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 املقدمة
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على خري خلق اهلل ،              

 ..أما بعد .. حممد بن عبد اهلل وعلى آله الطيبني الطاهرين 

تبدأ املهام للربامج اخلطابية مما قبل التخطيط أو صياغة              

ومتطلباتها ، والشروع يف اخلطاب  اخلطاب ، مرورًا بوضع اخلطط

بكل التوجيهات الذكية ، ومنه حماكاة احلضور من املخاطب 

باملعلومة والفكرة ، مع احلفاظ على سالمة اجلوهر وحمتوى 

 ..الفكر اإلنساني 

وهنا يعتمد مرتقي املنرب الديين على سبق الربامج التأهيلية            

اخلطاب كعلم ، واخلطاب والتنموية للشخصية ، وما حيتاجه 

كفن ، واخلطاب كمهنة ، واخلطاب باستدامة الفكر ، واخلطاب 

 ..كاستمرارية عطاء وتأثري وإدراك وتعزيز 

ومنه ما يتطلب من بلورة ملوضوع ومعاجلات احملاضرة ، وما            

ثقايف  –تتطلب من مسة اجلذب ، مبا حتمله من مستوى موسوعي 

جات احملاضرة الدينية ، واحلضور املتلقي ، وعلمي على وفق احتيا

 .. ، ومنه اخلطاب احلسيين يشمل املناسبة من اخلطاب ومنه ما

وتزداد قوة اخلطابة وتأثريها على مستوى البناء الشخصي              

والشخصية ، وما حتمله من كاريزما مؤثر يف املتلقي للخطاب 
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والثقة باملعلومة  بكل أشكاله ، وما يتحقق من الثقة بالنفس

 ..والرسالة اخلطابية ، وقناعة املتلقي للرسالة اخلطابية 

وهو مما حيتاجه ، وما يالئم َمن يرتقي املنرب احلسيين ويشعر              

ه اتبهذه املهمة وعبء املسؤولية الكبرية ، وفن االقناع ، وتأثري

 .. ةوالسلوكي ةوالنفسي ةالفكري

لة النبوية املقدسة لإلنسان واحلياة املمتدة عرب وتكفي الرسا          

 ( : صل اهلل عليه وآله وسلم)التاريخ ، قوله 

(مروءتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا وإعطاء من حرمنا ) 

  

 

من هنا كان أهمية وضرورة البحث وحماور مباحثه وتوجهاته ،            

والثقايف وجمرياته  ومبا يسع املوضوع جلوانب فلسفة البناء الرتبوي

الديين االجتماعية ، ومما يستوعب من مهام ومسؤولية مرتقي املنرب 

 .. احلسيينبشكل عام ، وخصوصيات املنرب 

وبهذه الدراسة املقتضبة ، أرجو من العلي القدير ، أن أيف           

 .. خلطوط مهمة ختدم املعين بها 

 

 ..التوفيق أستمد ومن اهلل تعاىل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

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

 .   21/ لبنان  –بيروت / األميرة للطباعة والنشر والتوزيع 
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 املبحث األول
 بناء الفلسفة الرتبوية واالجتماعية

 احلسينية –اإلسالمية  
 

وضمن هذا املبحث ، سيشمل جوانب عّدة من مضامني               

 لسفة االجتماعية ، مبا خيص متطلباتالفلسفة الرتبوية والف

 : اآلتيك حماور املبحثالدراسة ، وستكون وقفة 

 .مدخل ومفاهيم : أواًل 

اخلصوصية والعمومية اإلنسانية للنهضة جوانب من : يًا ثان

 . احلسينية

 . احلسينية –الفلسفة االجتماعية اإلسالمية : ثالثًا 

 . احلسينية –الفلسفة الرتبوية اإلسالمية : رابعًا 

 . مهام البناء الرتبوي والفلسفة االجتماعية للمنرب احلسيين: خامسًا 

 .الرتبوية  –فته اإلعالمية املنرب احلسيين وفلس: سادسًا 
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 مدخل ومفاهيم: أواًل 
 

بطبيعة احلال ، تتعدد مفردات البحث ، ومنها ما يتعلق              

 : حماوره وعالقاته بني 

  اإلنسان املرتقي املنرب اخلطابي بشكل عام ، وخصوصية

 ..املنرب الديين ، ومنه املنرب اخلطابي احلسيين 

 ل يف مؤسسة تتحمل أعباء الفكر اإلنسان كموجه متمث

 ..احلسيين  -الرتبوي واالجتماعي االسالمي 

  اإلنسان حمور ومتلقي الفكر واخلطاب ، وهو ما يقيِّم

استمرارية مسرية ، وظيفيًا ، ويقوِّم األداء ، ويعزز تبادليًا 

وجناح ؛ اإلنسان اخلطيب ، وجناح اإلنسان كموجه 

صانع وحامل الرسالة ،  :للمؤسسة والربامج ، وداعم طريف 

 ..ومتلقي الرسالة 

بهذا التوجُّه واالجتاه ، وما حيمله من برامج وخطط وقرارات و            

 ( : عليه السالم)ل اإلمام الصادق وقوتنفيذ وأداء ونتائج مستدامة ، ي

ال يتكلم أحد بكلمة هدى فيؤخذ بها إال كان له مثل )             

ال يتكلم بكلمة ضاللة فيؤخذ بها إال كان و.  أجر من أخذ بها

(عليه مثل وزر من أخذ بها 

  

 . 

 التمييز خماطر الكلمة وموجبات دقةمن وهنا مما يربز             

 ..االختيار واملوقف ، واحملتوى واملنحى األخالقي والتأثري والسلوك و

الديين وهو ما يتوجب على احملاضر ، والسيما مرتقي املنرب            

بشكل عام ، واملنرب احلسيين بشكل خاص ، أن يكون على 

                                                 
 

 . 223ص / المصدر نفسه  /بن الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن علي  - 
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االختيار وإيصال و التمييز أعلى مستوى لتحمل املسؤولية يف

املعلومة والفكرة ، وما يتعلق حبراك ما خياطب به اجلمهور ، وما 

سيؤدي للوعي والتمييز واالختيار ، وتوقعات جمريات األداء 

 ..تمع السلوكي للفرد واجلماعة واجمل

والبّد من االنتباه إىل مهام ما يتضمنه مفهوم املنرب احلسيين ،              

كمصدر توجيه وإشعاع للفكر اإلسالمي احلضاري ، ومعاجلاته 

للقضايا اإلسالمية اإلنسانية ، ويف مقدمتها قضية اإلمام احلسني 

 واستشهاده مع أوالده وأخوته( عليهم السالم)بن علي بن أبي طالب 

 ..، وما جرى من سيب العائلة الطاهرة ( رض)به اصحأو

واملنرب احلسيين املبارك ، البيئة املعطاء اليت ينطلق من خالهلا              

قويم الفكر اإلنساني ، وما حيقق الوعي والتمييز والعمق الثقايف 

للمسلم واستدامته على وفق ما تتطلبه كل مرحلة ، وما جيري من 

وعاملية ، كما هو عليه اجلوانب العلمية  تطورات حملية

واإلعالمية ، وامتدادات تأثرياته باجتاه التوجهات االفرتاضية ، مثاًل 

ما يتعلق بنشر الفكر عرب االنرتنت ، ومنها فاعلية شبكة 

 ..التواصل االجتماعي 

أما البناء الرتبوي وأسسه ، يشمل الكثري ، منه ما يتعلق              

والنظام واملنظومة الرتبوية ، وما يتوجه للوقاية ، حنو علم بالرتبية 

النفس الرتبوي وتنوع معاجلاته اخلاصة والعامة ، ومنه معاجلات 

املعين باجلانب الرتبوي كاملؤسسة الرتبوية واملستهدف باخلطط 

 ..الرتبوية وتطبيقاتها ونتائجها املنظورة وغري املنظورة 

تتطلبه األسس والبناء االجتماعي ، وما يشمل وباملقابل ما               

الكثري ، منها ما يتعلق باجملتمع والنظام االجتماعي واملنظومة 
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االجتماعية ، وما يتوجه حنو علم النفس االجتماعي وتنوع 

..معاجلاته 

 

 

ويظهر البناء يف العلوم االجتماعية ، منطلقـًا مـن علـم الل ـة                 

لكلمة واجلملة ، ويف علـم الـنفس عـن بنـاء     وما يتحدث عن بناء ا

ــم      ــق ، ويف عل ــاء اخلل ــن بن ــي ع ــل النفس ــية ، ويف التحلي الشخص

االجتمــاع عــن البنــاء االجتمــاعي ، ويف علــم االقتصــاد عــن البنــاء  

 . إخل .. االقتصادي 

 Structure Functionولذا يرى أصـحاب الوظيفـة البنائيـة                 

 ..تأثري الكل وليس اجلزء بأنها تعتمد على فعل أو 

أو  Thought  Intellect ; thinking ;أّما مصطلح الفكـر              

اإلدراكيــة ، فهــو جمموعــة  ةقــوال مــا حيملــه مــن العقــل مبعنــى

القيام بها ، وباخلصوص منها  ىعمليات اإلدراكية ، مع القدرة علال

علـى   العمليات الفكرية العليا ، أو مـا يعـين الـتفكري املشـتمل    

 ..النشاط الذهين 

مـا تتلكـه الفـرد أو    ممكن أن يكون جممـوع  والفكر               

اجملتمع من نتاجات تعتمد مبكوناتها علـى اإلمكانيـة وامَلَلكـة    

، والتحليل واإلدراك واالستعداد والـدافع ، والطـابع املوضـوعي فيـه     

منحســرة أو  Sentimentي لــب علــى الــذاتي ، لتكــون العاطفــة 

..ومة ، واستقاللية الرأي والدقة فيه معد

 

   

                                                 
 

ء للطباعاة  دار أنباا / علم االجتماع في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع مثاًل  - 

 .العراق / النجف األشرف / والنشر 
2

 :هناك آراء تتعلق بهذا الموضوع ، راجع على سبيل المثال  - 

/  989 / اإلسكندرية / مطبعة االنتصار / قاموس علم االجتماع / محمد عاطف غيث . د  -    

 . 417ص 

بغداد / الشؤون الثقافية العامة دار / مفاهيم في الفلسفة واالجتماع / أحمد خورشيد النوره جي -    

 .   75 ، ص  97ص /  991 / العراق/ 



    

الدور الفاعل يف  Thinking typeويلعب النمط املفكر              

..املعطيات والوقائع املوضوعية حتى يكون االعرتاف فيها عامليًا 

 

 

اليت تدل يف األصل على حمبة :  Philosophyأما الفلسفة             

ملبادئ األوىل وتفسري املعرفة عقليًا ، احلكمة ، وقدتًا هي دراسة ا

وتطلق حديثًا على مذهب معني ، ووصفها جون سيلون بأنها ليست 

املعرفة ومسائل وفلسفة عامة كطبيعة ..   Prudenceسوى فطنة 

..له والروح وعالقة املادة باحلياة والشعور  تتعلق بالكون واإل

 

 

االجتماعي ،  -ر الرتبوي ويربز اجلانب الفلسفي لبناء الفك            

فيه التوجهات ؛ التقييمية  ؤشر ، والركن الفاعلليكون امل

، املوضوعية ، باملاديات والال ماديات  األدائية والتقوتيةالوظيفية 

وما يتصدى له ويتصدر املضمون اإلنساني ونتاجاته ، وهو ما 

 .. حمور حبثنا ، وعلى وفق ما يتضمنهسيكون 
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 .وما بعدها  -79 ص /  978 / 
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من اخلصوصية والعمومية اإلنسانية جوانب : ثانيًا 
 للنهضة احلسينية

 

