييــز واال تيــار العــالي تربويــة وتعليميــة عامــة 

ودة والدقة ، ومما تسل بهـدي وحـدة األوامـر ، وجمريهـا اال تبـار      اجل

 ..والتجربة 

املخّول ، م ـ علمما تعلم ، امل( عليه السال )آد  بعد أا يكوا و              

 : ة ضمناملتمثل ويتلقخ األمر مع تبياا التوجيهات

اْلَجناَة َوَكَلا ملْنَها َرَغًدا َحْيُب َوَقْلَنا َيا َآَدُ  اْسكَْن َأْنَت َوَزْوُجَك  )            

سـورة   (11)شلْئُتَما َوَلا َتْقَرَبـا َهـذل ل الشاـَجَرَة َفَتَكوَنـا ملـَن الُظـاللملنَي       

 .البقرة 

واحلاجــات ، صــدرها والوثــوق املطلــ  مل اتاملعلومــ تتــبنيوهنـا             

ي وتنميـة وتطـوير وتوجيـه املعلومـات وختصصـها الرتبـو       واإلشباع

اإلفــادة مــن املعلومــات أثرهــا التكــويين والتشــريعي ، وكي يــة و

 ..املتوافرة 

معلومـة وال كـر والـن س    للوما قابلها من معلومات تدملية            

 :املتمثلة يف والسلوك ، 

َفَوْســَوَس َلُهَمــا الشاــْيَطاُا للُيْبــدلَي َلُهَمــا َمــا ُوورفَي َعْنُهَمــا ملــْن   )             

َآتلهفَما َوَقاَل َما َنَهاَكَما َربَُّكَما َعْن َهـذل ل الشاـَجَرةل إفُلـا َأْا َتَكوَنـا     َسْو

َوَقاَسـَمُهَما إفن ـي َلَكَمـا َلملـَن     ( 72)َمَلَكْينف َأْو َتَكوَنا ملَن اْلَخاللـدليَن  

 .األعراف  سورة  (  7)النااصلحلنَي 

، ومـا يقابلـها مـن فـرص     نقاط القوة والمـعف  : تظهر وهنا                

 .. وحتديات 

إفن ي َلَكَما َلملـَن  ) ؛ املخزونة وكأّا ال لوس املقتحم املل ات               

يشكل منظومة معلومات ، ( َفَوْسَوَس َلُهَما الشاْيَطاُا  ) ،( النااصلحلنَي 

نقـاط  منـاا  أو مواقـع   اجتـا   ، احلـراك  بقـوة  ، ومما ميثـل   ممادة

 ..والتهديدات تحديات واملخاار ال –المعف 
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؛ منه املعلومة ، باستقاء ااعة املصدر  غل املوثوق ؛ والنتيجة               

 ..(  َفَأَزُلُهَما الشاْيَطاُا َعْنَها) 

ال رص الرتبوية  –وما حتق   من تالشي وضياع نقاط القوة               

 :والتعليمية عند 

ْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوَآُتُهَما َوَا لَقا َيْخصلَ ااف َعَلْيهفَما ملْن َفَأَكَلا مل)            

 .اه سورة  ( 7 )َوَرقف اْلَجناةل َوَعَصخ َآَدُ  َرباُه َفَغَوى 

ــادية                  ــة االقتص ــل الرتبي ــه ال تتمث ــا ، إن ــاألمر هن ــب ب والغري

ة واإلشباع األ القية الكائنة مبعلومتها وفكرها يف فلس ة احلاج

 ..الذي تتوجه بآليته العرض والطلب ، وبصورتها التقليدية 

وإمنا متثل مبا هو أبعد من هـذا السـياق ، أال وهـو جانـب منـه                   

لرمبا كـاا يف ؛ ال مـول وامليـول واالمتثـال للمعلومـة وال كـرة       

 ..واال تيار الصحيح العقالني اخلاائة ، بغل التمييز الرتبوي 

ــة ،                 ــب ؛ التعلمي ــه يف اجلوان ــت ادة من ــن االس ــا ميك ــو م وه

والرتبوية ، والتعليميـة ، لوضـع منـاهج وبـرامج ، منهـا مـا تكـوا        

بتوجهاتهــا ، ك يلــة بتنميــة القــدرات اإلنســانية لــدى الشــخص ، 

 ..الحتواء املواقف واملشاكل واألزمات ، ومعرفة كي ية إدارة الذات 

يتـبني مـن  اللـه    فاعلية املعلومة ، وفيه ، ال تقل  روحدث آ              

مستوى أهمية املعلومة ومصدر املعلومة ، لبلـورة ال كـرة الوقائيـة    

ــة ــات ، و والعالجي ــع املعلوم ــات مج ــن  متطلب ــا وم ــادرها مواقعه مص

وهــو ممــا تتمــمنها اآليـة املباركــة ، خبصــوص الــنيب   .. الرئيسـية 

 :( عليه السال )سليماا 

َوَتَ ُقَد الُطْيَر َفَقاَل َما للَي َلا َأَرى اْلُهْدُهَد َأْ  َكاَا ملَن اْلَغـائلبلنَي   )             

(  7)َلَأَعذ َبناُه َعَذاًبا َشدليًدا َأْو َلَأْذَبَحناُه َأْو َلَيْأتلَين ي بلُسْلَطاال ُمـبلنيل  ( 72)

ْط بلهل َوجلْئُتَك ملْن َسـَب ل بلَنَبـ ل   َفَمكََب َغْيَر َبعليد  َفَقاَل َأَحطُت بلَما َلْم ُتحل
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إفن ي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمللَكُهْم َوَأوتلَيْت ملـْن َكـل  َشـْيء  َوَلَهـا     ( 77)َيقلنيل 

 .سورة النمل ( 71)َعْرٌش َعظليٌم 

واإلحااة اإلملا  واإلدراك بـاألمر بشـكل شـامل ومـن مجيـع                   

ــع امل   ــه مج ــو علي ــا ه ــواحي ، كم ــة  الن ــات واألدل ــات والبيان ، علوم

 ..واإلحااة واخلرب ؛ مما يعين ويتممن بناء صورة متكاملة شاملة 

أهميـة بالغـة لكـل منـاحي     ، وللمعلومات ووثوق مصـدرها               

واســـتقرارها وتطورهـــا ومتاســـكها ومســـتوى مســـلتها احليـــاة 

 :  وورد يف الذكر احلكيم.. كمجتمعات وكمؤسسات 

َيا َأيَُّها اُلذليَن َآَمُنوا إفْا َجاَءَكْم َفاسلٌ  بلَنَبأ  َفَتَبياُنـوا َأْا ُتصلـيُبوا   )            

 .سورة احلجرات ( 4)َقْوًما بلَجَهاَلة  َفُتْصبلُحوا َعَلخ َما َفَعْلُتْم َنادلملنَي 

االهتما  باملعلومـات   مدى أهمية اآلية املباركة ، تممنت مما            

 حلمايــة البنــاء الرتبــوي ، والعالقــات واأل ــالق ةاملوثوقــ درهااومصــ

إلنساا ومشاريعه ومسـتقبله ،  يكوا بناء ا، فعلخ أساسها وامليول 

 ب سـقه امَلحم ـل  والذي جاوز حدود الشـرع ،  من غل تط ُّل ال اس  ، 

 ..وعواا ه انية اإلنساا إنس باحملتوى املركب واملدمراملعلومة 

عـد  اسـتقبال   األسـباب والنتـائج ، و   لبه من معاينـة وما يتط             

واحليلولـة دوا االفتعـال   مرورهـا بالعقـل ،    املعلومة بعاا ية ، دوا

تعـاظم  ، ورمبا السلبية ردود األفعال الذي يؤدي إىل اري  اجلهالة و

 ..اجلهل املركب بآثار  

، ملعرفـة  وال بّد من معرفة وظي ة املعلومات ، من  الل وص ها              

، لتكـوا  ، أو العمل الذي يشغل مسـاحتها  مواص ة َمْن يستعملها 

 ..ناسب نها املااملعلومة املناسبة يف مكانها وزم

اإلسـالمي املسـتقي قّوتـه مـن      وهو ما يؤكد  املنهج وال كر            

ن املخاار ع بالوعي والعلم البعيد القرآا الكريم ، لتكوا فرصته

 :يات والتهديدات والتحد
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َيا َمْعَشـَر اْلجلـن  َواْلـ فْنسف إفاف اْسـَتَطْعُتْم َأْا َتْنَ ـُذوا ملـْن َأْقَطـارف         )             

 .     سورة الرمحن (11)الساَماَواتل َواْلَأْرضف َفاْنَ ُذوا َلا َتْنَ ُذوَا إفُلا بلُسْلَطاال 

نساا مبدى وجممل ممامني هذ  اآلية املباركة ، تستشعر اإل            

بيانـات  العلومـات و امل سعة وآفـاق التطـور ، وأهميـة دقـة     إىل احلاجة

 ..العلو  عارف واملو

مــن غــل لتحقيــ  القــدرات الصــعبة املنــال ، فــال اســتطاعة               

حتتوي وتشمل وتؤدي للعمـل   علمية اإلحااة مبنظومة معلوماتية

إىل الغايـات   الوصولاآللية املطلوبة لتحقي  اخلطط و، و العظيم هذا

 ..واألهداف 

ــة ؛                 ــامينها املبارك ــه يف مم ــن تلمس ــا ميك ــة ومم النظري

 اجلاذبيـة ومعـادالت ونظريـات   و theory of relativityالنسـبية  

، ومرورًا مبعاجلة كل حدث وتطـور ، وال  بيولوجية ومالئمة تغذية 

ــوا ــك يك ــات   ذل ــة املعلوم ــمن منظوم ــو  إالم ض ــاوالعل ــا  ، مب فيه

 ..التجريبية ، وجانب منها املختربية 

ــال                ــه يف جم ــهاد ب ــن االستش ــا ميك ــا مم ــتاالوأم ــن   ادةس م

وإشباعاتها وحاجاتها استقبال املعلومات مبختلف اجتاهاتها ومنافعها 

نب الرتبوي والتعليمي املنظورة وغل املنظورة ، ومنه ما يتعل  باجلا

 .. واإلنساني 

: ال لس ية ، بأبعادهـا األزليـة ، ومنهـا     واألعم  يف معاجلاته             

قـول  ، ، وت اعالتها الرتبويـة  ال لس ة الرتبوية ، والرتبية ال لس ية 

 ( :عليه السال )اإلما  اهلادي 

يوصـف الـذي    إا اهلل ال يوصف إال مبا وصف به ن سه وأنخ)             

الــه واخلطــرات أا حتــد  تعجــز احلــواس أا تدركــه واألوهــا  أا تن

 .اإلحااة به  واألبصار عن
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نأى يف قربه وقرب يف نأيـه كيـف الكيـف بغـل أا يقـال                    

يقال أين هو منقطـع الكي يـة واألينيـة     كيف وأين األين بال أا

 . الواحد األحد جل جالله وتقدست أمساؤ 
 
(  

نسـاا وحمدوديتـه   وهذا دليل عـن قصـور املعلومـات لـدى اإل                  

وحمدوديتها وإا عظمت ، لتقف عند وصف الذات اإلهلية ، بل عنـد  

 ..لذاته وما ُيحيط به من خملوقات  فهم اإلنساا

 :يوصف الذي  وأنخ              

  تعجز احلواس أا تدركه. 

  واألوها  أا تناله. 

   واخلطرات أا حتد. 

 اإلحااة به واألبصار عن . 

بوي واإلنساني ، وما يتطلبه اجلانب الرت ذاته يتممنوهو حبد             

وآليات الـت كل والت كُّـر ، ال ـردي    ، ومنظوماته  من بناء ال كر

 ..واجلماعي واجملتمعي 

قال بناء تربوي وأ القي وإنساني ، آ ر ألسس ويف جمال و            

  ( :عليه السال )اإلما  اهلادي 

( سر آ رواربح فيها قو  و ، الدنيا سوق  )

7

 

 آلية السوق من وعم  التعامل التجاري يف السوق ، كائن بني            

: الربح واخلسارة ، وما يتمـمن مـن سـياق وآليـة     و العرض والطلب ،

تعلم وتربية وتعليم و ربة ومـؤهالت ،  كـم مسـلتها القوميـة     

، وما يـدور معهـا مـن    ال قه االقتصادي والتجاري وفقه إسرتاجتياتها 

 صوصية وختصـص   ال قه الرتبوي وال قه األ القي ، وهو يتممن

 ..تربوي 

                                                 
1
 . 285ص / المصار نفسه  /أبو محما الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 
2
 . 286ص / المصار نفسه  - 
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وتتسـع تربيتهــا يف آفــاق الـدنيا ، وتبيــاا مســتوى إنســانيتها               

اتســاع واســتقامة وســالمة مــا ب نســانية روادهــا وتوجهــاتهم ضــمن 

 ..احل  والباال ، واحلالل واحلرا  ، والعدل والظلم : منظومة حتمله 

وجانب تربوي آ ر ، ومبنظـور إنسـاني وأ القـي ، ومـا يـد ل                 

عليه )اإلما  احلسن العسكري ل قو ..وال كر ضمنها من املعلومات 

 ( : السال 

(قلب األمح  يف فمه وفم احلكيم يف قلبه ) 

 

 

ــارف                ــو  واملع ــات والعل ــة املعلوم ــدى أهمي ــخ م ــل عل ــو دلي وه

 كــري والن ســي   بهــديها ال  واحلكــم الــ   ملــها ويعمــل    

 ..السلوكي واأل القي 

، مـدى أهميـة املعلومـة     مما يتممنهيف القول املبارك ، ووهنا             

البناء  ما يرتتب علخ املعلوماتي ، ومنه –النتاة ال كري ، و واملنط 

 ..الرتبوي واإلنساني 

 ( : عليه السال )ويقول اإلما  العسكري              

ليست العبادة كثرة الصيا  والصالة وإمنا العبادة كثرة )              