لكل مبدأ إنساني وأخالقي وقيمي وعقائدي ، اخلصوصية               

والعمومية ، الكفيلة بوضوح الرؤيا والرسالة ، وما ترسم هلا من 

 ..أهداف وغايات 

فوضوح الصور ومساتها ، حتقق الفهم والتفاعل وبناء              

العاطفي وبلورة األفكار احملمودة ملسرية العالقات الذكاء 

اجملتمعية مبستوى تربوي يدعم املشاركة والنجاح يف تنفيذ 

االجتماعية بكل ما حيقق ترسيخ  –اخلطط الرتبوية 

 ..اخلصوصيات والعموميات 

أدائية ، وال متاسك دولة ، وال  –وال جناح حلكومة تنفيذية               

احلكومية واملؤسسات املدنية وما كاملها ، إاّل جناح للمؤسسات 

بتكامل واستيعاب وفهم اخلصوصيات والعموميات بالشكل 

االجتماعية ،  –الواسع ، وجانب منه ما يتعلق باملكونات الرتبوية 

 ..االجتماعية  -والسيما ما يتعلق خبصوصيات البيئة الرتبوية 

ت هذه البيئة ، يسهل وعند اإلملام خبصوصيات وعموميا             

حتديد املهام واألدوات واآلليات ، ووضع اخلطط والقرارات التنموية 

 ..والتطويرية هلا 

كما هو عليه ما يبدأ بالدستور ، وما حيمله من خصوصيات              

وعموميات وتفاصيل بناء الدولة الدستورية ، وما يؤدي إىل وضع 

إذا كانت توجهاتها دينية أو  التشريعات والقوانني ، مثاًل فيما

 ..متأثرة بالعوملة ، وما شابه ذلك 
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وكذلك متتد هكذا رؤى لتشمل احلقوق والواجبات ، وما                 

يشمل على حقوق اإلنسان وفاعليته يف رسم سياسات الدولة اجتاه 

شعارات وتوجهات دينية ، منها ما يتعلق بإحياء الشعائر الدينية اليت 

يف توجهاتها على ما يتخذهم اجملتمع الرموز الفاعلة يف ينطوي 

، أو االقتداء عن طريق أفكارها  األنشطة الدينية ، واقتداءه بها

 ..االجتماعية  –الرتبوية  توجهاتالبناء ما يرتتب من ، و وتوجيهاتها

وهنا يظهر أبرز حدث مأساوي على مد التاريخ ، أال وهو               

ية العظيمة مبجرياتها اإلنسانية ، املمتدة بزمانها النهضة احلسين

واملنتشرة ببقاعها يف العامل ، واحملققة لوعي املسرية وتوجهات 

 ..الشعوب الرافضة لالنصياع للظلم ، والرافضة لضياع حقوقها 

وبه تأخذ املنظور الفلسفي للخصوصيات والعموميات               

ضة احلسينية ، مبسرية توجهاتها اإلنسانية اليت قامت عليها النه

السلمية والدفاعية ، يف مواطن الت ري اجلزئي ، كما حصل للحر 

ت يري ، والت يري الشامل كما حصل وحيصل من ال( رض)الرياحي 

 ..على مد التاريخ 

لت يري األنظمة الوضعية بهدى هذه النهضة  اوجمرياته              

ت ، وقادة الفكر واألدب ، بل املباركة ، كما حصل لقادة الثورا

حتى قادة العلوم لت يري مكانة شعوبها من تابعة إىل مستقلة 

 ..ومكتفية بعطاء جمتمعاتها احلرة 

الرسالة  املتوجه مبضمونوهو ما تكن أن يؤشر عليه               

 التقليدي ، احلسينية ، من خالل املنرب احلسيين احلقيقي –احملمدية 

أو الرقمي ، وما حتققه مواقع وشبكات التواصل أو االفرتاضي 

االجتماعي ، وما يعمِّق النهضة احلسينية ، حينما تكون 

خبصوصياتها وعمومياتها مرشدة للت يري الشامل بسلمية 

 ..وعقالنية 
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صل من ما حي: وال ننسى جانب ميداني من صور ذلك               

 ..ويل واإلطعام أو النقل والتم ؛الضيافة والدعم اللوجسيت 

وبذات انتظام املسرية احلسينية بنظام ، حيمل خصوصيات              

وعموميات الرسالة احلسينية املتكاملة بواقعها امليداني التعاوني 

النبيل ، وما يضفي من عالقات إنسانية وعالقات عامة ، تشمل 

 : قاعدة إسالمية فقهية 

(ي اخَلْلِق َلَك ِف َنِظرٌي ْوَأ ،ي الدِّيِن ٌخ َلَك ِفا َأإمَّ) 

 

 

وبني األخ والنظري ، وشائج من األخالقيات والعمق اإلنساني ،            

 ..الكائن بني الدين واخللق 

 وصيةباجة النهضة احلسينية املتمثلة ضمن وبهذا كانت دي           

 : (عليه السالم)اإلمام احلسني 

بن علي إىل أخيه حممد ابن  هذا ما أوصى به احلسني )            

، وأن  ، أّن احلسني يشهد أّن ال إله إال اهلل، وحده ال شريك له احلنفية

،  ، وأن اجلنة حق والنار حق حممدًا عبده ورسوله جاء باحلق من عنده

وأني مل  ، ، وأن اهلل يبعث من يف القبور وأن الساعة آتية ال ريب فيها

، وإمنا خرجت لطلب اإلصالح  وال ظاملًا أخرج أشرًا وال بطرًا وال مفسدًا

فمن قبلين بقبول احلق فاهلل ، يف أمة جدي وأبي علي بن ابي طالب 

، ومن رد علي أصرب حتى يقضي اهلل بيين وبني القوم  أوىل باحلق

 ( .3 9/  4راجع حبار األنوار ) . ( الظاملني وهو خري احلاكمني

 

 : احلسينية –ة الفلسفة االجتماعية اإلسالمي: ثالثًا 
 

العالقة الوثيقة Social Philosophy للفلسفة االجتماعية             

بعلم االجتماع ، وعلم األخالق ، مما جيعل صعوبة التمييز بني 

                                                 
 

 .  427ص / نهج البالغة   - 
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من خالل وضع املخطط  ذلك توضيحوبهذا تكن  ..العلوم الثالثة 

 :املبسط اآلتي املختصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يبني العالقة(   ) خمطط 

  الفلسفة االجتماعية وعلم االجتماع وعلم األخالقبني

 

:اآلتي مفهوم الفلسفة االجتماعية  هيتضمنمما و              

 

  

  فلسفة العلوم االجتماعية ؛ ويدرس املبادئ والنظريات

والطرق العلمية اليت يستعملها علم االجتماع ، كدراسة 

لعلم حتليلية نقدية ، لكن أهمية الفلسفة االجتماعية 

االجتماع تفوق أهمية الفلسفة الطبيعية للعلوم الطبيعية 

 ..كالرياضيات والفيزياء والكيمياء 

  املضمون أو املعنى اآلخر للفلسفة االجتماعية يشري إىل

دراسة القيم دراسة حتليلية تتعلق بتقييم الظواهر 

 ..االجتماعية بالنسبة للمبادئ األخالقية املعروفة 

                                                 
 

االقتصادية  -موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 847 – 846ص / المصدر نفسه / والتجارية 

الفلسفة 

 االجتماعية

علم 

 األخالق

علم 

 االجتماع
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االجتماعية الرمسية واليت  -ا تظهر السياسة الرتبوية لذ              

تتبناها سياسة الدولة أو احلكومة ، ومنها ما يتعلق بتنظيم وإدارة 

االجتماعية لتحقيق املنفعة العامة بهذا املفصل  -اخلدمات الرتبوية 

احليوي اخلطر واحلساس ، املبين على أساس اخلطط ؛ الصحية ، 

فسية والصحة العقلية ، واخلطط ومنها ما خيص الصحة الن

الرتبوية والتعليمية ، واجلانب الدتوغرايف للسكان ، والضمان 

 ..االجتماعي واملعونات الوطنية 

االجتماعية غري الرمسية  –وما يقابلها من السياسة الرتبوية              

اليت تتبناها مؤسسات اجملتمع املدني واملؤسسات الدينية ، وما 

برامج خمطط هلا ، ورمبا برامج غري خمطط هلا اليت يدخل  حتمله من

ضمنها األنشطة التطوعية الشعبية أو اجلماهريية ، وأهدافها 

متعددة األدوار ؛ الرتبوية واالجتماعية واألخالقية ، وما تشمل على 

منافع عامة ، ومنافع شبه عامة حمدودة املناطق واجلماعات 

ت املختلفة الطارئة وغري الطارئة ، واجملتمعات ، والظروف والتحديا

 ..ورمبا تكون متكاملة أو داعمة جملهود وخطط الدولة 

وكما تتأثر الفلسفة الرتبوية باألنظمة احلاكمة ، كذلك             

تتأثر الفلسفة االجتماعية بتوجيهات األنظمة وإيديولوجياتها ، بل 

 ..ورمبا تتأثر بت يري احلكومات وتوجهاتها 

ورمبا يأخذ التأثري بشكل متبادل بني الدولة واجملتمع ،             

 ..لة على تبين الفلسفة االجتماعية والض وطات املتباد

بالفكر الوضعي ، والسيما يربز ذلك يف اجملتمعات املتقدمة             

من فاعلية ، بشكل ما السلوكي ،  –وما تتد إىل البناء النفسي 

، وحراك الوعي والثقافة واحلضارة ضمن البيئة احلرية وحرية الرأي 

 ..املشرتكة 
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ويظهر يف بعض الدول واجملتمعات ، فاعلية مؤسسات               

من الوعي ، لتنتهي يف بناء الرأي مهامها اجملتمع املدني ، اليت تبدأ 

 ..العام ، واختاذ القرارات واملواقف املصريية 

اخلطاب الديين االجتماعي ، ذكره  ويدعم كل ما تقّدم             

املعتدل ، وجانب منه ما يتضمن معاجلته عند قول اإلمام احلسن 

( :عليه السالم)

  

 

  ( اللؤم أن ال تشكر النعمة. ) 

  ( الشكر مع النعمة والصرب على : اخلري الذي ال شر فيه

 ( .النازلة 

 ( : عليه السالم)وكذلك قول اإلمام احلسني              

االستدراج من اهلل سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعم )              

(ويسلبه الشكر 

  

 

األخالقية ،  -ومن حماوره ؛ مستوى بناء العالقات اإلنسانية               

وما جيري من العالقات االجتماعية املنظورة وغري املنظورة ، والعمق 

جه الرتبوي ضمن الفلسفي له ، اليت تكن االستفادة من منه

 ..الدروس واخلطاب احلسيين يف تنمية ثقافة اجملتمع 

 

 : احلسينية –الفلسفة الرتبوية اإلسالمية : رابعًا 
 

لكل ايديولوجية تربوية ، البناء الفلسفي وفلسفة البناء           

الرتبوي ، وما تتوجه به اخلطط واإلسرتاتيجيات مبنظور ؛ فردي ، أو 

 ..جمتمعي  –ي جمتمعي ، أو فرد
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وبناء التوجُّه والثقافة الرتبوية وفلسفتها ، تبدأ من اإلنسان               

والتصاقه بأرضه وعمرانها ، ومنه ما جيري من اجملريات الرتبوية 

عليه )بن أبي طالب اجملتمعية ، حيث يقول أمري املؤمنني اإلمام علي 

 ( : السالم

(رت البلدان حبب االوطان عمِّ) 

  

 

، بشكل رئيسي وبطبيعة احلال يتأثر ذلك التوجُّه والعمران             

مبا تتبناه الدول واحلكومات القائمة ، كأن تكون ورمسي ، 

مثاًل منهجها وتوجهها ديين أو علماني ، أو فيما إذا كان النظام 

احلاكم دكتاتوري أو دتقراطي ، وتوجهها رأمسالي أو اشرتاكي 

 ..ي أو خمتلط أو إسالم

وما ينعكس ذلك على شكل ومضمون املؤسسات الرتبوية             

والتعليمية ، وتوجهاتها وخططها املركزية أو الال مركزية ، وفيما 

إذا كانت املؤسسات ذات متويل عام أو خاص ، أو حكومية وغري 

 .وهكذا .. حكومية 

توافق بإسهاماتها أما التوجهات اجملتمعية ، فمسريتها رمبا ال ت             

التنموية ، وتوجه مؤسساتها املدنية هلا خصوصياتها التقييمية 

 ..األدائية والتقوتية الوظيفية 

ومنها ما يتعلق بالتعلم والرتبية والتعليم ، وتوجهات             

فلسفاتها ، مع احلرص على عدم تقاطعها بشكل سليب مع 

ن يف موقع املسائلة التشريعات وقوانني الدولة ، لكي ال تكو

 ..القانونية 

ويرتبط بذلك البناء الفلسفي الرتبوي ، مستوى احلريات              

 ..وتطبيقات وفرص مراعاة حقوق اإلنسان ، واستدامة مسرية احلياة 

                                                 
 

 . 6  ص / المصدر نفسه  - 
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وهذا التوجُّه وامليول ، ُيظهر أشكال من احلريات ، منها              

الشعائر وشعبيتها ومكانتها  الدينية وإحياء الشعائر ، وخصوصية

 ..يف تنمية الرأي العام واخلاص 

احلسينية ، وما  –ومنها ما ينطبق على إحياء الشعائر الدينية             

يتوّجه جانب الفلسفة الرتبوية العفوية أو املخطط هلا بشكل ما ، 

لتحقق مستوى من العالقات االجتماعية وأهدافها اإلنسانية ، على 

القوتة تدخل التالعب امُل رض الحنراف التوجهات الفلسفية أن ال ي

النظرة والفهم والتفاعل واالندماج فيها ت ّير توتطبيقاتها ، وال 

 ..والسلوك اجلمعي 

احلكومة ، تكن أن تسهم يف  –وسالمة توجهات الدولة              

ا محاية هذه السلوكيات الدينية اجلمعية ، لئال ُتخَرج عن أهدافه

البنائية الفلسفية الرتبوية العالية األداء واالندماج التعاوني ، وما 

ألغراضها يفرزه من العالقات بال انتماء جلهة ُتجيِّر أهدافها وتسحب 

 ..سلوكها اجلمعي 

ويصبح عنده املؤسسات الدينية املعتمدة ال يورة على الدين              

احلسينية  –الشعائر الدينية واألهداف ، ومحاية ما تولده إحياء هذه 

من حمبة وسالم وتوازن العالقات االجتماعية املنفتحة على العامل 

بال حدود ، فاخلدمات من اجلميع وإىل اجلميع ، بال متييز وال 

 ..عنصرية 

عليه )وتكن تطبيقه يف ظل مضامني قول اإلمام الصادق              

 ( : السالم

وال خري يف . واملرء كثري بأخيه . أسنان املشط الناس سواء ك)             

(صحبة من مل ير لك مثل الذي يرى لنفسه 

  

 . 
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، والداعم التقييمي الوظيفي والتقوتي األدائي اجلماهريي             

يربز بشكل واضح ، عند مهام وشعبية ودور املنرب احلسيين ، 

ه أو رسالته واحملاضر املرتقي للمنرب احلسيين ، ومدى وقع خطاب

املرسلة للجماهري احملتشدة إلحياء هذه الشعارات الداعمة للتوجه 

الذائبة بني الفطرة اليت فطرها اهلل عز وجل والوعي ، اإلنساني 

عليهم الصالة )الكائن يف حب اإلسالم وأهل البيت األطهار 

 ( ..والسالم

لرتبوية وتكن أن تكون بأعمقها استدامة هلذه الفلسفة ا             

وتطبيقاتها ، عندما يتم التخطيط هلا بشكل مالئم ، ليحمي أمن 

اجملتمع بفاعلية حقائق ما جاء به اإلسالم ، وما رمسه كسلوك 

 ..جمتمعي للتعايش والتسامح والسالم 

  

مهام البناء الرتبوي والفلسفة االجتماعية : خامسًا 
 للمنرب احلسيني

 

احلسيين ، وموقع املتلقي من هذه اخلارطة  موقع مرتقي املنرب              

الفكرية التفاعلية ، والتوازن بني رغبات املتلقي وقدراته ، مع 

تنمية وتطوير تلقي احملاضرة ، وتنوع استحسان حمتوى احملاضرة 

 ..وتعزيزها 

املرحوم  ؛ كما نراه مثاًل يف جمريات حماضرات اخلطيب               

يد جابر آغائي ، وما تشمله من مفاهيم وقيم والس، السيد جواد شرب 

وأخالقيات دينية ، ومستوى التعاون بني احملاضر واملتلقي للخطاب 

احلسينية ،  –والرسالة اهلادفة ، مبا تشمله من حمور القضية الدينية 

وما يتعلق مبجريات احلياة احمللية ، والعاملية إن احتاج لذلك ، 
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العامل ، حتى العلمية منها ، بشكل ومعاجلة التطورات احلادثة يف 

 ..ال يؤثر على اهلدف من احملاضرة وعالجاتها 

آخر يتمثل يف حماضرات الدكتور الشيخ  شاخص كبريو                

أمحد الوائلي ، وما حيمله من موسوعية على وفق ما حتتاجه 

معاجلات احملاضرة من أمور دنيوية ؛ بالغية وأدبية وعلمية وتربوية 

عقائدية ونفسية وسلوكية ، وجمريات نقدية وتصحيح مسار و

الفكر والتاريخ ، وما حيتاج جلذب املتلقي حنو جمريات بناء 

الفكر الذكي املتطور مع االحتفاظ بالقيم واألخالق اإلسالمية ، 

وبالتوازي مع متطلبات النظر لآلخرة على إنها حتمية وواقعة تصلح 

رتكة بني اجملاالت الدنيوية واجلزاء مسرية اإلنسان بتطلعاتها املش

..األخروي 

 

 

وتوجُّه آخر لقابلية تنمية الثقافة الفقهية ، منها ؛ فقه              

جمريات احلياة اجلامعة بني التطورات واحليلولة دون االخنراط 

باحملرمات ، كما حيصل للتواصل االجتماعي وشبكات االنرتنت 

ل األنابيب ، والتجارة االلكرتونية ، واملواقع ، أو ما يتعلق بأطفا

بالوعي والتثقيف املواصل للحياة ، واحليلولة ومفيد  هو ماكل و

 دون ما هو املضر والوقوع يف جمريات احلرام ، وذلك بشكل

املتلقي بكل روحية تفاعلية منتجة ،  ايستجيب هل طروحات شيقة

ال وانسيابية ومعرفة كيفية إدارة الذات واألعمال ، بشكل 

يتخبط اإلنسان على اهلامش الديين املتطرف ال اطس يف م ريات 

 ..واملصاحل الشخصية وتشويهات احلياة 

ومن جهة أخرى ، ولبناء الثقافة والوعي والتمييز واالختيار               

والعمل ، تكن للخطاب أن يشمل قدرات اخلطيب يف حماكاة 

                                                 
 

النجف / مجلة ينابيع / االرتقاء إلى المنبر الحسيني / ناصر المحنك هاشم حسين . د: راجع  - 

 . 2119شباط  -كانون الثاني /  28العدد / السنة السادسة / األشرف 



 22 

ل على وفق ما يتضمنه النص ، كما هو عليه مثاًل ؛ الفهم والعم

 ( : عليه السالم)قول أمري املؤمنني اإلمام علي 

(َما َعاَل َمِن اْقَتَصَد ) 

 

 

 العظــيم االجتمــاعي االســرتاتيجي -هــذا املبــدأ االقتصــادي                

الشاخص بـأعمق فلسـفة إنسـانية ، واملواكـب لكـل التذبـذبات       

ــادية  ــة ،    –االقتص ــة والعاملي ــدخل ، احمللي ــه  ال ــن ختطيط واملمك

االقتصـادية ، ومـا حيملـه مـن      –وتنفيذه بكل أبعـاده االنسـانية   

، داخل الكيان االقتصادي واملنظومـة  االجتاهات النفسية العميقة 

االقتصـاد وعمـق    –املتكاملة ، وما يبيِّن فيه مدى أهميـة اإلنسـان   

التـدبري ، وأهميـة االقتصـاد والعامـل االقتصـادي       –البناء األخالقي 

ــادية    ل ــة االقتص ــوعي والثقاف ــة ال ــدى أهمي ــع ، وم ــرد واجملتم ،  لف

والتأثريات اهلرمية على مستوى الدولة ومسريتها بني الدول ، والسيما 

.. يف جماالت ؛ الدخل واالستهالك واالدخار واالستثمار

 

 

وهو مما تثل إدارة االقتصاد على املستوى الشخصي واألسري             

ـ  داده بشـكل أعـم وأوسـع ، إىل اجلانـب الرمسـي      واجملتمعي ، وامت

 ..املتمثل بإدارة اقتصاد الدولة كثابتة واحلكومة كمت رية 

ختصصية  واستكمااًل لذلك تكن إضافة بناء ثقافة            

حيقق جوانب منها ، واجتماعية اقتصادية  –فقهية  وشاملة وعامة

 ( :عليه السالم) اإلمام علي قول

(ا ي الرَِّبِبَ ْيِر ِفْقٍه َفَقِد اْرَتَطَم ِف اَتَجَر َمِن) 

9
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وهنا تكن للمحاضر أو اخلطيب أن يستثمر قدراته                

الفقهية ، للجمع حتى بني املستجدات احلياتية ومسرية  –العلمية 

 ..تدام احلياة ، وتقويم هذه املسرية بشكل مستمر ومس

اف الداخلة يف املنظومة يواكب كل االطر من أجل أن            

اجملريات وما تتطلبه ، مبا فيهم املنتج واملستهلك ، واملالية التجارية 

الفقهية حتى املستجدة منها ، والعمل مبوجبها لكي ال يقع مبا هو 

 ..أو ما يقع ضمن الشبهات وحمذور ، حرام 

شكل عام ، البّد من أن يكون هناك تعاون بني مرسل بو             

سالة أو اخلطاب واملتلقي من خالل جمريات احملاضرة كبحث له الر

عالجية ، وما يظهر من أهمية الفهم وتطبيقات  –خاصية وقائية 

بناء التعاون امليداني الذي يدلل مدى جناح احملاضرة لتكون مسرية 

 ..حياة حتفظ حقوق كل األطراف 

 -رب احلسيين ويظهر جانب آخر ضمن التعزيز اخلطابي للمن             

اخلطيب ، أال وهو ما حيقق فاعلية العصف الذهين لتحقيق 

املشاركة والتعاون اجلمعي ، وما تقدِّمه احملاضرة من الكم 

الواضح للمعلومات واألفكار واخليارات والبدائل واحللول املناسبة 

 ..احلياتية املفيدة للمتلقي 

 

 املنرب احلسيني : سادسًا 
 الرتبوية –وفلسفته اإلعالمية 

 

حيدد مستوى اإلعالم ، قوة املؤثر اإلعالمي املرئي واملسموع              

واملقروء ، ومستوى جناح فاعليته ، ومستوى الرأي العام ، واملستوى 
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احملرك للسلوك اجلمعي ، ِلما له من إمكانية يف الت يري بالتأثري 

 ( :معليه السال)السلوكي ، حيث يقول اإلمام علي  -النفسي 

( ْنَفُذ ِمْن َصْوٍلَقْوٍل َأ ُربَّ) 

 

 

وكـم مـن كلمـة    ، فكم من صـولة حـرب ُمِنَيـت بالفشـل                  

صدق صالت يف العقول والنفوس واإلرادة لتكسب اجلولة دون إراقة 

إذا ما اسُتخِدمت سلبًا وبباطل الكلمة يكون  هوخبالف ،يف الدماء 

..اء العكس ، حيث ترى بسببها إراقة الدم

 

 

سالمة وتكامل الرسالة ، : ومما يسهم يف انسيابية اخلطاب             

قنوات اتصاالت تقليدية وحديثة ، املستهدف واملستلم للرسالة ، 

 ..املعلومات املرتدة ومستوى االستجابة 

وقد تسهم جهات متعددة يف تعزيز اخلطاب وقوته وفاعليته ،              

مستوى ورمسية ومؤسسات غري رمسية ،  تكون مؤسساتما منها 

 ..القنوات  –الرسالة 

ويف عاملنا املعاصر ، تسهم أساليب رقمية متعددة األشكال              

والصفات ، منها شبكات التواصل االجتماعي ، وما يتحدد 

التفاعالت واالستجابة وإعادة اإلرسال واملستهدف واملستلم للرسالة ، 

تنّوع  ق باملعلومات املرتدة ومستوى وسبل، وما يتعلللرسالة 

 .وهكذا .. االستجابة  واختالف

تـارخيي ،   –ورمبا تنتصر الكلمة احلق مبنظور إسرتاتيجي              

وهو ما جيسِّده احلدث التـارخيي الكـوني العظـيم ، أال وهـو حـدث      

، وانتصر الدم بكل آفاقه علـى  ( عليه السالم)نهضة اإلمام احلسني 

عليه )، فكانت صرخة سيد الشهداء بكل أشكاله وقواه ف السي
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، ( عليهــا الســالم)وصــرخة أختــه العقيلــة الطــاهرة زينــب ( الســالم