( .الت كر يف أمر اهلل 

7

 

؛ ممــا يعــين التــدبر واالعتبــار واالتعــاظ ، والتأمــل والت كــر             

 ..وتركيز الت كل ، املبين علخ أسس العلو  واملعارف 

ــر ال             ــامل فت ك ــتج املع ــة احل ، ن ــ  تنمي ــاة و ق ــدرات الي ق

التطبيقــي ، ومنــه مــا  –وتطويرهــا اإلبــداعي يف جانبيهــا النظــري 

 ..يتعل  بالتعلم والرتبية والتعليم 

وأيمــًا ممــا يتمــمنه الــنص املبــارك ، مــا ميكــن اســتيعاب            

 :املعادلة اآلتية لذلك وفهمها 

                                                 
1
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ــذا               ــوا ه ــه ، وك ــس  التوج ــوي للتحس ــد الرتب ــوا املرش يك

ــا    بالع ــن األحكـ ــب مـ ــا يرتتـ ــة ، ومـ ــامالت املطلوبـ ــادات واملعـ بـ

والتكاليف الشرعية اإلسالمية ، ال  هي حبد ذاتها  ريطة اريـ   

دوا التعـدي   ، األ ـروي  –واضحة السـتدامة ن ـع اإلنسـاا الـدنيوي     

 ..علخ حقوق الناس 

 وبهذا يظهر أعم  ما يرشد اإلنساا مبعايل اجلودة العباديـة              

ل توجهات السلوك منها ما يد ل ضمن املعامالت وأحكامها ، ولك

 : حيب يقول اإلما  احلسن العسكري 

أورع الناس من وقف عند الشبهة ، أعبد الناس مـن أقـا  علـخ    )             

ال رائا ، أزهد الناس من ترك احلرا  ، اشد النـاس اجتهـادا مـن تـرك     

( .الذنوب 

 

 

بيـاا ألهميـة املعلومـات    ت القـول املبـارك ،   وجانب من ممامني            

ــم يف جماالتهــا النظريــة والعمليــة أو       والعلــو  واملعــارف واحلك

ــة      ــتعلم والرتبي ــاالت ال ــول يف جم ــا جي ــاة ، وم ــة يف احلي التطبيقي

 ..والتعليم 

واستمرار واستدامة وتواصل هذ  املنظومة املعلوماتية ، يد ل             

ــل إمكان ــل بك ــية  ضــمنها املرس ــة والن س ــة واملعرفي ــه العلمي ات

والسلوكية ، لتنتج الرسالة مبحتواها املعلومـاتي واملعـريف الـدقي     

 ..وتوقيتها وجغرافيتها ، مرورًا بقنوات االتصاالت وتطورها 

وجانب منها اإلمكانات املتمثلة بوسائل االتصاالت وإدارتها ،              

ليـه ، ومـا ميتلكـه مـن قابليـات      ووصواًل للمعين باألمر ، أو املرسل إ

كاالسـتعدادات وأ القيـات   ، وقدرات ورغبات ودوافع وأبعاد أ رى 

                                                 
1
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العمل املشرتكة مع كل مكونات عملية االتصاالت ، وكونهـا  

شرياا األداء املتكامل ، وما ينعكس عنه من أمور تتطلب التطـور  

ــال األداء     ــل يف اكتم ــتعدادات للتواص ــدرات واالس ــو يف  الق والنم

..أفمل صورة مطلوبة ب

 

 

وقد تكوا املعلومات تسب  احلاجـة ، أو تلحـ  احلاجـة هلـا ،                 

ــة      ــتقبلي ، بال اعلي ــي واملس ــلوكها اآلن ــوظي ي وس ــباعها ال إلش

والنتائج املثمرة ، وحمورها اإلنساا والبيئة ومحايتهمـا مـن املخـاار    

 .. روية املرتتبة من ال عل وآثار  املستقبلية ؛ الدنيوية واأل

وعمومًا نرى اإلسال  ودستور  القرآا الكـريم ، ال يتعـارض                

مع كل تطـور ومنـو ون ـع و ـل وقـوة واسـتثمار فـرص لإلنسـاا         

 ..واملخلوقات واملكونات البيئية 

محايتهم من اآلثار املستقلة والتابعة ، واآلثار اجلانبية تنصب و            

مكونـات احليـاة ، مبـا فيـه االهتمـا        ال  تنذر خبطرها علخ كل

ــوب      ــا ، كاحلاس ــا وآلياته ــة وأجهزته ــة املعلوماتي ــوير األنظم وتط

 ..بل االتصاالت وأجهزتها املتطورة واالنرتنت وس

فشخصــية املعلومــة تبقــخ شا صــة ب اعليتهــا وأنظمتهــا ،              

ــات ، لكــن التغــيل يف منــو وتطــور م اهيمهــا ومصــطلحاتها   وآلي

 ..، و زنها وإعادتها عند احلاجة امها أو استثمارها استخد

                                                 
1
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ـ   مـن  املاضـي  عمومًا ؛ ما كاا يف ف                تمل ـات معلومـات ، بقي

؛ رمبـا أصـبحت    مل ات معلومات ، لكن اال ـتالف بشكل وبآ ر ، 

ــية ، ــر ختصص ــائلها  و أكث ــزا ووس ــة اخل ــة اريق ــا املتنوع وآلياته

 ..، أكثر دقة وأقل خماار واملتعددة 

، ومن اخلزا الواسـع  من الورقية أصبحت الكرتونية ورقمية و             

املكاا ، إىل  زا قد يقتصر علـخ مكـاا ال يـذكر مبحدوديتـه     

 ..وسعة استيعابه ، أو كونه افرتاضي املنشأ واملصدر 

ــية                  ــه خبصوص ــًا ، لكن ــو انت اع ــا ه ــي كم ــاع بق واالنت 

، أكثـر  مدى مشولية و صوصـية ذلـك   وعمومية التطور والنمو ، و

انت اعًا ، وارت عت سرعة تقـاد  املعلومـات واسـتحداثها ، ممـا جيـر      

 ..  ذلك بتأثل  علخ حراك األفكار واألن س والسلوكيات 

مما يعين ؛ قد ينجر ذلك بشكل وبآ ر علـخ الـتعلم والرتبيـة              

بـوي واإلنسـاني ،   والتعليم واخلربات ، ومنه قد ينجر علخ البنـاء الرت 

 ..باملاديات وغل املاديات 
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 ثانياملبحث ال
  التكامل بني البناء الرتبوي واألخالقي واإلنساني

 (عليه السالم) يف مضامني أقوال اإلمام علي اهلادي
 

، عاشــر األئمــة األاهــار ( عليــه الســال )اإلمــا  علــي اهلــادي              

و أبو احلسن علي بن اإلما  حممد بن اإلما  علـي  ، وه( عليهم السال )

ابن اإلما  موسخ بن اإلما  جع ر بن اإلما  حممـد بـن اإلمـا  علـي بـن      

 .( عليهم السال )اإلما  احلسني بن اإلما  علي بن أبي االب 

 Educationلكوا م هو  الرتبيـة  استكمااًل للما تقّد  ، وو            

 سوي الـن س و ساس قويم بناء ال كرعلخ تنشئة اجليل علخ أيدل 

، ومـا يتطلبـه مـن االهتمـا       والسـلوك  األ الق والعقائـد استدامة و

التعلـيم ، ومـا   وبرامج التعلم دعم بتنمية القدرات العقلية من  الل 

 .. يتطلبه من التدريب والتثقيف 

األ القية الرتبوية واجتاهاتها اإلنسانية يف  لكن نرى ا تالف            

ومـا  ، نظور اإلسالمي ، عن ما تنادي بـه اإليـديولوجيات الوضـعية    امل

ومـا يـدعمها مصـاحل    ، وما تـؤمن بـه وتطبقـه ،    تمعه من نظريات 

ال حتق  املصاحل اإلنسانية املشـرتكة ، لبنـاء   ، غالبًا ابقية معينة 

 ..مستقبل حماري مستدا  
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منه ، القواعد العامة واأل القية الرتبوية يف اإلسال  ، مما تبدأ             

احلالل واحلـرا  ، واحلقـوق والواجبـات والعدالـة ،     : املتمثلة يف مثاًل 

 ..واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  

األسرة يقابلها احلقوق وصـيانة احلريـة الـ  حتقـ      مثاًل ؛ ف             

ــا   ــة أفراده ــالمة أ القي ــاهم  س ــة والت  ــة ، واملتابع ــالوعي والقناع ب

التنشـئة األسـرية ، مـع     –، املـؤدي إىل التماسـك   اوا املشـرتك  والتع

، وما يتطلبه من مراعاة التغل والتغيل احلاصل يف البيئة اخلارجية 

مواكبة التطـور والتغـيل علـخ أسـاس حلـول فقهيـة قائمـة علـخ         

 ..االجتماعي ، واملتعد  عن الطارد أو الن ور األسري  –اجلذب األسري 

ا األســرة بدعامــة الرتبيــة ، ال تكــوا إال علــخ أوجــه لكــو             

 :رئيسية أساسية وهي 

     إما ترى األسرة متوافقة ومتماسكة علـخ االجتـا  الرتبـوي

بال تهاوا عن معاجلة اخلالف واال تالف ، ما قبـل   ، الصحيح

، املشكلة لكي ال تصـل إىل مرحلـة املشـكلة أو األزمـة     

ي يف إدارة الـــذات وبالت ــاهم والتعــاوا والتنســـي  الــواع   

 ..ال ردية والذات األسرية 

        أو  ترى األسرة متوافقـة وهلـا صـورة مـن املتماسـكة علـخ

ــالف     ــة اخل ــن معاجل ــاوا ع ــرف ، وته ــوي املنح ــا  الرتب االجت

، لكـــونهم أساســـًا يتجهـــوا  ـــو التســـيب واال ـــتالف 

 ..واال الل 

  بـني  يف صـراع  بال رأي عا  مت   عليه ، وهي أو ترى األسرة

، وابيعــة هــذ  الثقافــة ، الثقافيــة   مــل أفرادهــا مــن مــا

وتباين ال كر ومشاربه ، كأا تكوا دينية أو علمانيـة  

 ..وما شابهها ، وا تالف مستويات حتخ هذا التوجه فيها 
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   حبسـب املوقـف   وقناعاتهـا  أو ترى أسرة يف تذبذب توجهاتهـا

، فتقـع بـني فكـي الصـراع تـارة ، وبـني       واملصاحل ال ردية 

  ..ف  واالنسجا  الصوري واالت

علـــخ العمـــو  ، ويف كـــل التوجهـــات املـــذكورة وغـــل و             

، رضــخ ال ــرد غايــة ال تــدرك هنــاك حقيقــة كــوا ؛ املــذكورة ، 

 ..وبشكل جمتمعي أوسع ؛ رضخ الناس غاية ال تدرك 

دقـة  التناهيـة  املالغايـة  يبدأ البناء الرتبوي من بشكل عا  ؛ و            

واجلعـل  ، اجلعـل التكـويين للمخلـوق     : بـني واالنسـجا   واف  التو

وإمكانيــة تنميــة وتطــوير القــوى اجلســدية  ، التشــريعي اإلهلــي

وال كرية ، ومنه ما يد ل ضمن  طـط وبـرامج الرتبيـة وأسـاليب     

الرتبية وآلياتها ، وما يد ل مبوجبها وفاعليتهـا وديناميـة أسـاليبها    

 ..والبشرية ووسائلها املادية وغل املادية 

ــة                  ــات الثقاف ــتيعابي ملتطلب ــ  اس ــة عم ــب الرتبي ــذا تتطل ول

Culture    ال  هي جمموعة أنظمة عاملة وفاعلة مع تطـور اجملتمـع

املكتسـبة ، واملسـتقلة   وال طريـة  والدولة ، وما هلا من اخلصـائص  

 ة وغـل املنظـورة ، ومـا حتقـ  مـن ثـراء ال كـر       والتابعة ، واملنظـور 

تح علخ احلمارة احلقيقية ، وما ميكن تطويرهـا وتنميتهـا ،   املت 

 ..واحملاورة والت كر البناء املعريف ، بالعقل والت كل  كاحلر

وهو جانب مهم وحيوي  للرتبية ، وما تدعم م صـلية الثقافـة                 

الرتبوية وحراكها ، بتكاملية التنظيمات الرمسية وغل الرمسية 

 .. ة بصماتها احلمارية وأصالتها و صوصي

بنــاء شخصــية اإلنســاا ، ومنــه يســتمد ابيعــة مــا يتطلــب             

الواعي ، املؤهـل لتحمـل أعبـاء املسـؤولية الرتبويـة       وبعم  ال كر

واألداء العالي ملستقبل الثقافة الرتبوية  اهلادفة إىل بنـاء الكـادر أو   

ــن   -اجليــل الرتبــوي  ــه م ــاا موقع ــا ك ــاني ، أيــن م اخلريطــة اإلنس
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األسـاليب التقييميـة   ، وما يتطلـب مـن جمريـات    التنظيمية للحياة 

 ..  ةوالتقوميية املستدام

وليكوا البدء من االستدامة الرتبوية وبناء منظومة أ القيـة               

اإلمـا    قـول  وا مـا  ملـه  مـم يتجـه مب العالقات اإلنسانية ، وذلك 

 : لبعا مواليه ( عليه السال )اهلادي 

(اهلل إذا أراد بعبد  لا إذا عوتب قبل  عاتب فالنا وقل له إا) 

 

 

 الثقافة ممامنيتوجهات والنص املبارك ،  ملهومما               

االجتماعية ال  تصب يف مصب جتاوز اخلالفات  –الرتبوية 

 ..ملشاكل بني املسلم وأ يه املسلم وا

هلل تعاىل ، وينبث  منه اهلدي وأول ما يقر ب بينهم هو ذلكر ا              

 ..ص اء املناخ واألجواء اإلنسانية ووضوح و

وبني اخلل وما  جب اخلل هو مستوى االستعدادات ال  تنبع              

من مستوى نقاوة ال كر وما يستمد من معلومات وبيانات وعلو  

 ..وحكم  ومعارف

من سوي الن س وقويم ومن  الهلا املرور مبا يكوا عليه              

 ..السلوك ، ونتائجها املستدامة 

والعز  ويسهم كل ذلك يف البناء الرتبوي ومتانته من جهة            

ال رد واستعداداته واحلز  القائم ضمن اخلطط املرسومة ال  تبدأ من 

 ..وآلية األداء 

وتتعاظم املسؤولية علخ املستوى اجلمعي واجملتمعي              

 اهلل إذا إا) ؛  الرتبوي القويم جناحهتكافؤ ملؤسساتي ، ومصداق وا

 ..( أراد بعبد  لا إذا عوتب قبل 

، وتوجهاته  و االهتما   األ القي - ويربز اجلانب الرتبوي            

 ..باملشاعر اإلنسانية  املستدامة بالعالقات اإلنسانية 
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إلنساا وأ يه اإلنساا ، بقبول كشف ما جيمع بني امنه و             

بالتواد والرتاحم واحملبة ، ، والتوجُّه واالبتعاد عن ما ُي ر ق بينهم 

 .. سال اإلسال  إىل التآلف وال يهدفواالجتا  صوب ما 

وبهذا مما  مله القول املبارك ، هو األسس والبناء الرتبوي             

جملتمعية واإلنساني القويم والك يل يف معاجلة املشاكل ا

بأفمل الطرق وأعالها رمحة لبناء العالقات اإلنسانية املنتجة للخل 

 ..والتقارب األ القي 

اإلما  ل وقي ،  راآل واإلنساني رتبويالسلوك اليف توجيه و             

 ( : عليه السال )اهلادي 

 ومن أااع اخلال  مل من اتقخ اهلل يتقخ ومن أااع اهلل يطاع)              

 يبال سخط املخلوقني ومن أسخط اخلال  فلييقن أا  ل به سخط

( املخلوقني

 

 . 

ُّقخ و             ،  واحلياةوالبيئة اإلنساا ، استدامة هلل اااعة إوبني الت

يكوا شخوص الرضخ الذي يغمر  رضخ اهلل تعاىل ، وينبث  منه و

 الذي هو م تاح دنيويرضخ الناس بالوعي ، ما ميكن كسبه من 

لنجاح األنشطة والتعاوا املشرتك للوصول إىل أهداف مشرتكة ، هلا 

ص تها وصبغتها العامة أو اخلاصة ، ورمبا يكوا م تاح أ روي 

 ..قطبه الرئيسي احلقوق والواجبات اجتا  الناس 

كل أمور جامع ل، كوا هذا الرضخ املستدا  فماًل عن             

، أين ما كاا من اإلنساا  محاية ، مبا فيهاحلياة واستقامتها 

 ..ما  جب املرء وقلبه وعمله  تخطخوي،  ريطة احلياة 

 املخطط التوضيحي وضع بياا ذلك من  اللتوميكن             

 :اآلتي  املختصر
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 ينب مستوى (  7) خمطط 

 تقوى وااعة اهللالالرتبوية بني  –العالقة اإلنسانية 

 

ألساسية التقوميية لإلنساا ، وما ُيمليه توظيف والركيزة ا             

، ما ُيبنخ ل الناس اجلانب الرتبوي واإلنساني واأل القي ومستقب

 .. ة روياأل – ةدنيويال منهج له مراعاته علخ أساس

هناك حساب وعقاب ، إا مل يكن يف الدنيا ، أا مما يعين             

تعاىل ال تتقاد  ، كما  فسيلحقه إىل اآل رة ، ألا احلقوق عند اهلل

 ..تقاد  احلقوق بالقوانني الدنيوية الوضعية هو عليه 

هو ما  ق  العدالة وإحقاق احلقوق بطبيعته وانسياقه ، و             

وحتمل الواجبات وأداء ما مطلوب علخ أساس حتمل املسؤولية ، مبا 

 ..ُيمليه اجلعل التشريعي اإلهلي 

شريعي اإلهلي هو م تاح كل أبواب احلياة واجلعل الت             

حتمي ، إنسانية وأ القية تربوية وعلخ أسس املبنية املستدامة 

كل احلقوق ويف مقدمتها حقوق المعيف ، لكوا اخلال  عز 

 مستوال 

 تقوال اهلل

 مستوال

 لاعة اهلل

 مستوال 

ما ُيتقع اإلنسان 

 وُيطا 

ما مستوال 

يترتب عليه 

 من آثار في

 اآللر 

ما مستوال 

يترتب عليه 

من آثار في 

 الانيا
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وجل أدرى مبا ُيصلح  لقه ، والدليل يظهر مبمموا ما قاله اإلما  

 ( : عليه السال  ) اهلادي 

يوصف الذي   ال يوصف إال مبا وصف به ن سه وأنخإا اهلل)               

تعجز احلواس أا تدركه واألوها  أا تناله واخلطرات أا حتد  

اإلحااة به نأى يف قربه وقرب يف نأيه كيف الكيف  واألبصار عن

يقال أين هو منقطع  بغل أا يقال كيف وأين األين بال أا

( ت أمساؤ الكي ية واألينية الواحد األحد جل جالله وتقدس
 
  . 

ومما يتممنه القول املبارك ، اجلوانب ال لس ية              

واسرتشاداتها احلاصلة املنال مبستوى قدرات وماهية اإلنساا وغايته 

ومسلته ، ومنها ال لس ة الرتبوية ال  تتكامل مع الرتبية 

ال لس ية القائمة علخ العقل والت كر ، وامتداداتها اإلنسانية 

 ..لة ببناء أقو  العالقات الك ي

تعجز احلواس أا تدركه ) وعظيم وجود  جل جالله الذي ؛               

 ( .. اإلحااة به واألوها  أا تناله واخلطرات أا حتد  واألبصار عن

بياا جانب من التوجهات احلسية واإلدراكية ، توميكن               

لتعلم والرتبية والتعليم مبنظور علم الن س ، وما  مله من جوانب ا

:واخلربات ، وكاآلتي 

 7

 

  اإلدراكPerception  نوع من االستجابة لألشكال واألشياء

اخلارجية ، كونها رموز ومعاني ، وتتجه االستجابة للقيا  

وتأثل  علخ الشعور بنوع معني من السلوك بقوة املنبه 

 ..والوجداا واجتا  ال كر واخلربات 
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 النظرة الكلية أو االمجالية :  هي اكمراحل عملية اإلدر

النظرة التحليلية والكشف عن العالقات وللشيء املدرك ، 

إىل النظرة إعادة التأليف بني األجزاء والعودة وبني األجزاء ، 

 ( .املرحلة التولي ية ) الكلية 

  اإلدراك ، خيتلف عن اإلحساسSensation  الذي هو عملية

 ..رارة والصوت الوعي باحملسوسات كالموء واحل

  اإلدراك اخلارجي واإلدراك الدا لي أو البااين ، وزمن هناك

اإلدراك ، وإدراك زماني ، وجمال اإلدراك ، وإدراك مكاني ، 

والتعلم اإلدراكي ، واملخطط اإلدراكي ، والعزل 

اإلدراكي ، واجتا  إدراكي ، والسرعة اإلدراكية ، 

 ..والتكوين اإلدراكي ، والغل اإلدراكي 

  واإلدراك احلسيSense Perception العملية العقلية  هو

 .رجي باملنبهات احلسية ااحملققة ملعرفة العامل اخل

  ويشرتك فيه أكثر من : هناك اإلدراك احلسي املتدا ل

 ..حاسة من احلواس 

  الشخص املدركPercipient  أو هو وهو من يقو  باإلدراك ،

لف مستويات اإلدراك يصل إىل مرحلة اإلدراك ، وختتَمْن 

وآ ر ، ومكاا وآ ر ، وموقف  وزمن، بني شخص وآ ر 

 .ويف البحوث الروحية هو الـُمتلقي لرسالة ختاارية  ..وآ ر

ينبع من مستوى احلواس وسالمتها ومستوى اإلدراك ،              

املدعومة مبستوى املؤهالت والثقافة والتجربة واخلربة ، وفاعليتها ، 

وغل  ، له حمدودية ، علخ الرغم من وجود مساحة ومجيع ذلك 

واسعة من الت كل والت كر ، ومنو وتطور اإلدراك ، وما يقابله من 

 ..منو وتطور احلياة 
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، هذ  (  نأى يف قربه وقرب يف نأيه) كونه تبارك وتعاىل ؛ و             

شكل استيعابها بإدراكها واملعادلة ال لس ية ال  ال ميكن 

ـّ ؛ احملدود إىل الال حمدود الرياضية املتمثلة يف عادلة املحسب ر ميس

 ..الذي يساوي ص ر 

 :قال احلسن بن مسعود  تربوي آ ر يظهر ضمن ماجانب و             

وقد ( عليه السال )د لت علخ أبي احلسن علي بن حممد              

وتلقاني راكب وصد  كت ي ود لت يف زمحة . إصبعي  نكبت

شرك من يو  فما  ك اني اهلل: قوا علي بعا ثيابي ، فقلت فخر

 . أيشمك 

يا حسن هذا وأنت تغشانا ترمي : لي ( عليه السال  ) فقال            

فأثاب إلي عقلي وتبينت  طئي ، : من ال ذنب له ، قال احلسن  بذنبك

حسن ما ذنب األيا  حتخ  يا :يا موالي أستغ ر اهلل ، فقال : فقلت 

 أنا: موا بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها ، قال احلسن ائتتشصرمت 

( : عليه السال  ) أستغ ر اهلل أبدا وهي توب  يا ابن رسول اهلل ؟ قال 

ولكن اهلل يعاقبكم بذمها علخ ما ال ذ  عليها  واهلل ما ين عكم

املثيب واملعاقب واجملازي باألعمال  فيه ، أما علمت يا حسن أا اهلل هو

 تعد وال ال( : عليه السال )لخ يا موالي ، قال ب: وآجال ؟ قلت عاجال 

.  بلخ يا موالي: جتعل لأليا  صنعا يف حكم اهلل ، قال احلسن 

 

  

 منها ما يتعل  ،أمور عّدة ومما يتممنه هذا النص املبارك                

، وتنمية وتوجهاته ، واستدامته تقويم وبناء ال كر الرتبوي ب

، وبناء املعلومة الثقافية املرتبطة باختاذ الدقي  اإلدراكي املستوى 

، فماًل عن متطلبات البناء املوقف  –القرار واستدامة إدارة الذات 

 ..الن سي والسلوكي القويم للشخص 
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بناء الثقة متطلبات النص املبارك ،  يتممن مما وكذلك            

واستمداد ياة ، علخ األسس الك يلة بتعدي معوقات جمريات احل

 ..الشخصية اإلنسانية احلز  والعز  واإلقدا  

 دا ل اإلنساا ، ختطي املعوقات الن سية ال  حتد منومنه             

 ..التوكل علخ اهلل تعاىل وجتاوزها بالسعي و

والرتبوي يظهر مدى أهمية اجلانب العقالني هنا أيمًا و              

، وختطي وروية وصرب ومعرفة وثقافة ، م وإدارة الذات بعلالسليم ، 

 ..أواًل وأ لًا والثقة باهلل عز وجل املخاار والتحديات ، 

كاا املتوكل نذر أا يتصدق مبال موقف آ ر ؛ حيب  عندو             

إا عافا  اهلل من علته ، فلما عويف سأل العلماء عن حد املال  كثل

عليه )فسأل أبا احلسن يصيبوا املعنخ ،  الكثل فا تل وا ومل

 .عن ذلك ( السال 

بثمانني درهما ، فسأل عن علة  يتصدق:  (عليه السال )فقال            

 ( : صل اهلل عليه وآله وسلم)إا اهلل قال لنبيه : ذلك ؟ فقال 

 سورة التوبة/  71اآلية ( َلَقْد َنَصَرَكُم الُلُه فلي َمواالَن َكثلَلة   )

فبلغت ( اهلل عليه وآله وسلم صل) ددنا مواان رسول اهللفع               

وصدق  فسر املتوكل بذلك، نني موانا ومساها اهلل كثلة ثما

.  بثمانني درهما

 

  

بعد   ومما يتممن هذا املوقف ، أمور عّدة منها ما يتعل               

إمكانية االستغناء عن املوقف ال قهي والرتبوي لألئمة األاهار 

 ( ..عليه السال )، ومنهم اإلما  علي اهلادي ( هم السال علي)

باجلانب الرتبوي وبناء الثقافة ال قهية من  وأيمًا ما يتعل            

 الل هذ  املسألة ال قهية ، بتوجهات استنتاجات وأدلة تعود 
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مبصدرها إىل القرآا الكريم وآيته املرتبطة باألحداث التارخيية 

 ..واحلروب 

وهو من روائع احللول ال قهية ال  جتمع بني اآلية واألحداث             

القااعة  امليدانية األدلةاالستدالل وال قهي بوالرأي الستنتاة املوقف 

 ..بعد ها وعددها سلسلة من األمور ال  جتمع 

هذا املوقف وما أفرز  من املعاجلات للمشكلة ، مبعنخ آ ر ؛ و             

املصدر الرئيسي  احللول من  اللمن ( ليه السال ع)له وضع ما و

 ..أو استنباط احلكم ، من وبالقرآا الكريم للت سل 

ال قه اإلسالمي ، وما  األساسي يفو األول املنبع واملصدرهو و             

 ..فيه علخ اإلنسانية من اجلعل التشريعي به أنعم اهلل 

لرتبوي الذي يتعدى كل حدود حبد ذاته ميثل اجلانب اهذا و            

للقبول  مؤداهاحواجز ، وجيعل من احللول ،  دوا، والسلطات 

احلياة  بناء توازاملسلة ووهي من الصور ال  تسهم يف ا، والعمل بها 

 ..االجتماعية 

 ( : عليه السال  )  اإلما  اهلادي قال، يف مورد آ ر و            

بالنعمة ال  أوجبت الشكر  منه الشاكر أسعد بالشكر)            

(ألا النعم متاع والشكر نعم وعقبخ 

 

 . 