 ..امتدت لنهاية وجود العامل 

فكم من السـلطات الظاملـة علـى مـد التـاريخ ، أرادت بالنـار                     

رار ، واحلديد والدم ، أن تسكت هذه الصرخة اليت ش لت عقول األح

لكنها فشلت ، بل اتسعت آفاقها لتطـول العـامل ، وتكـون مرشـدة     

 ..لتزيل عروش الط اة أين ما كانوا 

وكم مـن ألسـنة قيـادات الثـورات العامليـة ، وقيـادات التحـرر                    

والسـالم ، هلجـت بكلمـات ومســرية مدرسـة اإلمـام احلسـني ســيد       

اهلل تعـاىل الشـهداء مـن    ، وما قـّدم يف سـبيل   ( عليه السالم)الشهداء 

، وانتصـرت  ( رضوان اهلل تعاىل عنهم)أوالده وبنو عمومته وأصحابه 

الـذي أراد  بكل معاني النصر ، بُهدى هذا النصـر احلسـيين العظـيم    

 ..وجه اهلل تعاىل ، وما كان هلل عز وجل ينمو 

وكانت خصوصـية الـنفح اإلهلـي يف قـوة اإلعـالم التـارخيي                  

ألخالقي اخلاّلق الذي ال ينتهي مهما بذل الفكر واإلعالم احلسيين ا

 ..املعادي للنهضة احلسينية ، واملنرب احلسيين شاهد على ذلك 
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 املبحث الثاني
 اخلطاب احلسيني 

 بني علم النفس وعلم االجتماع
 

ما تقّدم من حماور تتعلق ببناء الفلسفة الرتبوية كل بعد            

تماعية ، سيكون استكمال صوره يف هذا املبحث مبعاجلات واالج

 :تدور حماورها كاآلتي 

 . دور علم النفس الرتبوي يف بناء اخلطاب احلسيين: أواًل 

 . دور علم االجتماع الرتبوي يف بناء اخلطاب احلسيين: ثانيًا 

 . دور علم النفس االجتماعي يف بناء اخلطاب احلسيين: ثالثًا 

 

 ر علم النفس الرتبوي دو: أواًل 
 يف بناء اخلطاب احلسيني

 

يأخذ علم النفس الرتبوي الدور الكبري يف التوجيه املناسب             

الرتبوية من  –للرتبية ومحاية كل مستويات الُبنى الفكرية 

..منظور رؤيا علم النفس 

 

 

                                                 
 

دار / أساسيات علم النفس التربوي / عبد الرحمن عدس . محي الدين توق ، د. د: ينظر مثاًل  - 

 . 984 / انجلترا / بنائه جون وايلي وأ
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م ومن مهام علم النفس الرتبوي أن يدرس الرتبية والتعلي              

الصحة العقلية والنفسية ، والتوافق ما يتعلق بواالستعدادات له ، و

االجتماعي ، ومعايري التقييم الوظيفي والتقويم األدائي الرتبوي 

..عند املتعلمني ، وتشخيص مشاكل التعلم 

 

 

علم النفس ؛ واالجتاه املشرتك بني علم النفس ، وفرع منه              

وية ، حيقق جانب حيوي وفاعل يف عمق الفلسفي ، والعلوم الرتب

املخطط اإلسرتاتيجي الرتبوي ، ليؤدي إىل انسيابية الربامج الرتبوية 

والتعليمية والتعاون الذكي لدى القائم بإيصال املعلومة ورسوخها 

..لدى املتلقي 

 

 

احلسيين اإلنساني  –ا حيتاجه اخلطاب الديين مموهذا             

لى أساس احلقوق والواجبات من جهة وبناء روح للتقريب بني الناس ع

 ..التعاون واحملبة والسالم 

ومتطلبات فاعلية اخلطاب ومكونات وهنا مما يربز ، مهام              

عالجية لكل  –النفسي لبناء القناعة ، لتكون وقائية  -الرتبوي 

 ..جتاه م ريات الدنيا ما يؤدي من االحنراف والسعي األعمى ا

عليهما )حيث يقول اإلمام زين العابدين علي بن احلسني             

( :السالم

 9

 

  (من قنع مبا قسم اهلل له فهو من أغنى الناس . ) 

  (نسان نفسه اخلري كله صيانة اإل. ) 

فالِ نى ِغنى النفس وصيانتها ، وهو عمق رائع يف تعزيزه             

ناء اإلسرتاتيجي لدى كل إنسان ، وتكن أن يكون جانب من الب
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اليت يتطلب أن يتبناه علم النفس الرتبوي وعلم النفس االجتماعي ، 

 ..ليحقق السعي وراء الطموحات بكل أخالقية اإلشباع وأمساها 

على وفق  النفس –وأيضًا يتطلب أن حيقق جذب الفكر              

 الذي يستمد من الرسالة اإلسالمية املستدام البناء العاطفي الذكي

الواضحة احلقائق بأصول الدين وفروعها غري املشّوهة لدى اإلنسان ، 

وبالتزامن والوعي ِلما جيري من تطورات يف العامل ، وموقف الفقه 

اإلسالمي منه ، وتوجيهه السلمي ضمن ما يعاجله اخلطاب 

 ..اإلسالمي احملمدي 

ية ، مما حيقق انسيابية الفكر وسريانه داخل النفس السو             

لدعم النفس املطمئنة الداعمة لسريان تنفيذ األعمال القوتة ، 

وتعزيز توجهاتها وغلق منافذها بوجه النفس األمارة بالسوء ووسواس 

وجنوده من البشر ، وجعل النفس اللوامة واعية لكل  ، الشيطان

فجوة تظهر يف جسد اإلسالم واملسلمني على املستوى الفردي 

بتقييمها الوظيفي وتقوتها األدائي ،  واجلمعي واجملتمعي ،

 ..الستدامة اخلري واستمرارية تواصله بني الناس 

ومنه توجيه سلوكي ذكي ومعلوم وإنساني ، حيقق نشر             

فكرة اإلسالم احلقيقية ، والسيما ما يكشف عن محاية الصور 

عليهم أفضل الصالة )املشرقة للرسول األكرم وآل بيته الكرام 

تهدف تشويه صورة اإلسالم ، وحتييدهم عن َمْن يس( لسالموا

 ..ورموزه الكرام ، وتوجههم اهلادف لإلنسان كأخ ونظري  احملمدي

والتفرقة الذكية بني اإلسالم كإسالم السالم واإلنسانية              

واحملبة ، وبني سلوك مسلم يريد ، بشكل مقصود وغري مقصود ، 

وحيقق مساحة أكرب للتحديات ، أن يشوه ويضعف اإلسالم 

والسيما ما جيري يف عاملنا العوملي النذير مبخاطره على اإلسالم 
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وما يكمن بالنفس ، احلقيقي ، وما ُيحيي معامله احلقيقية بالقول 

 ..وما يرمسه على صور السلوك والعمل ، السوية 

اري ورمبا حيتاج هنا دخول وقائي ومعاجل لعلم النفس اإلد             

والتنظيمي ،

 

لتحقيق فاعلية الرسالة أو اخلطاب الذي يتوّجه منه  

وما حيتاجه باخلصوص الشاب ، اخلطيب ، مبنظور مواكب للعصر 

واليافع ، وتوجيه األب واألم لتتمة الرسالة احلياتية اجتاه اجليل 

املعاصر الذي يش له الكثري ، ومنه العامل الرقمي ، وتسارع وصول 

وبالذات ، رسالة واخلطاب ، وحتديات تشويه احلقائق املعلومة وال

تشويه الرسالة اإلسالمية اإلنسانية ، وما تهدف من بناء احلياة 

 ..لإلنسان الكرتة 

 

 دور علم االجتماع الرتبوي : ثانيًا 
 يف بناء اخلطاب احلسيني

 

مــن بينهــا ؛ علــم ، وعلــم االجتمــاع لفــروع حيويــة تتعــدد و              

وقد اهتم بـه علمـاء    Educational Sociologyماع الرتبوي االجت

االجتماع ، ألهميته البال ـة يف تطـور اجملتمـع ومسـتقبل مسـريته      

البنـاء األفقـي والعمـودي ،    التنموية وقويم سبله وما يقوم عليه من 

الفـردي واجلمعـي واجملتمعـي ، النظـري      ؛ الفكـر  وبناء وتكوين

 .. والتطبيقي 

؛ ، مبنظــورهم وفلســفتهم الوضــعية املهــتمني بالرتبيــة  مـن و              

ــامل  ــايم ، والع ــو وادورك ــد ه ــن ح ــة  م ــة االجتماعي ــاء املدرس علم
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م 1 3 الفرنسية ، وحلقه باالهتمام يف علم االجتمـاع الرتبـوي عـام    

..يف أملانيا  العلماءكل من علماء أمريكا ، ثم 

 

 

ما يقوم به ؛ هو حتليـل الـنظم   وعلم االجتماع الرتبوي ومهام                

أجزاء البنـاء  ني واملؤسسات الرتبوية وباألدوار اليت تلعبه يف العالقة ب

االجتماعي من سياسية واقتصـادية ودت رافيـة ، ووسـائل تطبيـع     

.. ىاألفراد حبضارة اجملتمع وانفتاحه على اجملتمعات األخر

 

 

جتمـاع الرتبـوي ، أال   ورمبا كان هناك مكمل ملهام علـم اال               

ــي    ــاع التعلم ــم االجتم ــو عل ــا  Learning Sociology  وه وم

يتكامل معهما من املهام التعليميـة ، واملهـام اهلرميـة امللقـاة علـى      

منـه بنـاء   األطراف املعنية بذلك ، ومسـتوى تـبين العلـوم واملعـارف ، و    

ما يتعلق بفهـم حقيقـي للخطـاب ، وأهميتـه يف تعزيـز      الفكر ، و

ة وطبيعــة األداء ، ومســتوى االســتجابة الواعيــة والتعامــل الكفــاء

 ..املدمر  التهديم خطابملثمر ، واخلطاب البنائي ا: بالتمييز بني 

نظـم ومؤسسـات ، وأدوار وعالقـات ، وأسـس وبنـاء      : فهناك                 

ــدرات ،     ــات وق ــؤوليات ، ورغب ــات ومس ــوق وواجب ــيل ، وحق وتفاص

ت ، ومـوارد ماديـة وغـري ماديـة وبشـرية ،      وتنظيم وإدارة واستثمارا

 .إخل .. وت ري جزئي وتعيري شامل أو كلي 

وتأتي املهام التخطيطية اإلسرتاتيجية املسـتدامة واملسـتمرة                  

وما تستمد منها القرارات ، وتطبيقاتها ، وما تشمله من تنفيـذ وأداء  
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اإلسـالم عنـد    ، وال يقـف اآلنية واملستقبلية  عاٍل ، والنتائج ، واآلثار

املنافع واالمتـدادات الدنيويـة ، بـل تتـد بـاحلقوق الـيت ال تتقـادم ،        

 ..واجلزاء العادل من الثواب والعقاب ، إىل احلياة األخروية 

ويتبنى ويسهم يف التوجيه والدعم ، علم االجتماع الرتبـوي ،               

 ..رسالة طاب والاملعريف اخل –ويستفيد من هذا املنظور العلمي 

اجملتمعـي علـى   األسـري و  ؛ الرتبـوي ومنه ما جيري من البنـاء               

، واجتاهاته الفقه  وإرشاد ، وموقف اإلهلية وفق األحكام التشريعية

ــيحي ــاة   ة ،التوض ــيريه للحي ــتدامة وتس ــاء  املس ــرافه يف بن ، واستش

 ..احلسيين  –اخلطاب اإلسالمي احملمدي 

تقى العلوم واملعارف وانطالقها بآفاق معلومة واستثمارية ومل             

تنموية خمطط هلا ، ومنها ما حيقق التنمية والتطـوير مـن مسـتوى    

فرص التعلم مـن خـالل فهـم كيـف تـتعلم أواًل وتنتهجـه ، ليحقـق        

املنـتج إلجنـاز الُبنـى التحتيـة      التعلـيم  – تكاملية التوجُّه للـتعلم 

 ..توى اجملتمعي الواسع  التعليم على املس –للرتبية 

اجتماعية تبادلية مثمرة ، منها  –وهو ما حيقق دورة تربوية                

احلسيين ،  –ما يبدأ هندسته وإعادة هندسته من بناء اخلطاب الديين 

علــى ، الرتبويــة  –اجملتمعيــة و األســرية ليعــود مبكاســبه وآثــاره

 ..واستدامته وحراكه جتديد اخلطاب 

ـ الـذ أضـعه ، لت   واملخطط املبسط اآلتي             ح جانـب مـن هـذه    يوض

 :الدورة احلياتية االجتماعية الرتبوية 
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 يبني دور علم االجتماع الرتبوي (   ) خمطط 