عند ذكر اإلنساا ما هو عليه من مما يتمثل والشكر ؛             

أو  فمل هاإلسداء علخ اإلنساا من توج نعمة ، أو تعبل مقابل ما مت

 ..نعمة 

 ته فلسو دليل علخ سالمة ال كرعلخ النعمة ،  والشكر            

، ودليل علخ املستوى الثقايف  الراقية ال  تقابل اإلحساا باإلحساا

اإلنساا ، ودقة وانسجا  بناء   أو يتمتع به الذي  مله واحلماري
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بني  وانسجامها وعم  العالقة، اجلميل الرتبوي ال اعل اإلنساني 

 ..الذاتية واملوضوعية 

، يسبغه من مواان التقدير ، وما استقراء عطاء اآل ر ميثل و              

يف والدور الكائن بني حراك األداء وت اعله يف إدارة الذات املعطاءة 

التواد والرتاحم ، وأسلوب الستدامة العطاء املتبادل والتشجيع عليه ، 

 ..سواء كاا باإلشارة أو الكلمة الش هية أو املدونة 

العالقات  وسياقها صوبسوي الن س منه ما يدلل علخ و            

 علم الن س الرتبوي ، الذي يتممن ما يتحق  منه يفاإلنسانية 

 ..واالجتماعي 

استجابة ، ينم عن بلورة واعية  –والشكر اجتا  إدراك            

 ..شعورية والستعدادات ن سية 

وما يؤشر ذلك علخ دقة تكيف وتكامل فسيولوجي دا ل               

واملتوازا ، ملستوى وعم  واتساق ما جيري  اإلنساا ، املوازي واحليوي

 ..ضمن احمليط اخلارجي والبيئة اخلارجية 

وحتسسه ضمن   السلوك ما يبني مؤشر قوايكوا امتداد  و            

 ..معينة لرغبات ودوافع االستجابة  –املالحظة 

الرتبية واأل الق واملنط  ، أسس وبناء وهو يدلل علخ حسن               

 ..واجلزاء ، علخ فعل اخلل والتشجيع عليه  وابثرياته يف الجمو

تعدد ممامني الشكر ، فمنه الشكر املادي وغل املادي ، تو               

والشكر للخال  عز وجل ، والشكر للمخلوق مبنظور تشريع 

اخلال  تعاىل ، لتحقي  دقة وامتداد فاعلية الشكر املنتج 

 ..واأل القي 

ي ذوالشكر وأداء  احلقيقي يف الوقت واملكاا واملوقف ال             

هو حبد ذاته منهج تربوي وإنساني وق  رضخ اهلل تعاىل ،  

 .. وأ القي 
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 واإلنساني واأل القي ، يف ذات املنحخ التكاملي الرتبويو             

 ( : عليه السال  )  اإلما  اهلادي يقول

(اعتك من مجع لك ود  ورأيه فامجع له ا) 

 

 

العالقات الرمسية وغل الرمسية ، وما منافذ  من ذ آ ر منهو و             

 ..أو امليدانية املتبادلة  بناء الثقة التطبيقيةميتد ل

 يتعاظم فيها استثمار ال ما يتعل  ب دارة الذات ومنه              

 ..ي السلوك التنظيمي واإلنسانمن  اما يكاملهوالقدرات واملهارات ، 

بني مواقع املسؤولية املتعاوا منافذ التبادل جمريات و            

العالقات  ت اصيل واجتاهات ليهمي، وما ة احلقيقية واملعنوي

توى ال ردي واجلماعي علخ املسالقائمة اإلنسانية  –االجتماعية 

 .. واجملتمعي 

، وما جيمع جبات احلقوق والواأداء تبادل إىل  ذلك ما يؤديو              

 ..االجتماعي وال كري واالستشاري  مامن والسلوكمن ثقافة الت

وما بني الود والرأي الداعم للعالقات اإلنسانية ، وما ُيقابله من              

ما يتعل  بالتعاوا  يتحق وا واألداء املناسب املثمر ، أ القية التعا

ما يشمل العالقات الرمسية منه بني خمتلف الشرائح االجتماعية ، و

 ..وغل الرمسية 

اإلما  علي قال .. جبانب آ ر إنساني وتربوي توعوي ووقائي و             

 :  (عليه السال )اهلادي 

 (من هانت عليه ن سه فال تأمن شر  ) 
7

. 

فَأَ َذْتُهْم صاعقَة العـذاب  : ويف التنزيل العزيز . اخللْزُي : اهَلوُا             

 .؛ َأي ذي اخلزي  وافاهَل
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نقـيا العلـز  ، هـاَا    :  واهَلـوُا واهَلـوااُ  . اهَلَواُا : واهَلوُا ، بالمم             

مصـدر هـاَا عليـه الشـيُء َأي     : واهَلْوُا  .َيُهوُا َهوانًا ، وهو َهْيٌن وَأْهَوُا 

رامـة  اهَلْوا َهواُا الشيءل احلقل اهَلـي نف الـذي ال ك  :  قال ابن بري .َ فا 

 .له
 

 

غل  يالسلوك –الرتبوي  السليب اجلانبيتعل  ب هو مماو            

بمع ه وإذالله وحقارته ال رد وينجر حينما يتجه فالقويم ، 

يعين هواا ن سه واالجنرار يشمل عليه وما للسلوك املنحرف ، مما 

يرتكبه من جنح وجنايات ، جتر  إىل ما ه وما اتا رافأهواء  ووراء 

 ..ل املنظورة غارتكاب أنواع اجلرائم املنظورة وتخ حبل 

 ضعف األسس ابيعةتراجع ال كر ، ووهذا ينّم عن مدى              

واا باقرتاف الذنوب وهدر البناء الرتبوي واإلنساني ، وابيعة اهلو

 ..، سواء كانت للمعين باألمر أو لغل  احلقوق 

يف أداء الواجبات وحتمل  جعه  وتراقصورمن جهة أ رى ؛ و             

 ..ت ، ومؤدى ذلك الشرور يف السلوك املسؤوليا

به وإبعاد  عن كل ما واحليلولة دوا ذلك هو عد  االئتماا             

 ..الرتكاب األعمال الشريرة بكل أشكاهلا ُيمه د له 

ول اإلما  قما يكشف عنه ، لتكامل وامتداد املوضوع و            

 ( : ليه السال ع) اهلادي

، م يكاد أا يع خ علخ ظلمه حبلمه كالظامل احلا إا)               

(بس هه  وإا احمل  الس يه يكاد أا يط ئ نور حقه

7

 . 

:السلبيةمن مسات الشخصية  Traitالس ه ، مسة   وأالظلم              

 1
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 أو  أو الثقافة أو الرتبية ، يتسم بها ال كر أو  اصية ص ة

قوماتها ال طرية أو املكتسبة ال  ها الن س ، مبتتسم ب

 ..متيز إنساا عن غل  بشكل بارز ، يتوجه بها سلوكه 

  كانتإجيابية ستعداد ، تنشط أي مسة ؛ حبكم االرمبا 

سلبية ، عند توافر البيئة والظروف وال رص املواتية أ  

 ..الستثارتها وظهورها والتعامل بتوجيهاتها وسياقها 

 السمة مشرتكة ، لكونها شائعة بني  رمبا تكوا

جمموعة أشخاص ، أو مسات فريدة يتسم بها ال رد بشكل 

 ..بارز 

 فكرية أو ألمراض  رمبا يوعز للسليب من السمات ، ألسباب

 ..عقلية ن سية أو أمراض 

  حينما تكوا السمة مسؤولة عن ارتباط جوانب خمتل ة

 .. Source Trait ، تكوا مسة مصدرية من سلوك ال رد 

  منط سلوكي أو موقف مستقر يف : والسمة يف علم الن س

الشخصية ، حبيب يطل  عليه مصطلح  اص كالشجاعة 

 ..واجَلنب واخليانة والسخاء واألمانة ، والظلم والس ه 

  اجلزء املستقل من منط : والسمة يف علم االجتماع

اجتماعي عا  ، سواء كاا هذا النمط فرديًا أو مجاعيًا ، أو 

 .صًا بعملية من العمليات االجتماعية  ا

  ( : علم دراسة اإلنساا ) والسمة يف علم االنثروبولوجيا

وحدة ثقافية مادية ، قادرة علخ االنتشار بذاتها يف 

 ..اجملتمعات املختل ة ، وعلخ البقاء مستقلة عن غلها 
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ة نتاة جمموع: أما السمة ضمن العلو  الرتبوية ، فمما تعين             

العوامل البيئية ، منها ما تتعل  بال رد ، واألسرة ، واجملتمع ، 

 ..واملؤسسات الرتبوية احلكومية وغل احلكومية 

الرتبية هي عملية التنشئة ؛ فكريًا و لقيًا ، لكوا               

العقلية دا ل املدرسة وغلها من املنظمات  القدراتوتنمية 

، مع عد  إغ ال املؤثرات البيئية ، واملؤسسات املت رقة للرتبية 

وميكن أا يشمل التأثلات الرتبوية جلميع التنظيمات 

عليم ، والبّد من الرتبية أا تاالجتماعية ، وللرتبية صلة وثيقة بال

.مظاهر الثقافة السائدة يف اجملتمع تستوعب 

  

 

ف ا توجه العدل والظلم ، واحل  والباال ، فيما يتعل  بو              

كلمة ،  كمها ميزاا العقل والتمييز ال كر والرتبية وال

 ..إعادة األمور إىل نصابها مدى واال تيار ، ومواان املعاجلة و

م كالظامل احلا إا) يف ؛ الكائنة الرتبوية وهنا تقا  املعادلة              

 ( .يكاد أا يع خ علخ ظلمه حبلمه 

والعالجية ، الكاحبة للظلم وكأا املعادلة ، الوقائية              

يعطل الظلم ، أو خي ف من قوة : تتمثل يف مستوى احللم الذي 

 ..والرشاد واحلكمة أو يرجع الظامل حلظة ظلمه إىل العقل ، الظلم 

ـ ي وتوقيف الغمب  ولكوا فاعلية وحراك احللم               ق  التأن

 ..العقوبة  أوعند املكرو  مع وجود القدرة والقوة علخ الظلم 

هذب ؛ مواان الت كل ، واستقرار احللم وُيدعم وبهذا ي              

 ..الن س ، وتقويم السلوك 

الساَ ُه والسا اُ  أما ما يتعل  بسمة الس ه ، ف ي اللغة ؛              

نقيا احللْلم ، وَأصله اخل ة :  لُ َة احللْلم ، وقيل : والسا اهة 
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وقد َس لَه . اجلهل وهو قريب بعمه من بعا  :واحلركة ، وقيل 

.محله علخ الساَ هل : حلْلَمه ورْأَيه وَنْ َسه َسَ هًا وَس اهًا وَس اهة 

 

 

وبهذا ف ا معادلة الس ه تكوا مرتمجة بت اصيل وسياق               

 . (بس هه  وإا احمل  الس يه يكاد أا يط ئ نور حقه) : وحراك 

وحتويل ، التشتت يف حقوق  ما يؤدي إىل هو؛ س ه ومسة ال             

، وضياع ال رص واتساع مساحة املخاار نقاط القوة إىل ضعف 

 ..والتحديات والتهديدات احمليطة به 

وهو ما نرا  يف إدارة بعا الدول ، وضياع احلقوق ، وتهديد               

منه يف وحدة البالد والعباد ، ويكوا العدو بهوانه وبااله أقوى 

 ..احل  

ع حقوقه ب شل إدارة وبهذا فهو علخ الصعيد الذاتي قد ضيّّ             

ع حقوق اآل رين ب شل الذات ، وعلخ الصعيد األوسع واألعم قد ضّي

، فكاا أفشل مدافع إدارة املل ات الكائنة بني يديه ومستشاريه 

 ..ألعدل قمية 

حينما يكوا الظلم ظهل الس ه وأ طرها تربويًا وإنسانيًا ،              

علخ إدارة البالد والعباد ، أو حتخ علخ مستوى خمتلف األنشطة 

 ..احلياتية 

بيعة ، األمن االجتماعي املتحق  من ا وبني الع و واحللم              

، الذي  ةاإلنساني اتهومستوى الرتبية والثقافة وبناء ال كر وتطبيق

 ..ها بدأ من أدنخ األعمال إىل أعالي

دة لطبيعة هذا املنهج هي احملد، واملستويات احلاكمة              

؛ بدأ من ذات املسؤول ، ومكانته يف السلطات يي ذالرتبوي ال

وإدارة التشريعية والقمائية والتن يذية ، وما ي رز عنه من  طط 

                                                 
1
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جيمعه بني يدفعه أو ما مستوى وتنظيم وأداء ونتائج كل ذلك ، و

 .. ، وبني احل  والباال  العقل والس ه

قال فيما ، الظامل لو نظر بعقل وت كر وروية  موعظةو              

 ( : السال  عليه)اإلما  اهلادي 

إا اهلل جعل الدنيا دار بلوى واآل رة دار عقبخ وجعل بلوى )             

(اآل رة سببا وثواب اآل رة من بلوى الدنيا عوضا  الدنيا لثواب

 

 . 

الصنعة ؛ بني وهو ما يرتتب علخ هذا اجلعل املتكامل             

زوال ، وانتهاء الدنيا وزواهلا  علخ أساس حتمية، والوضع وال عل 

اإلنساا املتواصل بأجياله ، وزوال ذات الدنيا وما فيها ، لكونها دار 

 ..وق ، ال دار مستقر له وال لغل  ممر للمخل

ما  ق  رضخ اخلال  تعاىل ، فهو  ق  ها ، عندثماروقطف              

  يف ، وال يرى يف حقيقة وجودللحقوق والواجبات الن ع املستدا  

، وما يكسب من ثوابها  لآل رة أو مير من  الهلا الدنيا إالم ما ميتد

ما جيين من حرامها  وئالهلا ، واحلماية من ذنوبها ومساوحسناتها وح

 .. له الرتبوي واإلنساني ظالستوى ، وهو ما ميتد مبودني ها 

، ذات املنحخ يف  ) عليه السال ) اإلما  علي اهلادي وقال              

 :ومبمامني عّدة 

(الدنيا سوق ، ربح فيها قو  و سر آ روا ) 

7

 

 للصوربارك جيمع يف معاجلاته الرتبوية وهذا القول امل             

لة واملعنخ  املثل والدالالسلوكية ، الوقائية والعالجية ، وجيمع بني

، وما يتحق  من آلية بالسوق  صورة متمثلةوالتطبي  ، فهناك 

ما جيين التاجر أو البائع الوسيط من والسوق من العرض والطلب ، 

الدنيا وتغلات  هذا املثل يف آلية اقرتااالتقريب والربح واخلسارة ، و
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، ف ي  نسانيتها ما يدور فيها ، وت اوت ثقافاتها وا تالف اإلمياا ب

الدنيا ما يعرض من أشكال ال رص الدا لة يف احلالل واحلرا  ، 

واحلقوق والواجبات ، وجمريات احل  والباال ، والربح احلالل 

 ..واحلرا  ، واخلسارة يف ظل احلالل واحلرا  

بني الربح واخلسارة ، وهكذا ؛ السوق ، والدنيا ، تمم ما                

الرتبية واإلنسانية من  ا عليه ابيعة وسالمةا تكومممستوى 

املعلومات والثقافات والت كل واألداء والسلوك ، وابيعة و جهة ،

 ..وى االستيعاب والثقافة والتعاوا اال تيار واألداء ، ومستالتمييز و

احللقات اجلامعة للرتبية واأل الق  من يعينمنه ما و            

نساا ك رد ومجاعة وجمتمع ، بل ميتد واإلنسانية ال   ملها اإل

 ..ب سرتاتيجيته علخ مستوى أوسع علرب البلداا والقارات 

املن ذ الرتبوي للخالص من ارتكاب سالمة الرتبية ويبقخ و            

 ..عاصي وما يتم من اقرتاف الذنوب امل

ويظهر هنا داعم تربوي آ ر ، يستديم به اإلنساا الت كل             

هو الدعاء ، هذا املن ذ الذي يوجه اإلنساا اجتا  و ت كر ، أالوال

ز وجل لعباد  ، لكن بشراه الواسعة لرمحة اخلال  ع اآلفاق

 ( : عليه السال  ) اإلما  اهلادي  ، حيب يقول وشرواه

فيستجيب ملن دعا  واحلل  إا هلل بقاعا  ب أا يدعخ فيها)             

( منها

 

 

 مل من معاجلات ما ، آ ر إنساني  –جانب تربوي  هوو             

ينشد التوبة أو اخلروة من مأزقه ، وذلك يستعصي علخ اإلنساا ، و

هو يرجو و، مشاكله للخال  عز وجل ذنوبه وي تح ص حة حينما 

محل توجب  ي الدعاء ال مب تاحرمحته ال  وسعت كل شيء ، 

                                                 
1
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مله من األبعاد التوقيتية النقاوة الروحانية البالغة األهمية ، وما  

من أفكار ون سية ، ذات اإلنساا ما  مله و، واملكانية واملوق ية 

 ..ينتهج من سلوك ميتد ووما أو ما بني القلب واللساا ، 

يس هلا ل منتهخ حاجاته ال مرشد الدعاء ، ما تكوا عليه و            

 .. احللول واملعاجلات من

َلَك علَبادلي َعن ي َف فن ي َقرفيٌب َأجليُب َدْعَوَة الدااعف إفَذا َوإفَذا َسَأ)             

سورة  (84 )َدَعااف َفْلَيْسَتجليُبوا للي َوْلُيْؤملُنوا بلي َلَعُلُهْم َيْرُشُدوَا 

 .البقرة 

ما تقّد  ذكر  ، ومن عم  ما حتمله هذ  اآلية كل من و            

بني اإلنساا و القه تعاىل ،  ، ألعظم عالقة املباركة الكرمية

البناء الرتبوي الرائع ، الذي يبدأ من قدرة اهلل تعاىل و األسس حق تي

الذي ال  دها حد ، وقدرة اإلنساا احملدودة من والدته وحتخ موته ، 

أين ما كاا يف  ريطة الدنيا ، و ريطة السلطات الدنيوية ، 

 ..الكائنة يف املناصب واألدوار واألموال 

وسيكوا استكماال حملدودية وخمتصر ما سب  ذكر  ،             

عليه )يف املبحب التالي الذي خيص أقوال اإلما  احلسن العسكري 

 ..، ومن اهلل تعاىل التوفي  ( السال 
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 ثالثاملبحث ال
 واإلنساني مل بني البناء الرتبوي واألخالقيالتكا

 (عليه السالم) سكرييف مضامني أقوال اإلمام احلسن الع
 

، احلـادي عشـر  مـن    ( عليه السـال  )اإلما  احلسن العسكري             

، وهـو أبـو   للشـيعة اإلثـين عشـرية    ( علـيهم السـال   )األئمة األاهار 

علي بن اإلما  حممد بن اإلما  علي ابن اإلما  موسخ بن احلسن حممد 

إلمـا  احلسـني بـن    بن اإلما  جع ر بن اإلما  حممد بن اإلما  علي بن اا

 ( .عليهم السال )اإلما  علي بن أبي االب 

ص البحب من بعد ما مت اخلوض يف عموميات ما خيو            

املعلوماتية والرتبوية واإلنسانية بني ال كر اإلسالمي وعصر 

 ..، للوقوف عندها كمد ل يف املبحب األول  االنرتنت

بحب يف املبحب الثاني ، خيص أساس وبناء موضوع الوما            

( عليه السال )ما  علي اهلادي أقوال اإل وانب منجل هحبسب ما تممن

 ..وخمتصر ممامينها 

ممامني التكامل بني جوانب عّد  من تطلب اخلوض يف              

ا  احلسن العسكري البناء الرتبوي واأل القي واإلنساني ألقوال اإلم

 ( ..عليه السال )

ول اإلما  احلسن قل األسرية ، الرتبوية مامنياملوالبداية من              

 : ( عليه السال ) العسكري
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جرأة الولد علخ والد  يف صغر  تدعو إىل العقوق يف )                

( كرب 

  

 . 

 أهمية االهتما  األسري ، تطورويتممن النص املبارك                

،  سي والسلوكيوالن  يال كرمنو الشخصية ومتابعة وتقويم 

االجتماعي وتطورها ، ال  تبدأ من  –بالتوازي مع منوها االسري 

عمر ال رد بكل ما يتممنه من العمر الزمين  –احلمن األسري 

 .إخل .. والعقلي والرتبوي واألسري واالجتماعي والعلمي واملعريف 

 وما يتوجب ويقتمي من  الل مراحل النمو والتطور              

للشخصية من  االهتما  مبرحلة الط ولة ، وما يد ل من اهتما  علم 

، وتركيز  علخ عمليات  Child Psychologyن س الط ل 

النمو الن سي للط ل ، وجمريات احلمانة والط ولة واملراهقة 

 ..والشباب والنمج 

وبطبيعة احلال ال يتم اإلغ ال عن النمو اجلسمي والعقلي              

 ..ي واالجتماعي واالن عالي والعلمي واملعريف واألسر

وال يقف عند هذا احلد ، بل متتد النظرة األسرية إىل املراحل              

وحراكه وعن وانه وشدة األ الق ،  –ال  تعقبها من الشباب 

االندفاع وراء الرغبات واألهداف العشوائية ، والت كل بالوصول 

 ..قب لرغبته دوا النظر إىل العوا

هي ، ال  تعين بشكل عا  ؛ اجلرأة مشكلة  وهنا تربز              

الشجاعة واإلقدا  السلوكي علخ شيء معني بال رادع ، واجلرأة 

 ..حتمل ، إجيابيات وسلبيات ، حبسب مواان احلراك اجتاهه 

وص ة اجلرأة يف القول املبارك ، تتعل  بالبناء الرتبوي              

وما يرتتب عليها من عالقات ومتطلبات أ القية هلا حدود واإلنساني 

 ..تتمحور ضمن العالقة األسرية 
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الرتبوية  العميقة واإلسرتاتيجية هذ  العالقةوتكوا               

، نواة للعالقات االجتماعية ، كما تكوا واأل القية واإلنسانية 

 ..عليه األسرة من كونها نواة للمجتمع 

بني الوالد وولد  ، وما يبدأ جانب منها متمثاًل بالعالقة و             

 ..من حقوق عظيمة  ه العالقةحتمل

البناء اإلنساني  ، يبدأوبدورها ومن ابيعة هذ  العالقة ،             

بن ، وموق ه واألسري واالجتماعي ، وبالذات ما تبدأ من صغر اال

 ..العالئقي مع األسرة 

مع بني الوالدين ، ومنه العالقة ا أسلوب التعامل ويف مقدمته            

األب ، ف ذا كانت هذ  اللبنة األساسية لألسس الرتبوية األسرية 

ـُبنخ عليها بناء العالقة األسرية السليمة ،  قوية وراسخة ، ي

ع يتوسيخ وترسبة واألل ة ، ومنه والك يلة يف تقوية أواصر احمل

 ..ؤسساتية للعالقة اجلماعية واجملتمعية وامل

التوازا يف و ؛ الت اهم لذا البّد من أا تكوا اخلطوة األوىل            

األسري واإلنساني العالقة بني األب واالبن بشكل يتالئم مع املوقف 

 ..واأل القي 

لكي ال تكوا هناك فجوة وضعف ، ممكن أا ي همها             

الولد علخ والد  يف  جرأة)  الط ل علخ إنها ابيعية ، فتتولد عند  ؛

والتعدي علخ ، وهو أسلوب لرتويا الن س علخ التمادي ( صغر  

 ..حقوق األب 

ع مع جتعله يتمادى يف جرأته هذ  ، وتتعاظم وتتس والنتيجة             

، ورمبا الوصول إىل  ( تدعو إىل العقوق يف كرب ) ؛  الزمن حتخ

 ..األسري املقااعة أو العنف 

تبيانه ، أال وهو عتبة يف موان آ ر له امتداداته للما تقّد  و            

عليه ) حيب يقول اإلما  احلسن العسكري... الصداقة والصدي  

 : ( السال 
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 ( صدي  اجلاهل تعب) 

 

 

والصداقة عالقة اجتماعية ، تبدأ بثقافتها من األسرة ، ومنها             

مما يعطي  املباشرة ، ما يتعل  بتوجيهات األسرة ، املباشرة وغل

نقاط قوة الوعي لدى أفراد األسرة ، و ق  هلم نوع من التمييز 

واال تيار والتجربة ، ليحق  عالقة معرفية بالصداقة ، وما يرتتب 

عليها من حقوق وواجبات أ القية وإنسانية ، مبا فيها ما حتمله من 

 ..تبادل األفكار واآلراء علخ وف  مستوى العمر 

وهنا يربز موضوع احلقوق والواجبات بني األصدقاء ومرحلة              

الوصول إىل الصداقة ، والصداقة واألسرار املتبادلة ، والصداقة وحل 

 ..ا ، أو بني األسرة ماملشاكل املتبادلة ، سواء حدثت بينه

فتتحول ال إراديًا وال شعوريًا إىل كونه عقد ضمين تطوعي             

ال رد يف سياقاته ، إال إا جمرياته تأ ذ النصيحة ال يشعر به 

واالستشارة وتبادل املعلومات وتبادل اخلربات والثقافات ، ورمبا 

واتصاالت أسرية غل مباشرة من  الل األا ال ، يصبح قناة متبادلة 

 ..ورمبا تتكوا عالقات أسرية بسبب عالقات األا ال والكبار 

اوت الثقايف بني األصدقاء علخ خمتلف ورمبا يظهر هنا الت            

املستويات العمرية ، فيكوا هناك اجلاهل واملتعلم واملثقف ، 

وجمريات ذلك علخ عم  الت اهم والت كل وتبادل اآلراء ؛ فيشعر 

 . ( صدي  اجلاهل تعب) عندها الشخص ؛ 

بن ما يبين بني الصدي  واالرمبا يكوا ، رى من جهة أ و            

 ..ات اإلنسانية العالق

هو ما ُيبنخ علخ ، األبوة واأل وة والصداقة  متاسك أواصر وقوة            

  ..أسس الوعي والت اهم 
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وال هم املشرتك هذ  الوشائج  فكلما كاا اتساع بناء              

أسس الوعي ،  اإلنسانية مبنية علخ –والعالقات الرتبوية والت اهم 

 ..سكة ومتالئمة وموفقة كلما كانت نتائجها متما

وكلما كانت مبنية علخ اجلهل وعد  الوعي ، كلما              

 ..رعة ضياع هذ  العالقات والوشائج أنذرت علخ س

ـُبنخ علخ املستوى الرتبوي               واالجتماعي واإلنساني ومجيعها ت

 ..وأهدافه األ القية 

اإلما  احلسن  يقول،  ر اجتماعي آ –ويف جمال تربوي               

 ( : عليه السال )العسكري 

(ال متار فيذهب بهاؤك ، وال متازح فيجرتأ عليك ) 