 يف إسرتاتيجية اخلطاب

 

ديات بيئة اخلطاب الديين بني ؛ عجز وخماطر وتهديدات وحت               

، والفـرص املتاحـة عنـد التعـادل وتـوازن       فكـر الفكر ، وتضخم ال

ــر ــه ،    الفك ــاه وتنوع ــه وُبن ــل مكونات ــيد ، بك ــي الرش العقالن

اإلنساني ، ومستوى البناء الفلسفي  –ومستوى التعامل االستيعابي 

الرتبوي وتطبيقاتـه األخالقيـة ، ومـا يدعمـه مـن نظريـات تربويـة        

 ..أخروي  –بامتداد دنيوي 

حيقق مستمدات اخلطاب من وضوح املدرسة الرتبوية ومنه ما              

ـ  ة املستدامة بروح األحكام التشريعية والفقهية اإلسالمية املواكب

 ..لكل ت يُّر جزئي وت يري شامل 

وباخلصوص مـا يـدخل ضـمن التطبيقـات واآلليـات واألدوات                 

ذب يف الواقعة بني التقليدية واحلديثة واملعاصرة ، وما يالئم من اجل

 ..قويم الرتبية ومكاسبها احلراكية 

 

مستوى خطاب 

 مجتمعي  -ديني 

الصياغة 

والتطبيقات 

 التربوية

علم 

االجتماع 

 التربوي

 التقويم األدائي

 التقييم الوظيفي
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 دور علم النفس االجتماعي : ثالثًا 
 يف بناء اخلطاب احلسيني

 

لعلم النفس االجتماعي ، األهمية البال ة ، وما يتطلب من              

االهتمام به يف خمتلف العلوم ، كما هو عليه يف جمال العالقات 

ي من بناء أسري وجمتمعي ، وما اإلنسانية واالجتماعية ، وما جير

جيري ضمن الفرد واجلماعة واجملتمع ، وضمن مواقع وفعاليات 

حياتية وأنشطة متنوعة ، كما هو عليه يف املشاريع املنتجة للسلع 

 ..واخلدمات واملعلومات 

 Social Psychologyيهتم علم النفس االجتماعي وأيضًا             

رباته من ناحية تشكلها بصورة بدراسة مظاهر سلوك الفرد وخ

 ..مباشرة خالل املواقف االجتماعية مباشرة أو غري 

واملقصود باملواقف أمناط تنظيم امُلنبهات اليت تكوِّن بيئة              

اجلماعة ، ولكلٍّ من علماء النفس وعلماء االجتماع ،  –الفرد 

..النظرة والدراسة والتحليل واملعاجلة حبسب التخصص 

 

 

وتكن بيان منظور ودور علماء النفس وعلماء االجتماع يف             

معاجلاتهم لعلم النفس االجتماعي ومهامه وأهميته ، وذلك من خالل 

 :املبّسط اآلتي و املختصر املخطط

 

 

 

                                                 
 

االقتصادية  -المصطلحات اإلدارية واالجتماعية  موسوعة/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 847ص / المصدر نفسه / والتجارية 

 . 981 /  6ط/ بيروت / دار العلم للماليين / علم النفس التربوي / فاخر عاقل . د: وأيضًا راجع 
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  علماء النفس وعلماء االجتماع يبني منظور ودور(  9) خمطط 

 يف علم النفس االجتماعي

 

وهنا مما يربز ؛ العالقات االجتماعية ، واإلدراك االجتماعي ،               

الرتبوي ،  –والتنظيم االجتماعي ، والدور اإلصالحي االجتماعي 

احلكومة ، وتوجُّه غري رمسي  - كتوجُّه رمسي تقوم مبهامه الدولة

..تقوم به املؤسسات الدينية ومؤسسات اجملتمع املدني يف الدولة 

 

 

احلسيين معاجلات األمور  –ولذا مما خيدم مرتقي املنرب الديين               

احلياتية والعلمية بكل أشكاهلا وتوجهاتها ، ملظاهر السلوك 

الفردي واجلمعي واجملتمعي ، والسيما ما يتعلق بتحديات 

املشاكل االجتماعية وأزماتها اخلطرة ، وما ينضوي حتت الرعاية 

، والتخطيط االجتماعي كالبطالة االجتماعية كالعجز والفقر 

والفساد ، وما يتضمن من التكافل االجتماعي والضمان 

 والنفس الفكر تأثرياتمن ضمنها االجتماعي ، وما يدخل 

 .. وسريانها السلوكي الرتبوية واألخالقيةاجملريات و

                                                 
 

 –بياروت  / دار النهضة للطباعاة والنشار   / أسس علم االجتماع / محمود عودة . د: يراجع مثاًل  - 

 .لبنان 

منشااا ة / قضاااايا علااام االجتمااااع المعاصااار ؛ دراساااة تحليلياااة نقدياااة  / قبااااري محماااد إساااماعيل . د -

 . 976 / المعارف باإلسكندرية 

علم النفس 

 االجتماعي

علماء 

 النفس

علماء 

 االجتماع
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 املبحث الثالث
 املؤثرات اإلسرتاتيجية 

 والبناء الرتبوي للخطاب احلسيني
 

ستكون حماور من حماور املبحثني ، واستكمااًل ِلما تقّدم               

 :اآلتي ب تتمثل هذا املبحث

 . تنمية وتطوير مهارات احملاضر ومهام التنمية البشرية:  أواًل

البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية إلسرتاتيجية الرتبية : ثانيًا 

 . احلسينية للمجتمع

 .ية وتطبيقات اخلطاب الثقايف صياغة اإلسرتاتيج: ثالثًا 

 

 تنمية وتطوير : أواًل 
 احملاضر ومهام التنمية البشرية مهارات

 

القراءة االستشرافية وتنميتها وتطويرها ، تبدأ وتواكب                

تنمية وتطوير السمات األخالقية ملرتقي املنرب الديين وركنه 

القية للمتلقي الشاخص اخلطاب احلسيين ، وتنمية السمات األخ

يف بيئة الرتبية والتعليم غري الرمسية ، التقليدية واحلديثة 

 ..واملعاصرة 
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ومما يتزامن مع ذلك ، ما يتطلب من تنمية وتطوير مهارات               

احملاضر أو اخلطيب بكل ما تثله وحيمله من توجهات إنسانية ، 

حمل مسؤولية أعباء احلسيين ، ويت –ليتشرف يف ارتقاء املنرب الديين 

العقالنية ، األعمق واألبعد وما بعد  –التنمية البشرية العقلية 

احلسيين  -اإلسرتاتيجي للمتلقي من نقاوة مناخ وبيئة املنرب الديين 

العقالنية  –مبضامني وعمق اخلطاب والرسالة اإلنسانية والعقلية 

 ة، العقلية يف تنميتها وتطويرها املواكب للبيئاملستدامة 

العاملية والفضائية ، والعقالنية يف عمق التوجُّه و اإلقليمية

 ..واملسرية الواعية واملدروسة 

وتتعدد القراءات التنموية والتطويرية يف البيئة العقلية              

والنقلية لكل ما يقع أمام منظور ونظر مرتقي املنرب احلسيين ، 

ييز بالسند وما يتطلب بتحليل فاحص وناقد ومعاجل ووقائي ، والتم

من التدقيق ، واملشاركة العقلية بالدراسة والتحليل والتفكري 

 ..االبداعي 

ويربز احلدث والتحليل والدراسة واحللول الوقائية والعالجية              

على أساس تنموي وتطويري لتوجهات مستقبل بناء الفكر 

 ..ومهاراته وسالمته 

مية والتطوير ، القدرات والرغبات واملؤهالت ، ومما تشمل التن            

مستوى تنفيذ وأداء عاٍل ، ودورة حتسني بناء وما يتطلبه من 

املنتج من الفكر الداخل ضمن اخلطاب ، ومنه اخلطاب  –للقدرات 

 ..هلا عالقة بالنص  ةالديين ، وما يتضمنه من معرف

لكريم واحلديث كما هو عليه فهم مناسب لنص ؛ القرآن ا              

، وإظهار ما ( عليهم السالم)النبوي الشريف وأقوال األئمة االطهار 

يتضمنه بدراسة موضوعية من أدب وعلوم ومعارف ، ومنها ما يدعم 

 ..مبنهجيته اجلوانب الرتبوية واالجتماعية 
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من خماطر عدم الفهم للنص والطروحات الشكلية غري و            

ل وقمنها وغري املقصودة ، يبني مسؤوليتها املوضوعية ، املقصودة 

 ( : عليه السالم)اإلمام الصادق 

  ( تفيت الناس برأيك أو تدين مبا ال : خصلتني مهلكتني

( تعلم

  

 . 

  ( من دعا الناس إىل نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع

(ضال 

 

 . 

 ،املوسوعي  وحيتاج احملاضر ، كل ذلك لبناء الفكر             

ا جلوهر املعاجلات املوضوعية وما حييط بها ، وهو مع اكأدوات انتف

له بالنسبة للمحاضرة يسع إيصا مباحيتاج إىل اخلطط والصياغات 

ما تكن فهمه ألوسع شرحية جمتمعية وتنوعها  ، ومنهاملنربية 

 ..والعقلي والنفسي العمري 

لق بالصرب واإلرادة وحيتاج إىل توجهات أخالقية ، منها ما تتع             

والقدرة واإلخالص واألمانة والصدق واالحرتام والتواضع والعدالة 

والتسامح والرمحة والعدالة واملساواة ، وما حيققه من تكاملية 

 ..البنائي  –األهداف الرتبوية املنتجة للفكر اإلصالحي 

ومنه بناء العالقات املنتجة لتواصل ما حيقق بشكل دوري         

اليت االجتماعية التعاونية  –ي إلجناز املهام التنموية الرتبوية تنمو

تسهم يف صحيح بناء األجيال على أدق األفكار ، ومبا له عالقة 

بالتشريع اإلهلي اإلسالمي ، والفقه املبني لألحكام والتكاليف ، 

 ..وسبل تطبيقها واالنتفاع منها 

 

                                                 
 

 . 8 2ص / المصدر نفسه  /بن الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن علي  - 
2

 .  22ص / المصدر نفسه  - 
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 اخلارجية البيئة البيئة الداخلية و: ثانيًا 
 إلسرتاتيجية الرتبية احلسينية للمجتمع

 

الدور البالغ يف بناء الصياغة والتطبيقات ؛ لفكر توجهات ال            

وجمريات التقييم والتقويم والنتائج ، وما  الرتبوية واالجتماعية ،

 ..يعقب النتائج 

اإلسرتاتيجي ، إن  -لذا تكن القول جمازًا وبالعمق الفلسفي             

 :يواجه توجهات الفكر من حتديات ، منها  ما

  عجز الفكر التقليدي وغري التقليدي عن جتسيد ما

تشويه احندار ويتطلب إيصاله من معلومات وثقافة ، ورمبا 

 ..للفكر 

  تضخم الفكر التقليدي وغري التقليدي عند اتساع

الفكر البعيد عن اجلودة ، وال جيسِّد ما يتطلب إيصاله من 

 ..افة معلومات وثق

  التوازن املتذبذب للفكر التقليدي وغري التقليدي بدون

ومداولة املعلومات ، استقرار ووضوح الصور احلياتية 

 ..والثقافة 

وبني وحدة الثقافة والتوجهات ، وما متليه مستوى الرؤيا              

الواضحة ، وما يتمخض عنها من وضوح الرسالة ، والتوجهات اليت ال 

ما يتحقق من البناء هو ريات الفرد واجملتمع ، متس فيها ح

 ..اإلسرتاتيجي للفكر 

اإلسرتاتيجية والذكاء  -أما ما يتعلق بالعالقات العاطفية              

العاطفي ، تر بصدمة الوعي اخلطابي واستثمارات تربوية احلدث 
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وردود الفعل االجتماعي الكائن بني الفرد واجلماعة واجملتمع 

ه اإلنسانية البيئية خبصوصياتها وعمومياتها التفاعلية ، واتساعات

..وما تتطلبه من إشباع أخالقي للحاجة األخالقية 

 

  