 

 

التمار هو ما يتم اجلدال فيه بشكل ال ين ع ، والتمازح قول              

أشياء للمحك والتسلية ، وكالهما تذهب بالشخصية ، 

نة وباخلصوص عند ضعيف الن س واملتصيد إلسقاط مكا

 .. الشخصية عند اآل رين 

همية العالقات ويتمح مما يتممنه النص املبارك ، أ             

آثار  علخ مستوى و، البناء الرتبوي  متاسك مستوى اإلنسانية علخ

يف العالقات املستقبلية ، وما يبنيه من التواد واحملبة ، البعيد عن 

عن مكانته لشخص املخال ات واملزاح املج ، وكل ما ُيخرة ا

 ..احملمودة وهيبته 

وبهذا املمموا الرتبوي اإلنساني ، يكوا بناء الشخصية              

 ..وجعلها يف املكاا املناسب هلا من الرفعة واهليبة واالحرتا  املتبادل 

 السلوك ر ، يتمثل تأثل  علخ مستوىوجه تربوي آ و              

حيب .. االجتا  الرتبوي المة س يهددالعالقات ، ومبستوى تأثل  و

 : ( عليه السال ) يقول اإلما  احلسن العسكري
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( الغمب م تاح كل شر) 

 

 

والغمب من عالمات التأثر واالستجابة إىل االن عال               

ُـّج  ، ميول اإلنساا إىل االعتداء والعنف    يكواعند، والتشن

وا موضوعية أو وهناك أسباب وعوامل تثل الغمب ، منها ما تك

 ..ذاتية ومزاجية 

علخ مستوى العالقات الغمب وبطبيعة احلال يؤثر              

 ..االجتماعية واإلنسانية 

جيمع بني الرتبية وجمرياتها اإلنسانية ،  ومستوى الغمب             

كية وآثارها اآلنية املؤثرات الن سية والسلووالتوجه  و 

 ..واملستقبلية 

ية علخ العوااف و القية الرتباألسيطرة مؤشر مستوى الو             

ر ع أو ما  ول بني املرء وعمله املتسمستوى شدة  يبنياجلاحمة ، 

 ..ردود األفعال املستعجلة 

ُـّج العصيب              ،  وعند عد  السيطرة علخ االن عال والتشن

ارف اجلرمبا كل شر ، وويكوا الغمب م تاح بوابة المغينة و

 ..لكل ما ُيصادفه أمامه ، تدمل بسيله 

يقول اإلما  .. الرتبوية  –يف جمال العالقات االجتماعية و            

 : ( عليه السال ) احلسن العسكري

، واجللوس دوا  من التواضع السال  علخ كل من متر به )           

( شرف اجمللس

7

 . 

قية يتصف اإلنساا بها ، دااًل التواضع ص ة تربوية وأ ال              

علخ قوة بناء شخصيته ، والثقة العالية بقدراته اإلنسانية ، وهو 

بذلك السلوك ، يلغي كل احلواجز ويرفع القيود الصورية بينه 
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وبني الناس ، وينطب  ذلك  صوصًا علخ الشخص الذي يشغل 

 ..املكانة الرفيعة واملنزلة االجتماعية العالية 

، السلوك االجتماعي  الرتبوي املؤثر علخ والدرس وهذا االجتا             

ال يأتي من فراغ ، وإمنا يأتي عن ايب واستقامة الرتبية ال  تبدأ من 

 ..من تقدير ة وعالقاتها ، وما  يط باألسرة األسر

، كما يف احلياة التواضع  وعندها يسلك الشخص سلوك              

ه جلوسوقع ا تيار  مل، وهم ب ن يلتقيهو عليه التحية علخ كل م

لقوة العالقات  ذلك آصرةليجعل داعم و، أقل من مقامه  يكوا

ممن يقد ر هذا اإلنسانية ، و صوصًا إذا ما كاا هذا التواضع ألهله 

 ..الرفيع بطبعه ، التوجُّه الرتبوي واإلنساني واأل القي 

عند قول اإلما  إنساني وتربوي آ ر يظهر  وجانب سلوكي            

 :  (عليه السال ) العسكري

( من اجلهل المحك من غل عجب)

 

 

النظر  : ، والعجب إفنكاُر ما َيرفُد عليك لقلُلةل اْعتليادل  :العجب             

الَعَجُب الناَظُر إفىل : ابن اأَلعرابي .  إىل الشيء غل املألوف وغل املعتاد

.. شيء  غل مْألوف وال ُمعتاد 

 7

 

واالستجابة ، وأهمية  واملنبه أهمية السبب يظهرمما وهنا            

ما يتبعه من و، احلراك الرتبوي مؤشرات و، املسيطر و اجلانب املؤثر

 .. سلوك معني واملوقف الداعي لواملناسبة التوقيت عوامل 

المحك ومسبباته ودالالته الرتبوية سلوك ومنه ما يتعل  ب             

 ، ومؤثر  علخ ابيعة وحيثيات هذ  الناسالئقية بني والع

 ..اجلهل  بعب منية ال  رمبا تنالسلوكاالستجابة الن سية و
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العالقات ، و ردود االفعال ن  طورته علخوما ينم ع               

 .. ، والتقدير واالحرتا  ، ضمن الوسط اجلمعي واجملتمعي اإلنسانية

تمييز واال تيار عندما يتوجه الشخص أل ذ جانب آ ر للو               

 ..ة بني اجملتمع املكانة الشرفي

الدرس  تطبيقاتالذي  ق  يف  اهلادف هذا املوقف يعاجل              

عليه )االما  احلسن العسكري  قول..  االجتماعي – اإلنساني

 : (السال 

ومالئكته من رضي بدوا الشرف من اجمللس مل يزل اهلل )               

( يصلوا عليه حتخ يقو  

 

 . 

وهو ما يبني مدى أهمية التواضع يف الدرس الرتبوي اإلسالمي              

لتحقي  املساواة وكسر احلواجز الطبيقية املصطنعة بني الناس ، 

وبناء للحيلولة دوا ظهور اضطراب ضمن العالقات االنسانية ، 

 الطبقات االجتماعية قنوات التواصل اإلنسانية بال متييز بني

 ..املستويات الرمسية وغل الرمسية و

اإلما  احلسن العسكري  إنساني آ ر يبينه –جانب تربوي و            

كتب إليه بعا شيعته يعرفه ذلك حينما و،  (عليه السال )

 : ( عليه السال )، فكتب  ا تالف الشيعة

املستبصر :  خ ابقاتوالناس يف عل.  إمنا  ااب اهلل العاقل           

، غل شاك األصل ، متعل  ب رع  ، متمسك باحل  علخ سبيل جناة

 .  ، ال جيد عين ملجأ وال مرتاب

، فهم كراكب البحر ميوة  وابقة مل تأ ذ احل  من أهله            

 .  عند موجه ويسكن عند سكونه

احل   ، شأنهم الرد علخ أهل وابقة استحوذ عليهم الشيطاا            

 .  ودفع احل  بالباال حسدا من عند أن سهم
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، ف ا الراعي إذا أراد أا جيمع  فدع من ذهب ميينا ومشاال              

، ف نهما  والب الرئاسة واإلذاعةوإياك .  غنمه مجعها بأهوا سعي

. يدعواا إىل اهللكة

 

  

ية والقدرات ومن بني ما يبينه النص املبارك ، اجلوانب الرتبو             

اإلستيعابية للعقول ، ومستويات التمييز واال تيار وما يرتتب عليه 

ال كر ،  –من بناء فلس ي ، وتكوا م صليته مستوى العقل 

ومنه ميكن وضع ممامني ..  يةوالسلوك يةالن سواجملريات 

 :النص املبارك باملخطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني(  1) خمطط 

 ال كرية -ية ابقات الناس الرتبو
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عقول 

 الناس

علخ 

 ابقات

املستبصر علخ 

 سبيل جناة

 

ابقة مل تأ ذ 

 احل  من أهله

 

ابقة استحوذ 

 عليهم الشيطاا

 

 ااب 

 اهلل 

 

متمسك باحل ، 

، األصلمتعل  ب رع 

،  غل شاك وال مرتاب

 ال جيد عين ملجأ

فهم كراكب البحر 

ميوة عند موجه 

ويسكن عند 

 سكونه

شأنهم الرد علخ أهل 

احل  ودفع احل  

بالباال حسدا من 

 عند أن سهم
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يف حالة االبتعاد عن الشريعة اإلسالمية ال  تنتهج  كةاهللو            

يف التعامل مع املواقف واإلنساا  والعقلي املنهج الرتبوي واإلنساني

 ..والعالقات اإلنسانية واأل القية 

 اتللمخلوق املستدامة وما اجلعل التشريعي اإلهلي إالم احلماية             

 ..، حتخ ميتد إىل الكوا يئة بكل مكوناتها والب

احلالل واحلرا  ، ومحاية احلقوق  منه ما ُيمليه معاجلاتو             

 وتنظيموأداء الواجبات ، وما يتحمل اإلنساا من أعباء املسؤولية 

 ..األعمال ونتائجها تن يذ و

لعالقات ملستوى ا اتهمبوجهو، آ ر إنساني  –ويف مقا  تربوي             

لبناء ( عليه السال ) اإلما  العسكري يوج ه، اإلنسانية اجملتمعية 

مله من استدامة وبكل ما حتهذ  العالقات وأ القياتها ، وسالمة 

 :هذ  العالقات ، حيب يقول 

فميلة  لألبراروحب ال جار . لألبرار ثواب  لألبرار األبرارحب  )              

لل جار  األبراروبغا .  لألبرارزين  برارلأل، وبغا ال جار  لألبرار

(  زي علخ ال جار

 

 . 

املعادلة  وفلس ة العالقات بني األبرار وال ّجار ، تكمن ضمن               

املنظومة الرتبوية واإلنسانية واأل القية العظيمة ببيانها و

وحتليالتها ونتائجها ، وتأثلاتها علخ اسرتاتيجيات العالقات 

املؤسسات الرمسية  دا ل و ارةحتخ اإلنسانية ،  –ة االجتماعي

 ..وغل الرمسية 

من  الل املخطط  وميكن تبياا ممامني النص املبارك ،             

 :التوضيحي اآلتي 
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 اإلنساني  –يبني اجملال الرتبوي (  6) خمطط 

 وآثار  اإلسرتاتيجية داعياتهوت

 

اإلما   يقول، ربوي وأ القي وإنساني آ ر يف جمال تو               

 : ( عليه السال ) العسكري

من ال واقر ال  تقصم الظهر  جار إا رأى حسنة أا أها وإا )               

( رأى سيئة أفشاها

 

 . 

، وبوقعها الداعية العظيمة  أيمجع فاقرة  يف اللغة ال واقرو             

، وذلك حينما تهدر احلسنة  ظهركأنها تكسر فقر الوتداعياتها ، 

 العالقات االجتماعية فال تأ ذ مأ ذها يفب ا اء وهجها اإلنساني ، 

 ..أ السراة املنل يف عتمة الليل ، فيكوا كمن أا  والرتبوية

ـُ شخ السيئة ، مؤثروخب              بذلك علخ العالقات  الفه حينما ت

وا كالظال  ومسعة الشخص بني األوساط االجتماعية ، فتك
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 ةاملخي م واملعو ق للعالقات اإلنسانية ، وعندها تكوا مغي ر

اخن اض مستوى ، مؤشر الجتاهات العالقات ، وهو مما يوعز إليه 

 ..وفاعلية وابيعة اجلانب الرتبوي واأل القي للعالقات 

وباب واسعة من أبواب العالقات اإلنسانية املرشدة للخل ،               

 التقوى والورع وما يتعل  بهما يلة بني الدنيا واآل رة ، أال وهوال اع

عليه )االما  العسكري  يقول   احملاسنوبهذ، من عمل ونتيجة 

 :  لشيعته (السال 

أوصيكم بتقوى اهلل والورع يف دينكم واالجتهاد هلل )             

 إىل من ائتمنكم من بر أو فاجر واول األمانةوصدق احلديب وأداء 

صلوا  ،( اهلل عليه وآله صل)، فبهذا جاء حممد  السجود وحسن اجلوار

يف عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم ، ف ا 

 األمانةالرجل منكم إذا ورع يف دينه وصدق يف حديثه وأدى 

 .  فيسرني ذلك، هذا شيعي :  قيل، وحسن  لقه مع الناس 

، جروا إلينا كل  وا زينا وال تكونوا شينااتقوا اهلل وكون           

،  ، ف نه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله مودة وادفعوا عنا كل قبيح

لنا ح  يف كتاب اهلل .  وما قيل فينا من سوء فما  ن كذلك

.  وقرابة من رسول اهلل وتطهل من اهلل ال يدعيه أحد غلنا إال كذاب

القرآا والصالة علخ النيب  وةأكثروا ذكر اهلل وذكر املوت وتال

، ف ا الصالة علخ رسول اهلل عشر  (وسلم اهلل عليه وآله صل)

واستودعكم اهلل وأقرأ ، ما وصيتكم به  أح ظوا.  حسنات

.(  عليكم السال 

 

 

الرتبوية  واخلطط ميثل اليعة الربامجالنص املبارك ، وهذا              

ين كل اجتاهات العالقات العظيمة ال  تبواأل القية واإلنسانية 

يه اإلنساا وال  تبدأ مبحاسن السلوك من الرصينة بني اإلنساا وأ 
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وأداء ، وصدق احلديب ، واالجتهاد هلل ، بتقوى اهلل والورع الذات ؛ 