االجتماعية اليت يتحملها  –وعمق اإلسرتاتيجية الرتبوية             

كل األطراف املعنية بالبناء ، وتتقدمها ، بشكل مشرتك 

املؤسسات الدينية ها املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ، ومن

املسؤولية اجتاه سالمة بناء بتتحسس اليت البعيدة عن الروتني ، و

 ..الفكر الفردي واجلمعي واجملتمعي البعيد عن التطرف والعنف 

مبسط لكيفية بناء خمتصر ووتكن وضع خمطط             

نساني اإلدروس واملسرتاتيجي اإل هبعمق، الفكر وسالمته 

 :وكاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 مبسط يبني انسيابية العمق اإلسرتاتيجي للفكر(  4) خمطط 

 

وهنا البّد من أن يكون خطيب املنرب احلسيين بتوجهات              

تنظيمية جتمع بني التخطيط والتنفيذ لالرتقاء مبستوى  –إدارية 

مسؤولية ما يتم إيصاله من أفكار وقضايا ، منها ما خيص األبعاد 

ارتقاء املنرب ومسؤولية اعية ، وما حيققه شرف الرتبوية واالجتم

                                                 
 

يصدرها / الجبالي  ليلى : ترجمة/ الذكاء العاطفي /  جولمان لدانيي: راجع على سبيل المثال  - 

 . 2111/ أكتوبر /  262العدد / الكويت / المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

 العمل االختيار التمييز الوعي الثقافة

 المعلومات المرتدة
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احلسيين ، وما حيقق من مشول نشر الفكر بكل  –الديين 

 ..توجهاته األدبية والعلمية واألخالقية 

 

 صياغة اإلسرتاتيجية وتطبيقات اخلطاب الثقايف: ثالثًا 
 

واستكمااًل جلانب خمتصر مما خيص التنمية وتطوير             

طيب املنرب احلسيين ، وما حيققه من سالمة تنمية املهارات خل

الفكر البشري ملختلف متطلبات احلياة ، ومنها الرتبوية 

 ..واالجتماعية ، وما يتعلق بالبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية 

وهنا تظهر أهمية صياغة اإلسرتاتيجية يف ل ة اخلطاب            

يف البناء الرتبوي واالجتماعي ، الثقايف وتطبيقاته امليدانية ، وآثاره 

 ..وما يعّول عليه 

وبشكل ظاهر للفكر والعيان ، أهمية تكامل صياغة             

اإلسرتاتيجية مع تطبيقاتها ، مما جيعلها مالحقة بالتقييم 

الوظيفي والتقويم األدائي ، للسيطرة على الفجوات ونقاط 

حديات والتهديدات لت، والسيطرة وأخذ احليطة واحلذر من ا الضعف

واملخاطر ، لتجمع بني الدقة وعدم اهلدر بالطاقات والقدرات والرغبات 

، ورفع الروح املعنوية الستدامة العطاء ومتاسك وتكامل املتوافرة 

.. ية املشروع وشخصية العاملني ضمنهبني شخص

 

 

وإّن تشكيل اإلسرتاتيجية يف اإلسالم ، أراها ، ختتلف عن              

فكر الوضعي ، حيث متتد وتتكامل عند الفكر اإلسالمي ال

                                                 
 

 :راجع مثاًل  - 

- Dess, Gregory G. & Others  / Strategic Management ; creating 

competitive advantages / 3ed edition / McGraw-Hill Higher Education / 

Now York / Americas / 2007 
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اإلسرتاتيجي بشكل دوري وذكاء متوائم ومستمر للحياة 

  ..األخروية على كل األصعدة  –الدنيوية 

ومنها ما يتعلق بالتوجُّه الفردي واجلمعي واجملتمعي ، وال             

العقاب على تقتصر األعمال ونتائجها وآثارها اجلزائية من الثواب و

احلياة الدنيوية ، بل متتد بآثارها للحساب األخروي ، وهو حبد ذاته 

، حتد من الضعف الداخلي  يولد إسرتاتيجية ذكاء متواصل

 .. والتهديدات اخلارجية ومعاجلتهما

ادم فحسب ، ورمبا كان اجلزاء يف الفكر الوضعي ، ال يتق            

املهام التكتيكية املنضوية ضمن فور انتهاء تنفيذ  بل تنتهي آثاره

 ..االسرتاتيجية 

لذا البّد من أن يكون منه تشكيل داعم لتوليد روح املبادرة               

الذاتية لدى متلقي اخلطاب ، وهي ما متثل حالة ، أو متثل يف 

: تطورها ، ظاهرة للتنمية املبادرة الذكية ، ورمبا يسهم يف ذلك 

 ..فاعلية الذكاء العاطفي اإلقدام واملبادرة ، وت

وبطبيعة احلال ؛ سيحقق جوانب مهمة من أهداف التنمية              

البشرية التطوعية املنتجة ، ومنه ما تثل حراك مؤشر متقدِّم 

تعلم ؛ للتفاعلية الرتبوية اجملتمعية ، كما هو عليه قاعدة 

 .. ةواملستمر ةاملستدام ةاإلسرتاتيجي التوجهاتكيف تتعلم ، ب

احلسيين من الدور الكبري يف  –وهنا يربز ما للخطاب الديين             

التوجيه والتحفيز والتعزيز ، ومنه ما تتضح صور من التنمية 

البشرية الذكية واألرحيية واالنسيابية الفاعلة واملرنة يف 

التوجيهات اللوجستية الذاتية ؛ الفردية واجلمعية واجملتمعية ، 

واملادي واملساعدات املتنوعة ، وإعداد وتوزيع متطلبات  للدعم املالي

( عليهم السالم)املناسبات املتنوعة من مآمت وأعياد ومواليد أهل البيت 

 ..، واملبادرات املتنوعة احملققة لتلبية األمن اجملتمعي ورموز األمة 
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وهذه الصور وغريها ، ممكن أن تكون دروس ال مثيل هلا               

صص التنمية البشرية الذكية العالية الفاعلية واالندماج ، يف خت

ا وما متليه بشكل عفوي وطوعي مبادر للتعاون والعالقات ، وم

 ..تش له من مساحة كبرية ومستمرة 

دورته يف انسيابية ومرونة وفاعلية  وتشمل على كل ذلك ؛           

تطلع إىل هذه هندسة وإعادة هندسة بناء الرأي العام وانبهار َمْن ي

التشكيلة الفورية خبططها وصياغتها وتطبيقاتها ، وتالشي 

الضعف يف البيئة الداخلية ، والتحديات واملخاطر والتهديدات يف 

 ..  البيئة اخلارجية 

صياغة اإلسرتاتيجية وتطبيقات مما حيقق استدامة وسالمة            

، ات الدورية ومستقبله احلافل باملناسب اخلطاب الثقايفكونات م

االجتماعي ، القائم  –ذات فرص اإلسهام يف البناء التعاوني الرتبوي 

احلسيين ، باتساع فضاء مدرسته  –على متاسك قوة اخلطاب الديين 

ومناهج دراسته املنفتحة على مصراعيها للموهبة واإلبداع اإلنساني 

 ..احلافل باملبادرات 
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 املبحث الرابع
 احلسيني  –ديني املنرب ال

 والتحديات املعاصرة
 

مبا يدور  وتظهر التحديات املعاصرة للفكر وبناء اخلطاب ،               

 ..يف أروقة العامل وفضاءاته من ت يريات شاملة ومتسارعة 

لذا سيكون حماور املبحث ، مبا يسع الدراسة املقتضبة من              

 :خالل 

اجملتمع ودور املنرب  –ة لفلسفة الرتبية التحديات املعاصر: أواًل 

 . احلسيين

 .اجلاذب والطارد يف بيئة اخلطاب احلسيين : ثانيًا 

 . احلسيين –األخالقية والفكر االنساني واجلذب الرتبوي : ثالثًا 

 . التوازن بني خطاب العمر الزمين والعمر العقلي: رابعًا 

 . ي والثقايفاملنرب احلسيين بني التطور احلضار: خامسًا 
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 التحديات املعاصرة : أواًل 
 اجملتمع ودور املنرب احلسيني –لفلسفة الرتبية 

 

تظهر التحديات واملخاطر والتهديدات وتتعاظم وتتعقد ،             

كلما تطورت احلياة امليدانية وتطبيقاتها اجلديدة ، وتأثريها على 

 . .الرؤيا والرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية 

ومنه ما يظهر بشكل واضح وبفارق واسع ، عند تعدد             

الفجوات وتنوعها ، حينما تظهر االخرتاعات واالبتكارات ، 

 .. وباخلصوص اليت حتول احلياة من مرحلة إىل أخرى 

فتتأثر توجهات املباني واألصول واألساليب بني النظرية             

رة احلياة يف عصر التكنولوجيا والتطبيق واآللية والنتائج ودو

واملعلوماتية والفضاء وغزو الفضاء واألقمار االصطناعية والروبوتات 

 ..الذكية 

والتوجُّه التفاعلي للرتبية ، حينما تكون الفلسفة الرتبوية              

ليكون املفصل اجلامع بني ( احلقيقة  –الواقع ) جتمع ما بني 

مكانية التطوع للتطبيق الفردي التلقني والفهم والتفاعل وإ

واجلمعي واجملتمعي ، برؤى وتتابع اآلثار املنظورة وغري املنظور 

..يمية وظيفية وتقوتية أدائية يملعاجلة االحنرافات بتوجهات تق

 

 

محل أخاك على نب منه الفهم ، وما جيري جمرى ؛ إوجا             

تطبيقية يف ية وميدانحتديات ، ا يظهر ممسبعني حمماًل ، وهنا 

                                                 
 

 :ينظر مثاًل  - 

- Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. , America , 1987. 

- Schaefer, Richard T., " Sociology " McGraw – Hill Inc., 1983 .  

- Sugarman, Barry "Sociology" Heinemann Educational Books Lted., 

Newdelhi, 1973 . 
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مرحلة حضارية وانتقالية معينة ، وفاعلية علم اجلمال والفلسفة 

القيم  –الرتبوية واالجتماعية يف بناء وسالمة الشخصية 

 ..واألخالقيات ، ضمن سالمة الفكر وسوي النفس وقويم السلوك 

وعندما تفتح بواباتها وتوجهاتها ، تكن االسهام من خالهلا              

نحى اإلصالحي التجديدي يف هندسة وإعادة هندسة الرتبية بامل

بشكل ال تؤثر على جوهر القيم واألخالقيات ، واالستفادة من 

وجهها املشرق مع أخذ فكرة عن خماطر ما ُيخالف قوام القيم 

 ..واألخالقيات 

وهنا يلعب اإلعالم املؤثر الدور الكبري ، بكل خططه             

صوره املرئية واملسموعة واملقروءة ، بتوجهاتها وبراجمه وأشكاله و

الرتبوية والتعليمية ، والسيما ما يتعلق منها مبستوى سالمة 

 ..توجهاتها الدينية وتوعيتها التشريعية والفقهية 

وجدير بالذكر ، أن اجلعل التشريعي اإلهلي ال يت ري ،               

لوقات والكون ، لكونه ُيلبِّي متطلبات اجلعل التكويين للمخ

وتكن حل املشاكل واألزمات البشرية والكونية على وفق ما 

تقتضيه األمور املتطورة ، مهما كانت ، فاجلعل التشريعي 

 ..األخروية  –يستوعب كل احلياة الدنيوية 

وما حيدث وُيستجد من أمور احلياة ، ُيعرض على القواعد              

تها االستيعابية الواسعة ضمن الفقهية ، ومنه باخلصوص توجيها

 ..، واحلق والباطل آفاق احلالل واحلرام 

   ( : صل اهلل عليه وآله وسلم)م كرحيث يقول الرسول األ           

تعلموا العلم ، فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث )            

، ألنه   يعلمه صدقة ، وبذله ألهله قربةعنه جهاد وتعليمه من ال

 ، ومؤنس يف الوحدة واحلرام وسالك بطالبه سبل اجلنة معامل احلالل

 .. ( ، وصاحب يف ال ربة ، ودليل على السراء وسالح على األعداء 
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 ( : صل اهلل عليه وآله وسلم)حتى يقول               

بالعلم يطاع اهلل ويعبد ، وبالعلم يعرف اهلل ويوحد وبه )              

(مام العقل ايعرف احلالل واحلرام ، والعلم و توصل االرحام

  

 . 

ومنه بشكل كبري ما يتحمله املنرب الديين اجلماهريي              

مهامه القنوات الفضائية ،  احلسيين ، وما تكمله أو تتكامل مع

من وبشكل يتالئم مع حمددات العمر الزمين أواًل ، وما يكامله 

لكونه بدوره يكون داعم  متطلبات االهتمام بالعمر العقلي ،

حيوي لدورة احلياة الرتبوية واالجتماعية ، ونشر قويم الفكر ، 

وهو ما يقلل من ض وطات التحديات وتقليص الفجوات اليت تظهر 

 ..يف اجملاالت الثقافية والرتبوية واألخالقية والقيمية 

 

 والطارد يف بيئة اخلطاب احلسيني اجلاذب: ثانيًا 
 

خلطط والربامج الرتبوية واألخالقية اليت يتم من خالهلا ا              

استقراء دقيق لواقع احلياة احمللية والوطنية لدولة ما ، واستقراء ما 

 ..من جمريات الت يري فائقة السرعة جيري على املستوى العاملي 

جمريات العوملة الكفيلة بتشويه الصور اإلنسانية األخطر ؛ و            

انية ، وما تولده من فجوات بني الشرق وال رب ، وبني باسم اإلنس

، باسم الدين الدين اإلسالمي  به التوجهات الدينية ، وبالذات ما تهدد

، وما تولد من شق الفرقة حتى بني املذهب الواحد ، وت ذيه اإلسالمي 

بشتى السبل املادية وغري املادية ، وما يعينها بشكل مقصود أو 

القيادات املتشبثة باملناصب ، وهلا ارتباطات رمبا غري مقصود ، 

 ..بأجندات خارجية 

                                                 
 

 . 23ص / المصدر نفسه  /بن الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن علي  - 
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هنا تظهر معادلة خطرة بكل ما تعنيه من معنى ، وكل ما                

حتويه من طريف املعادلة اجلاذبة الطاردة لفكر وآخر ، يعين جذب 

عقول وميول لطرف ، وطرد عقول وميول لطرف آخر ، وما تشمله من 

 : اجتاهات 

  ، بيئة داخلية مبواقع ؛ قوتها ومستوى ما تتحمله من اجلذب

 .. وضعفها وما تتحمله من طرد 

  وبيئة خارجية وما يتمثل فيها من ؛ فرص وتوابعها اجلاذبة

وتبعاتها ، والتحديات الكفيلة بطرد مسات معينة ، 

تتحكم بها التطورات واالبتكارات واالكتشافات 

ذب واالنبهار الفكري الذي واإلبداعات ، وما جيري من اجل

يش ل حيز من العقول ، وما حيدث من الفجوات اليت من 

خالهلا تشويه الصور املنتخبة ، منها قويم العقائد 

 ..واألخالقيات 

ولو أخذنا هذا التأثري ، وما جيري للبيئة الدينية يف خضم              

، ومنه  يالتطورات اجلارية على مستوى الدول وعلى املستوى العامل

 ..نبض العالقات اإلنسانية 

لرأينا مما يربز ، املهدد للسلم العاملي ، متمثل بالعنف              

واإلرهاب ، وهو صنيعة دول وجهات معينة ، وخماطر مؤشره التطرف 

الديين ، وما جيري من إحياءات نفسية وجمريات التعزيز للنفور من 

 ..اإلحياء له بالدين اإلسالمي الدين أواًل ، وحمور مركزه يربِّز 

وهنا تربز املعادلة اجلاذبة الطارده بني الدين وبالذات املستهدف              

الدين اإلسالمي ، وتوليد بيئة رافضة للدين ، وبالذات الدين 

اإلسالمي ، مبا فيه ما حيمله من قيم وأخالق ، وجذب ما يناقض ذلك 

 ..فردية واجلمعية واجملتمعية بأفكار ت سل من خالهلا األدم ة ال
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تلمس هدي وبهذا التوجُّه التقييمي والتقوتي ، تكن                

كالم لإلمام احلسني  معاجلات منوالواسعة  ةالكثري اتاالستمداد

املمتد من ، يف االمر باملعروف والنهى عن املنكر ، و( عليه السالم)

ية املقدسة وامتدادها واملدرسة النبوالعظيمة املدرسة القرآنية 

يروى عن أمري املؤمنني املدرسة العلوية املقدسة ، الذي ضمنها مما 

 ( :عليه السالم)اإلمام علي 

سوء ثنائه اعتربوا أيها الناس مبا وعظ اهلل به أولياءه من )              

" َعْن َقْوِلِهُم اْلِإْثَم  َلْوَلا َيْنَهاُهُم الرَّبَّاِنيُّوَن َواْلَأْحَباُر"  :على االحبار إذ يقول

ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى : " سورة املائدة ، وقال  39/ 

( 81)ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن 

( 83)ِبْئَس َما كَاُنوا َيْفَعُلوَن َكاُنوا َلا َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َل

سورة املائدة ، وإمنا عاب اهلل ذلك عليهم ألنهم كانوا يرون من 

الظلمة الذين بني أظهرهم املنكر والفساد فال ينهونهم عن ذلك 

َفَلا  :، ورهبة مما حيذرون واهلل يقول رغبة فيما كانوا ينالون منهم 

َواْلُمْؤِمُنوَن : " سورة املائدة ، وقال  44" / َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن 

َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 

سورة التوبة ، فبدأ اهلل باألمر باملعروف والنهي عن   8" / اْلُمْنَكِر 

مت املنكر فريضة منه ، لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقا

الفرائض كلها هينها وصعبها وذلك أن االمر باملعروف والنهي عن 

املنكر دعاء إىل االسالم مع رد املظامل وخمالفة الظامل وقسمة الفيء 

وال نائم ، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها يف حقها ، ثم أنتم 

أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة وباخلري مذكورة وبالنصيحة 

(هلل يف أنفس الناس مهابة معروفة وبا

  

  . 

                                                 
 

 . 36 ص / المصدر نفسه  /بن الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن علي  - 
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من هذه املدرسة املوحدة املباركة بامتداد األئمة األطهار و              

احلسيين ليأخذ  –يأتي هنا دور املنرب الديين ، ( عليهم السالم)

من خالل  للشر ، والطارد للخري بتوجهاته املعاكسة للجاذب

قابلها من فكر الكشف عن النهضة احلسينية اإلصالحية ، وما 

 ..نتصار كاذب على النهضة احلسينية ظالمي أموي يزيدي ، وا

كما حيدث اآلن بتداخالتها وتشويهاتها املقصودة ، لبث             

فكر ، رمبا ينتصر بصوره ، لكنه عندما ُيقابل بالوعي والثقافة 

التفاعلية احلسينية السلمية ، وبث روح التعاون والعالقات 

اإلصالحية ، وصور حّية معبِّرة عن الواقع القيمي  –اإلنسانية 

واألخالقي بال متييز بني عرق وقومية ودين ، بشكل حمرك 

 ..للذكاء العاطفي ، سيوقف املد املشوِّه للدين باسم الدين 

احلسيين الذي  -ولدور املنرب احلسيين وبيئة اخلطاب الديين               

كون منطلقًا ، جيمع باحلشود تثل يف كل عواصم العامل ، لي

واألقالم ، كل املستويات اجملتمعية ليقول كلمته اإلنسانية 

الواقعة اجلاذبة لكل العقول املبدعة ، والطاردة لتلوث ما اعرتى 

واعتلى الفكر املعاصر ، وذلك بكشف احلقائق وتقريبها بالعلم 

 ..واملعرفة واألدب 

تطابق تقريب واللل ، وثقافة املوقف، ف ويأتي دور بلورة املوق               

، وحراك املصطلح بني الفكر واملنطق حبسب ل ة العصر 

ومفاهيمه واستيعاباته النظرية وامليدانية ، وجتنيده وإدارته خلدمة 

وامليول والفهم العميق املعزز مبا يرسِّخ احلقائق الداعمة احلق ، 

 ..اإلنسانية اجلامعة للناس للعالقات 

ويكفي أن يتم البدأ باجلذب اإلنساني احلقيقي ، من مشول              

، على ( رض)بقلة أصحابه الكرام ( عليه السالم)نهضة احلسني 

 ..كافة القوميات والطوائف واألديان واأللوان البشرية والفئات 
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خرجت اإلنساني جيمعهم ،  –لكن وحدة اخلطاب اإلهلي              

الح يبدأ من الصالح لينتهي إىل الصالح خلري ، واإلص لطلب اإلصالح

 ..الناس أمجعني ، بال متييز 

وهو سر الرسوخ يف العقول واألرواح والقلوب والعواطف ، بال               

 ..واإلنسان حدود املكان والزمان واملوقف 

 

 األخالقية والفكر االنساني : ثالثًا 
 :احلسيني  –واجلذب الرتبوي 

 

مستوى الثقافة بشكل عام ، ومنها الثقافة األخالقية وبناء                

أداة من أدوات حتديد املشاكل واألزمات بكل  ، الفكر اإلنساني

موضوعية ، واختيار االجتاه املناسب صوب استقرار األمن بكل 

 ..مكوناته وختصصاته 

وعلى أساسه ُيبنى اجلذب الرتبوي ، ومنه ما يتعلق               

الديين وأخالقيته املبنية واملستمدة من  –ستقامة اجلذب الرتبوي با

 ..الرسالة السماوية 

تنبثق من مستوى ، ومستوى تكامل الشخصية اجلاذبة                 

صل اهلل عليه )مكارم األخالق ، حيث يقول رسول اهلل أسس وبناء 

 ( : وآله وسلم

( إن أكمل املؤمنني إتانًا أحسنهم أخالقًا) 

  

 

صل اهلل عليه وآله )ويكفي أن يكون الرسول األكرم                

 :املخاطب يف القرآن الكريم ( وسلم

 سورة القلم  (4)َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم 

                                                 
 

 . 33ص / المصدر نفسه  - 



 5  

، مدرسة اإلنسانية  (صل اهلل عليه وآله وسلم)ليكون                

صل اهلل )ه العظيمة خبلق هذه الشخصية العظيمة ، وندفع عن

، الشبهات ، وأقلها باألعمال الصاحلة وإشراقة  (عليه وآله وسلم

 ..الدين املعاملة : األخالق ، وحنقق يف حياتنا مبدأ 

الشخصية بتوقيته املناسب ،  -ومن جهة أخرى ، فاخلطاب                

تكن أن يكون عامل مساعد يف تشكيل أسس وبناء الفكر 

 ..اإلنساني 

كما حيصل فيما حيدث من أحداث وما ُيخلف من                 

الضحايا ، وطبيعة احلادث ُتْبرز مشكلة أخالقية ، وهنا يتطلب أن 

تتابع اخلطابات اليت ُتظهر السلوك املنحرف ، وإظهار كل ما يدعم 

 ..تقويم األخالق 

 فالتعزيز املتواصل الستثمار هذا التوقيت واملوقف ، رمبا              

يكون فرصة ساحنة للجذب الرتبوي األخالقي واإلصالح لفكر 

وسلوك الفرد ، والسيما الشخص اليافع والشاب ، إلعادة تنظيم 

 ..اإلنسانية  –وتعزيزها بالقيم واألخالق اإلسالمية أفكاره 

وجدير بالذكر أن لقطة من فلم ، تكن أن حتوِّل الفرد إىل              

مع ، وذات اللقطة لو مت إخراجها بوجه آخر شخص نافع وصاحل للمجت

ممكن أن حتوِّل الفرد إىل متعاطف أو متقمص لالحنراف ، وإعادة 

إخراج ذات اللقطة بشكل م اير آخر ، ممكن أن جيعل الفرد إما 

 ..يف حياد أو تشويش ألفكاره وسلوكه 

وتسهم يف كل ذلك العوامل املؤثرة الفاعلة ؛ املستقلة              

التابعة ، ومنها ما يتعلق بالوعي والثقافة والتخصص والتمييز و

ة واقتصادية واجتماعية ، ورمبا يتخللها واالختيار ، وعوامل تربوي

عوامل حضارية ضمن حراك تسهم  توجهات سياسية ، وامتداداتها

 ..متعددة األوجه 
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ميدانية ، أشرت  -وسبق أن أجريت جمموعة حبوث نظرية                

إىل هذا التأثري من العوامل ، منها ما تتعلق باجلوانب االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية ، ومنها ما تتعلق جبوانب اإلعالم واإلعالن 