وما كامل ذلك من عم  تربوي وأ القي  .. وحسن اجلوار،  األمانة

 .سال  عظيم ، يرفد العالقات اإلنسانية بأواصر احملبة وال

االست ادة ، وهو منهج ميكن الوزارات الرتبوية والتعليمية               

، وتقويم براجمها و ططها وأدائها  اخلططو الربامج قويملوضع  منه

  ..بهذا اهلدي الرسالي اإلسالمي األصيل 

اإلما  أبو حممد قال يف ذات االجتا  التوجيهي ونشر الوعي ، و             

 : ( عليه السال )العسكري 

،  إنكم يف آجال منقوصة وأيا  معدودة واملوت يأتي بغتة)              

، لكل  ، ومن يزرع شرا  صد ندامة من يزرع  لا  صد غبطة

.  وال يدرك حريص ما مل يقدر له.  حبظه بطيءال يسب  . زارع ما زرع

. ( ومن وقي شرا فاهلل وقا .   لا فاهلل أعطا  أعطيمن 

 

  

وموازين النقص والزيادة ، تد ل ما بني اإلنساا وأجله              

 ..وعمله ، و ل  وشر  ، ونتائج ذلك ؛ غبطة أو ندامة 

لكوا املؤهالت وما يكتسبه اإلنساا من فكر وعلم و            

ومعرفة ، ين ع وينت ع منها ، لذا نرى للقمم الرتبوية ال  يصل إليها 

 : ( عليه السال )اإلما  احلسن العسكري قال ا يكوا كم، املؤمن 

( املؤمن بركة علخ املؤمن وحجة علخ الكافر) 

7

 

الربكة هي النماء والزيادة ، والربكة تد ل يف ذات اإلنساا              

 ..وفكر  ون سه ، ويف عمله ونتائج عمله وسعيه ووجود  

عليه )إلما  العسكري اقال  ، وتكاماًل معه ، بهذا املنحخو             

 : ( السال 

(األ واا ، ون ع  باهلل اإلمياا: يء  صلتاا ليس فوقهما ش) 

1
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واخلصلة غلب إاالقها علخ ال ميلة وما تدلل علخ حاالت             

 األمور ، وتدلل علخ مستوى الرتبية واأل الق 

لرتبوية الثقافة اجودة وما متليه ، بذات االجتا  التوعوي و             

عليه )اإلما  العسكري  والعقائدية ، ما يؤكد  ويرشد إليه قوله

 :( السال 

ليست العبادة كثرة الصيا  والصالة وإمنا العبادة كثرة  )             

( الت كر يف أمر اهلل

 

 

وهذا جانب مهم يف البناء الرتبوي والعقائدي والسلوكي ،               

اسخ ، وما  ققه يف اجلوانب الكمية وما يتطلبه من الوعي الر

لعبادات اطبيعة وتوجهات وغل الكمية ، ومنه ما يتعل  ب

 ..واألعمال املتنوعة 

أو اجلودة بالنوع يهتم علخ إا اإلسال   واضح وهو مؤشر             

 ..فحسب لكم واألعداد والدقة أواًل ، وال ينظر ل

لكم ال النوع ، وهو ال يد ل فرب عمل أو أداء يتحق  فيه ا            

انية األداء اجملرد من الشعور ، وال مؤثر يف إنس –فيه السلوك 

 ..األحاسيس 

اهلدف هو ،  ةاالنت اع من األداء املمتد بآثار  إىل اآل رومما يعين             

فروع الدين الذي ينجر علخ أداء املعامالت أصول واألساسي يف أداء 

 ..وأهدافها اإلنسانية 

 : ( عليه السال )اإلما  أبو حممد العسكري وقال              

، أعبد الناس من أقا  علخ  أورع الناس من وقف عند الشبهة)             

، أشد الناس اجتهادا من ترك  ، أزهد الناس من ترك احلرا  ال رائا

. (  الذنوب

7
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اإلنسانية ،  – القية وهذا البناء الرتبوي احملق  لنتائجه األ              

دوا ضياع احلقوق واملسؤوليات ،  ق  استدامة بناء ال كر 

 ..اإلنساا  عطاء ومسلة

يف جمال األعمال ، وما تتطلب من الوعي الرتبوي الرشيد ، و             

 : ( عليه السال )قال 

( ال يشغلك رزق ممموا عن عمل م روض) 

 

 

، ، جبانبه ال لس ي الرتبوي ل املبارك وهنا مما يتممن القو            

الت كل برزق  منما يشغله خماار ، و إىل األجل مساحة احلياة

عن عمل بعيد الالتمييز واال تيار ، ما يتحق  من و، ممموا 

 .. م روض

،   روضاملعمل ال فالرزق املمموا يف اإلسال  مير من  الل             

ناب حرامه وبااله ومنكر  ، وذلك حبالله وحقه ومعروفه ، واجت

 ..وليس العكس يف منظومته ونظامه وتنظيمه 

عند جانب آ ر من الكشف عن املخاار ال  حتي  و            

 ستقبل العالقات اإلنسانية ، يتمح يف حتذير اإلما  العسكريمب

 : بالقول ( عليه السال )

، يطري أ ا   بئس العبد عبد يكوا ذا وجهني وذا لسانني)              

.  ( ، وإا ابتلي  ذله حسد  أعطي، إا  شاهدا ويأكله غائبا

7

 

،  أحسن الثناء عليه وبالغ يف مدحه شخص آل ر ،أارى و             

و طورتها عندما يكوا اإلاراء يف وجه الشخص ، وخيالف ذلك 

عند غيابه ، فيخل بالشخصية ويهد  كيانها ، ومن جهة أ رى ، 

، وإا  حسد  أعطيإا ) حينما يكوا يف موضع ؛  تنذر املخاار

 ..، فهو يزيد من نقاط المعف ، ويسع للمخاار  ( ابتلي  ذله
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سلوك آ ر يعكس مسة إنساا ينذر با دار ال كر و                

 : ( عليه السال )عن ذلك اإلما  العسكري ل وقوالن س ، حيب ي

( أقل الناس راحة احلقود ) 

 

 

 جمريات المغائنمنه ، و واحلقود يف اللغة الكثل احلقد             

، رمبا بسبب موقف ،  ، والكراهية والُبغا والعداوةعلخ اآل رين 

نتائج احلقد يف مساته ومميزاته ، لكن األحسن  أو كوا املقابل ،

 ..، تهد  العالقات اإلنسانية ، وتولد الصراعات كثلة مواان  يف

م عن  لل يف املكونات ال كرية والرتبوية واحلقد ين             

 ..والن سية والسلوكية واإلنسانية واأل القية والعقائدية 

فيما ينتظر  يف احلياة الدنيوية احلاقد قلياًل ، فلو ت كمر              

، لكونه أول  واأل روية ، لتجاوز ما يتجه  و  من احلقد علخ الغل

رمبا ينجر صوب األمراض سيته ، وما يمر ويهد  شخصه ون 

 .. الن سية والعقلية

يوصف  وخماار سلبيات السلوك ،للرتبية  بذات التوصيفو             

 : بالقول ( عليه السال )اإلما  العسكري 

( يف فمه وفم احلكيم يف قلبه األمح قلب ) 

7

 

مبستوى بناء ال كر  التوجيه، وبني احلكيم واألمح                 

اختاذ و الرأي توقيتمنه وممامينه الرتبوية ، و ر العقلواستثما

القرار الذي يتمثل يف أبسطه عند التعامل مع اآل ر وسرعة اختاذ 

 ..املوقف منه 

، تكمن احلكمة ، ( العقل ) وبني اللساا ومساحة القلب               

ويتأمل احلكيم مواان قوة ال كر والكلمة ملعاجلة األمور ، 
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بالتحليل والدراسة الدقيقة املثمرة ، و ق  منافعها ويستثمرها 

 ..بالتوقيت واملوقع واملوقف 

رتبوي وما يتممن مستوى اجلانب ال، آ ر  يف قول مباركو                

 : ( عليه السال ) حيب يقول إمامنا العسكري.. يتعل  باحلقوق 

( ، وال أ ذ به ذليل إال عز ما ترك احل  عزيز إال ذل) 

 

 

واأل ذ بها مستوى صيانة احلقوق ، الذلة ووبني العزة               

 ..واجبات ومسؤوليات تطبيقات ووما يرتتب عليه من كموج ه ، 

، وذلك عند قوله ( عليه السال ) جانب إنساني آ ر يمعهو              

 :  الرتبوي

( إظهار ال رح عند احملزوا األدبليس من ) 

7

 

ثقافة الرتبية وتربية الثقافة اإلنسانية ، مما جيمعه القول و              

من ظروف  لشعور باآل ر ، وما ُيعانيها هاملبارك ، وما ُيبنخ علخ أساس

 ..استثنائية إنسانية 

فلذا من أدبيات ثقافة اإلحساس باآل ر ، هو عد  إظهار ما               

سوة احملنة ، وآثار يدلل علخ عد  االكرتاث باآل ر وما مير به من ق

املوقف هو احلد ال اصل بني ال رح واحلزا ، ومنه ما جيري من معاناة 

وامتداداتها الن سية والسلوكية ، وما تؤشر عليه من مستوى 

( ما من بلية إال وهلل فيها نعمة حتيط بها) حماري ، و  –تربوي 

1

.. 

  :( عليه السال )اإلما  احلسن العسكري وقال              

وشر من املوت ما ،  ل من احلياة ما إذا فقدته أبغمت احلياة )            

(إذا نزل بك أحببت املوت

6

 . 
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االنطباعات األ رى ال  تنم عن املستوى الرتبوي هي من و               

املواقف واال تبارات ال  متيز بني وجمريات ،  يةالتحسسوتطبيقاته 

قيقية ، وما جيري من جمريات احلياة املوت احلقيقي واحلياة احل

معاجلاتها ، وما جتمع بني المعف ومعاناتها ومدى إمكانيات 

أو  ، والقوة ، واليأس واألمل ، ومدى الرغبة يف استمرارية احلياة

 ..الرغبة خبالفه باملوت 

وقعه الرتبوي وتأثل  علخ العالقات ، لتواضع ستوى اومل              

 ( : عليه السال )ل وقيبهذا و ...اإلنسانية 

(التواضع نعمة ال  سد عليها ) 

 

 

 الن سية مبدياتهالكوا هذ  النعمة غل منظورة              

 لتواضع، وليس لالسلوكية والرتبوية واإلنسانية والشعور باآل ر و

با  احلاسدين عليه ، مؤشر واضح للجانب املادي حبيب جيذب انت

 .. اآلنية واملستقبلية ثار  اإلنسانيةمدياته وآ يورمبا ال يع

وجانب تربوي تكميلي للما سب  ، يظهر يف توجيه قوله             

 ( : عليه السال )

(ال تكر  الرجل مبا يش  عليه ) 

7

 

املشقة بشكل واضح ، حينما و العبء ومما تظهر عليه             

 ةمشقذو و ، فيكوا ثقياًلأو املعنوي يغلب عليها اجلانب املادي 

 ..إلعادتها كرمية مكّرمة لصاحبها  خ الرجلعل

اآل ر ، وعند املقا  التقييمي  واأل القي بالتوجه الرتبويو             

 ( : عليه السال )اإلما  العسكري والقوميي اإلنساني ، يقول 

( ومن وعظه عالنية فقد شانه . من وعظ أ ا  سرا فقد زانه ) 

1
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عالنية املوعظة ، تنكشف أسرار اإلنساا ونقاط رمبا ب            

ضع ه واملساوئ واخللل يف سلوكه ، فُينتقص من شخصه 

 ..وتهتز صورته أما  الناس ، ومكانته 

لذا فاملوعظة يف السر تعطي قوة إضافية لإلنساا ، والسيما             

الواعي ، لكونه سيعمل علخ إصالح نواقص سلوكياته مع 

 ..نته وعالقاته حتخ مع الشخص الناصح له االحت اظ مبكا

حلاجة املنبثقة من ُبعدها جه تربوي آ ر ، يد ل ضمن حراك او             

الرتبوي ومدى مالئمتها مع اجلانب اإلنساني واأل القي ، وما   ظ 

تكوا ال  ، كرامة اإلنساا ، وما حتدد  منافذ وابيعة إشباعها 

حيب يقول إمامنا أبو حممد .. اص بعيدة عن املزايدات واالستنق

 ( : عليه السال ) العسكري

(ما أقبح باملؤمن أا تكوا له رغبة تذله ) 

 

 

هلا توجهاتها ال كرية والن سية ، وسياقاتها  احلاجة -والرغبة            

، واحتياجاتها املتعددة ال  رمبا تأ ذ من لإلشباع السلوكية 

 ..شخصية ومكانة اإلنساا 

فما أقبح الرغبة حني تذل الشخص ، وباخلصوص ما يتعل              

 ..باملؤمن الذي ميثل مرتبة متقدمة لإلنساا يف دينه اإلسالمي 

ة ، د ل يف جماالت وتوجيهات عدت وبشكل عا  ، الرغبة            

منها ما يكوا توجيهها ضمن املنظومة الثقافية واحلمارية ، 

، ن قوى منظورة وغل منظورة ومستوى الشخص فيما  مله م

وجمريات الدوافع الشعورية والال شعورية للوصول إىل الغاية 

 ..املنشودة 
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ما ، قد اكتمل  ة واإلنسانيةواأل القي ةس الرتبويوالدر وبهذ             

يسع حماور البحب ، آماًل أا أكوا موفقًا للوصول إىل جوانب مهمة 

 ... ( عليهم السال )األاهار من فيا ما حتمله أقوال األئمة 

 

 ..ومن اهلل تعاىل التوفيق 
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 ـــةمـــاخلــات
 

وبعد هذا االستعراض املقتمب حملتوى البحب ، وما جاء ضمن               

ـُجمل  من مباحثه وحماور  ، تطلب وضع اخلالصة واخلامتة وال  ت

 :باآلتي بني أهم ما ورد 

مبشاركة كمال الشخص رحلة السعي املثابر ملو الرتبية ه - 

كاألسرة واملدرسة واملؤسسات  البيئة الدا لية واخلارجية ؛

 ..الرتبوية واإلعالمية واجملتمعية 

تشرتك يف الرتبية عدة عوامل مستقلة وتابعة ، منها ما  -7

تكوا ذاتية ، وأ رى ما تكوا موضوعية تتعل  بذات 

، وما جيري من تغل جزئي املنظومة الرتبوية ومؤسساتها 

وتغيل شامل ، ويد ل ضمنها جوانب بيئية وأ رى وراثية 

 ..ون سية 

الدعم الداعم ملسلة  ،أحكا  اخلال  عز وجل تكوا  -1

االجتماعية ال   –، ومنها احلياة الرتبوية املستدامة احلياة 

 ..ع اإلنسانية ومحايتها املستدامة تصب بذاتها يف املناف

وأهميتهـا البالغـة منـذ    احليويـة  مكانتهـا  مـات  تأ ذ املعلو -6

ببعــــديها االســــرتاتيجي وتســــتمر انبثــــاق اخلليقــــة ، 

ــاد    ــذ أبع ــي ، وتأ  ــّدة ، والتكتيك ــاع ــ   منه ــا تتعل  م

، ومنهـا مـا تصـب    امللكية سـواء كانـت  اصـة أو عامـة     ب

 ..باجلوانب الرتبوية 
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قصور املعلومات لدى اإلنساا وحمدوديتـه وحمـدوديتها وإا    -1

لتقف عنـد وصـف الـذات اإلهليـة ، بـل عنـد فهـم         عظمت ،

اإلنساا لذاته وما ُيحيط بـه مـن خملوقـات ، وهـو حبـد ذاتـه       

ميثل اجلانـب الرتبـوي واإلنسـاني ، ومـا يتطلبـه مـن البنـاء        

ال كري ومنظوماته وآليات الت كل والت كُّـر ، ال ـردي   

 ..واجلماعي واجملتمعي 

 أقـوال اإلمـا  علـي    وهو جانب مما اتمـح مـن ممـامني             

اهلادي واإلما  احلسن العسكري ، وبطبيعة احلـال يشـمل   

 ..االستنتاجات السابقة الذكر والالحقة 

األ القية الرتبويـة واجتاهاتهـا اإلنسـانية يف     ا تالفاتمح  -4

املنظور اإلسالمي ، عن ما تنادي به اإليديولوجيات الوضعية 

قية معينة ال وما تمعه من نظريات وما يدعمها مصاحل اب

ــرت   ــانية املش ــاحل اإلنس ــ  املص ــتقبل  حتق ــاء مس كة ، لبن

 .. حماري مستدا 

بني الغاية يف الدقة يبدأ البناء الرتبوي اإلسالمي من التواف   -2

اجلعـل التكـويين للمخلـوق واجلعـل التشـريعي اإلهلــي ،      

وإمكانية تنمية وتطـوير القـوى اجلسـدية وال كريـة ،     

مج الرتبية وأساليب الرتبيـة  ومنه ما يد ل ضمن  طط وبرا

وآلياتها ، وما يد ل مبوجبها وفاعليتهـا وديناميـة أسـاليبها    

 ..ووسائلها املادية وغل املادية والبشرية 

للدعاء األهمية يف البناء الرتبوي اإلنساني ، وما  ملـه مـن    -8

العودة للذات وما اقرتفت من ذنوب وآثا  من شـأنها أا تعمـل   

ــخ  ــت علـ ــة الـ ــادة هندسـ ــي إعـ ــي  كل األ القـ والن سـ

 ..وامتداداته املستقبلية والسلوكي ، 
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العالقة الرتبوية واأل القيـة واإلنسـانية بـني الوالـد     البّد من  -9

وولــد  ، ومــا حتمــل مــن حقــوق عظيمــة يبــدأ منهــا البنــاء  

 ..اإلنساني واألسري واالجتماعي 

أهمية العالقات اإلنسانية علخ أساس البناء الرتبـوي وآثـار     -2 

لعالقــات املســتقبلية ، ومــا يبنيــه مــن التــواد واحملبــة ، يف ا

البعيد عن املخال ات واملزاح املج ، وكل مـا ُيخـرة الشـخص    

عن مكانتـه احملمـودة وهيبتـه ، وبهـذا املمـموا الرتبـوي       

ــاا   ــها يف املك ــاء الشخصــية وجعل اإلنســاني ، يكــوا بن

 ..املناسب هلا من الرفعة واهليبة واالحرتا  املتبادل 

نظومة الرتبوية واإلنسانية واأل القية العظيمة ببيانهـا  للم -  

ــرتاتيجيات   ــا علـــخ اسـ وحتليالتهـــا ونتائجهـــا ، وتأثلاتهـ

اإلنسانية ، األهمية ال اعلة ، دا ـل   –العالقات االجتماعية 

 ..و ارة املؤسسات الرمسية وغل الرمسية 

أهمية ثقافة الرتبية وتربية الثقافـة اإلنسـانية ، ومـا ُيبنـخ      -7 

لخ أساس الشعور باآل ر ، وما ُيعانيه الشخص مـن ظـروف   ع

إنسانية ، فلذا من أدبيات ثقافة اإلحساس بـاآل ر ، هـو عـد     

وما ميـر بـه مـن     ، إظهار ما يدلل علخ عد  االكرتاث باآل ر

 ..قسوة احملنة 

مــن االنطباعــات األ ــرى الــ  تــنم عــن املســتوى التحســس   -1 

متيز بـني املـوت احلقيقـي     الرتبوي ، املواقف واال تبارات ال 

واحلياة احلقيقية ، وما جيري من جمريات احلياة ومعاناتهـا  

 بـني  يف اياتهـا معاجلاتهـا ، ومـا جتمـع    ومدى إمكانيـات  

المـــعف والقـــوة ، واليـــأس واألمـــل ، ومـــدى الرغبـــة يف  

 ..استمرارية احلياة أو الرغبة خبالفه باملوت 



 74 

تكامل خبصوص ال  تتعل  رة الدراسة املختصوخبامتة                 

يف أقوال اإلما  واأل القي الدقي  البناء الرتبوي واإلنساني املنهج و

عليه ) واإلما  احلسن العسكري( عليه السال ) علي اهلادي

 ..(السال 

 الصالة عليهم)البيت األاهار متمنيًا أا تنال رضخ اهلل وأهل              

يف الدنيا  ليسلة ، ش يع هذ  الدراسة اتكوا و، ( السال و

  ..واآل رة 

 .. والسداد  يوفمن اهلل تعاىل التو
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 املراجع املصادر من
 

  ًاملراجع العربية املصادر و: أوال: 
 

 .القرآا الكريم + 

ضبط نّصـه صـبحي   / نهج البالغة /  اإلما  علي بن أبي االب  + 

 . 942 / ناا لب/ بلوت  / دار الكتاب اللبناني /  ط/ الصاحل 

بـلوت  / دار ال كر   -دار صادر /    مج / لساا العرب / إبن منظور  - 

 . 996 /  1ط / لبناا / 

حتـف  / أبو حممد احلسن بن علي بن احلسـني بـن شـعبة احلرانـي      -7

 –بـلوت  / األملة للطباعة والنشر والتوزيـع  / العقول عن آل الرسول 

 .   72/ لبناا 

دار الطليعة / املد ل إىل علم االجتماع / احلسن إحساا حممد . د  -1

 . 988 /   ط/ لبناا / بلوت / للطباعة والنشر 

ال لس ة االجتماعية ؛ / حسني عبد احلميد أمحد رشواا . د  -6

/ املكتب اجلامعي احلديب / واالجتاهات النظرية يف علم االجتماع 

 .  982 / مصر / اإلسكندرية 

إحساا . د: ترمجة / م علم االجتماع معج/ دينكن ميشيل  -1

 . 982 / بغداد / دار احلرية للطباعة / حممد احلسن 

دار الثقافة /  ط/ تربية املوهوبني واملت وقني /  سعيد حسن العز   -4

 . 7222/ األردا  –عماا / للنشر والتوزيع 
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الت كل اإلبداعي وعالقته بالقدرات / س ياا صائب املعاضيدي  -2

امعة اجل( / غل منشورة)رسالة ماجستل / وق احلسي اإلدراك ف

 . 998  /كلية اآلداب / املستنصرية 

وكالة / آفاق جديدة يف دراسة اإلبداع / عبد الستار إبراهيم  -8

 .928 / الكويت / املطبوعات 

/ موسوعة علم الن س والتحليل الن سي / عبد املنعم احل ين . د -9

 .928 /  بناال/  بلوت/ دار العودة /  7ة

م اهيم ؛  تعليم الت كل /فتحي عبد الكريم جرواا  -2 

 .999 / اإلمارات العربية املتحدة / دار الكتاب اجلامعي / وتطبيقات 

معجم علم الن س والتحليل / فرة عبد القادر اه ، وآ روا . د -  

 .لبناا  –بلوت / دار النهمة للطباعة والنشر /   ط / الن سي 

تنمية الت كل اإلبداعي لدى األا ال املرحلة / د مدحت حممو -7 

اجمللد / جامعة قطر / جملة الط ولة والتنمية / سنة ( 2 -  )العمرية 

 .7227/ العدد السابع / الثاني 

التعليم العالي والبحب العلمي / هاشم حسني ناصر احملنك . د -1 

أيلول  7 الثاء الث/ جريدة العراق / جوانب من الواقع وقّوة الطموح 

 . 1866العدد /  991 

عليه )دروس من وصية اإلما  علي / هاشم حسني ناصر احملنك . د -6 

/ دار أنباء للطباعة والنشر ( / عليه السال )البنه احلسن ( السال 

 . 7224/ العراق  –النجف ا؟ألشرف 

املعلومات بني الرتاث وعصر / هاشم حسني ناصر احملنك . د -1 

الصادرة عن إعال  رئاسة جامعة / جملة آفاق جامعية /  االنرتنت

 . 2 72لسنة /  1العدد / الكوفة 
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موسوعة املصطلحات اإلدارية /  هاشم حسني ناصر احملنك. د -4 

/ مكتبة لبناا ناشروا /  واالجتماعية واالقتصادية والتجارية

 . 7222/  لبناا  –بلوت 

 

  األجنبية  املراجعاملصادر و: ثانيًا: 
 

17 - popenone , David "Sociology" 3
rd

 , prentice – 

Hall , Inc. , New Jersey , 1987. 

18 - Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. 

, America , 1987. 
 

 

 حمتويات البحث من املخططات
 

 الص حة الت اصيـــــــل

املكونات الرتبوية الرئيسية احملددة يبني (  ) خمطط 

 ملستوى ال اعلية واالنسيابية واملرنة

 6 

 الرتبوية بني –لعالقة اإلنسانية ينب مستوى ا(  7) خمطط 

 تقوى وااعة اهللال

14 

 19 ال كرية -ابقات الناس الرتبوية  يبني(  1) خمطط 

    اإلنساني وتداعياته –يبني اجملال الرتبوي (  6) خمطط 

 اإلسرتاتيجية وآثار 
4  
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 الص حة ــــــــــلالت اصـيـــ

 4 املقدمة

  املعلوماتيــة والرتبويــة واإلنســانية : املبحــب األول

 بني ال كر اإلسالمي وعصر االنرتنت
 2 

    .مد ل وم اهيم : أواًل 

الرتبيــة والتعلــيم بــني ال كــر  –املعلومــات : ثانيــًا 

 .اإلسالمي وعصر االنرتنت 
 2 

  ــاني ــب الث ــاء الرت: املبح ــني البن ــل ب ــوي التكام ب

واأل القي واإلنساني يف ممامني أقـوال اإلمـا  علـي    

 (عليه السال )اهلادي 

1  

  التكامل بني البناء الرتبوي : املبحب الثالب

يف ممامني أقوال اإلما  احلسن  واأل القي واإلنساني

 (عليه السال )العسكري 

1  

  2 ..اخلامتة 

 21 املراجعواملصادر 

 21 املراجع العربيةواملصادر 

 22 األجنبية املراجعواملصادر 

 22 من املخططاتحمتويات البحب 
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 املؤلف يف سطور

  العراق / درس االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

     درس يف جامعة بلوت العربية ، وأكمل دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 984  – 981 العراق عا   –املستنصرية 

   حصل علخ شهادات املاجستل والدكتورا  والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف

 :الت وق من جامعة  وشهادات

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثل من الدورات ، واللجاا العلمية.. 

  حاصل علخ الكثل من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل علخ هوية املؤلف الدولي.. 

  شر ، كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للن(  22 ) له أكثر من

 ..ويف خمتلف التخصصات 

   ــن ــأكثر م ــارك ب ــف   (  42) مش ــي ويف خمتل ــين ودول ــي وا ــؤمتر علم م

 .. 981 ، منذ عا  التخصصات ، دا ل العراق و ارجه 

  حبب وموضوع ، دا ل و ارة العراق (  22 ) منشور له أكثر من.. 

     ، منشور له الكثل من القصص القصلة والشـعر يف الصـحف واجملـالت

 ..تية والعلمية وضمن كتب يف السلة الذا

     منشور له الكثل واملنوع من الكتب والبحوث والقصـص والشـعر  علـخ

 ..مواقع يف االنرتنت 

  له عموية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

  مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الشؤوا العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل: سابقًا عمل يف

مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مؤسسي املركـز ، ومـدير   :  وفةالك

/ وعمل يف رئاسة جامعة الكوفـة  / ، ومدير اإلدارة  996 املركز وكالة 

 ..ويف كلية ال قه 
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