.وهكذا .. والدعاية واإلشاعة 

 

 

وعلى الرغم من تعدد فهم ومفاهيم األخالقية على املستوى               

ق يف النظريات واملدارس الرتبوية العاملي والديانات ، ومفاهيم األخال

..عند توجهات ومعايري العوملة 

 

  

ميزتها بوصلتها وتبقى األخالق واألخالقية يف اإلسالم هلا              

غي التشريعية والفقهية الواضحة ، وباخلصوص تتمّيز بدقتها 

، ( عليهم السالم)مدرسة أهل البيت  ضمنالقرآن الكريم ، و

 ..لكونها تتبع الدقة يف أسانيدها وأدلتها السليمة الواضحة 

 

                                                 
 

 : مثاًل راجع للباحث بهذا الموضوع  - 

رك اشم ، بحث( مع دراسة ميدانية  ؛ ر الجوانب االقتصادية واالجتماعية الرتكاب الجريمةت ثي)  -

 في المؤتمر العلمي األول المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية في

 .. 993 / 2ت /      -9

رك ضمن امش بحث، ( ية مع دراسة ميدان؛ نظام األسرة وتنظيمها بين التراث والمعاصرة )  -

التي أقامته جمعية تنظيم اأُلسرة العراقية وبالتعاون مع مؤتمر األمومة الم مونة وتنظيم األسرة 

وبرنامج اأُلمم  العربي اأُلسرة للوطن ي لتنظيمقليمالمكتب اإلواإلتحاد الدولي لتنظيم األُُسرة 

 .  994 /   ك/  8 – 6 في بغداد  يف ،ومنظمة اليونيسومنظمة الصحة العالمية  المتحدة اإلنمائي

، بحث ( مع دراسة ميدانية ؛ دور وأهمية اإلعالن للمجتمع ومشاريعه المختلفة وتنميتها )  -

 .995  / نيسان / 2  -  في المؤتمر العلمي األول لجامعة القادسية والمنعقدة بتاريخ  كراشم
2

 :راجع بشكل واسع مثاًل  - 

/ دار الحرية للطباعة / إحسان محمد الحسن . ترجمة د / لم االجتماع معجم ع/ دينكن ميشيل  -

 . 981 / العراق   -بغداد 

التغيير االجتماعي بين علم االجتماع البرجوازي وعلم االجتماع / محمد أحمد الزعبي . د  -

 .978 /   ط/ لبنان   -بيروت / دار الطليعة للطباعة والنشر / االشتراكي 

- Dressler, David & Carns, Donald " sociology ; The Study Of Human 

Interation " 2ed Alfred A. Knopf, Inc., New York , 1973 .  

- Perry Joh and Erna " the Social web ; an Introduction to Sociology " 2ed 

, adepartment of Harrper and Row publisher's , Inc. , new York ,1989 . 
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 التوازن بني خطاب : رابعًا 
 العمر الزمني والعمر العقلي

 

البّد أن يكون توجُّه اخلطاب بشكل عام ، واخلطاب               

تمع احلسيين بشكل خاص ، يستوعب كل شرائح اجمل –الديين 

ي ، أو وفئاته العمرية واجلنس املتكامل ، بال متييز عنصري ذات

 ..متييز بني الذكر واألنثى 

بل هناك تعزيز موضوعي للجعل التكويين للذكر               

واألنثى ، واجلعل التشريعي اإلهلي حلمايتهما يف اجملال التطبيقي ، 

 ..ومنه محاية حقوق الرجل واملرأة معًا 

فضاًل عن االهتمام مبستويات حمددات خصوصية وعمومية                

التفكري ، والسيما ما يتحدد باستيعاب وتفاعل توجهاته 

 العقلي  والعمر Chronological Age الزمين العمر ؛خبصوص 

Mental Age  وجانب منه بشكل خمتصر ، مبعنى مستوى ،

فية التفكري العمر بني الزمن والعقل ، بني قدرات العقول ، وكي

..والتعامل مع املواقف 

 

 

ووضع احللول وما يتطلبه من دقة الفهم وتنمية وتطوير               

القدرات ، وما جيمعه من نشر ثقافة التشريعات والفقه اإلسالمي ، 

صل اهلل )مبا يتحقق من خالل مرويات وأحاديث الرسول األكرم 

، وما تش ل ( عليهم السالم) ، وأقوال األئمة األطهار( عليه وآله وسلم

وتتضمن العلوم من مساحة كبرية عندها ، وما تشمله من 

                                                 
 

اختبارات الذكاء والقدرات العقلّية بين التطرف / عطوف محمود ياسين . د :راجع مثاًل  - 

 . 98 /  لبنان/  بيروت/ دار األندلس / واإلعتدال 
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توجيهات تربوية وحياتية فقهية شامله ، وما تشمله من تفسري ملا 

 ..أنزله اهلل تبارك وتعاىل 

ومما خياطب به اإلمام زين العابدين علي بن احلسني               

ستوياتهم العمرية لبناء الواعز العقول ، بكل م( عليهما السالم)

 :الرتبوي وثقافة املبادرة الذاتية لإلصالح والصالح ، قوله  –النفسي 

إنك ال تزال خبري ما كان لك واعظ من نفسك ، وما ! ابن آدم )              

كانت احملاسبة من همك ، وما كان اخلوف لك شعارًا ، واحلذر لك 

عوث وموقوف بني يدي اهلل عز وجل ، إنك ميت ومب! ابن آدم . دثارًا 

( فأعد له جوابا

  

 . 

ويأخذ التوجيه اخلطابي وتفاعله اجملتمعي ، وفهمه املثمر ،              

وإدارتها ، ومواطن التنظيم الضرورة البال ة اليت تبدأ من الذات 

، ومنه حتديد اخلطاب وطبيعته ، وما والتنسيق الرقابي التقوتي 

ولية ، ومدى مالئمته الرتبوية والنفسية املتوازنة يتحمله من مسؤ

 ..بني العمر الزمين والعمر العقلي 

احملاضرة ويف ضوء هذا ، ما تكون عليه متطلبات إدارة               

 :وحمتوى الرسالة أو اخلطاب احلسيين ، وخمتصرها باآلتي 

  توظيف العمر الزمين ؛ املتمثل بعمر اإلنسان الطبيعي.. 

 ف العمر العقلي ؛ املتمثل مبستوى ما حيمله اإلنسان توظي

 -من القدرات العقلية اجتاه العمر الزمين مبعايري علمية 

اختبارية ، والنتيجة رمبا تكون مبستوى العمر الطبيعي 

 ..أو مستوى أقل أو مستوى أعلى 

  العقلي ؛ وتثل االستثمار املناسب  -توظيف العمر الزمين

 ..لعقلية للقدرات العمرية وا

                                                 
 

 .  6 ص / المصدر نفسه  /بن الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن علي  - 
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وتكن إمجال ما تقّدم باملخطط اإلسرتاتيجي التوضيحي              

 :املختصر اآلتي املبسط 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني التوازن وانسيابية وتفاعل اخلطاب (  5) خمطط 

 مبنظور العمر العقلي والعمر الزمين

 

بكل ما  املتعلق Social ageالعمر االجتماعي  ن فلوال                

الناس ، العمر الوجداني خيص اخلربات والقدرات للتعامل مع 

Emotional age  وما يتعلق باملشاعر ، ورمبا يكون هناك العمر

االقتصادي ومستوى التعامل مع اجلانب والسلوك االقتصادي ، 

العمر 

 الزمني

 البناء العقلي

العمر 

ي  العقلي
زمن

ر ال
العم

- 
ي

العقل
 

تنمية وتطوير 

 القدرات العقلية
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والعمر السياسي ومستوى التعامل مع السياسة والسلوك السياسي ، 

التعامل مع املوسوعية والرتبية الثقافية والعمر الثقايف ومستوى 

 .وهكذا .. والتعليمية 

وما حيمل من خصوصيات وعموميات عمر اإلنسان ، كفيل             

بأن يكون قناة الوصل والوصول للتفاهم وفن التفاوض ، ومنه 

 ..انتقال املعلومة والفكرة وانسيابيتها املتفاعلة واملنتجة 

م يف بناء خطة احملاضرة أو الرسالة أو اخلطاب ، وهو ما يسه            

وما يبين منظومة التنمية البشرية لكل األطراف الداخلة ضمن 

احلسيين وحيثياتها ، وتأثريه واستمرارية  –منظومة املنرب الديين 

 ..البناء التأثري اإلجيابي 

 

 املنرب احلسيني : خامسًا 
 بني التطور احلضاري والثقايف

  

ويكشف عن ما بلغ من عمق فلسفي ، وما تفعله التـأثريات               

املادية السلبية املؤثرة على الرؤى واإلدراك والتفكري والدوافع ، وما 

لتأثري الروحانيات وفطرة اإلنسان ، وما جينيه مـن إجيابيـات يـدرك    

بها التمتُّع حبقيقة وجود احلياة الدنيوية وما بعدها ، دون تشويه ما 

لضبابية الشيطانية ، اليت حتول بشرِّها دون معرفة أفـق اخلـري   لوثته ا

، وسـعادته احلقيقيـة عنـد جنـاح     الواسع النيِّر واملنور بالنور اإلهلـي  

..، واملمتع بنتائجه وآثاره عرب احلياة وما بعدها جودة العطاء 

 

  

                                                 
 

/ ة البناء الفكري في شعر الصافي النجفي جوانب من فلسف/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - - 

، أقامه ( النجف األشرف ؛ العمق الحضاري وآفاق المستقبل)بحث مشارك في المؤتمر العلمي 

 . 2119آذار /  2- / جامعة الكوفة / مركز دراسات الكوفة 
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ومما يربز هنـا ، هـو مـا تتطلبـه وظيفـة الـتحكم املتعلقـة                     

ة معاجلة موضوعات البحث اخلاضعة للمنهج العلمي إلجـراء  بقابلي

املشاهدة والتجارب ، وتطبيق االستدالالت املنطقية عليهـا ، وهـو مـا    

..يسهم به الباحث ملعاجلة أي مشكلة حياتية 

  

 

وخيدم ويـدعم هـذا بذاتـه ، التوجهـات املوضـوعية للقضـية                    

ن ، حلمايــة أمــن احليــاة اإلنســان يف أي زمــان ومكــا –احلســينية 

واحلقوق ، واالجتاه حنو تقويـة العالقـات والتعـاون علـى الصـالح      

ــل    ــكل واٍع وفاع ــالح بش ــب   ، واإلص ــيف والتبوي ــه التوص وبتوجُّ

 ( :عليه السالم)العلمي ، حيث يقول اإلمام علي 

(الفقه لألديان ، والطب لألبدان ، والنحو للسان : العلم ثالثة ) 

  

 

تتعدد التقسيمات تبعًا للتطورات النظرية ؛ وبطبيعة احلال              

وامليدانية ؛ فالعلم ال يقف عند مرحلة معينة أو ختصص معني ، 

راك العلمي واملعريف لكون احلراك احلياتي املستمر ، واحل

 ..هو مستمر بتكامله ، مادامت احلياة الدنيوية قائمة واحلضاري ، 

واألخالق ، أواصر نفسية وتربوية وتعليمية وبني املعرفة               

متينة ، يشهد عليه العمل والسلوك ، وهو خطاب ومرشد ومضمون 

عليهما ) اإلمام زين العابدين علي بن احلسنيمن مضامني قول 

 ( : السالم

إن املعرفة وكمال دين املسلم تركه الكالم فيما ال )               

( وحسن خلقهيعنيه وقلة مرائه وحلمه وصربه 

9

 . 

وال يقف الدين اإلسالمي حائاًل بينه وبني التطور وما حيمله               

يدعم به مسرية وما من الدعم العقالني واألخالقي واحلضاري ، 

                                                 
 

/ لبنان  –بيروت / دار التنوير للطباعة والنشر /  2ط/ فلسفة العلم / صالح قنصوة . د: راجع  - 

 . 43 ص /  983 
2

 . 6  ص / المصدر نفسه  /بن الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن علي  - 
3

 .  6 ص / المصدر نفسه  - 



 58 

اإلنسان والبيئة واملخلوقات ، بل حتى وضع اإلسالم فقه الفضاء وما 

تكون هلا ومراعاته للتطور العاملي ، ل، يرتتب عليه من احلقوق 

 ..احللول الوقائية واملعاجلات املالئمة 

بذلك الوعي والثقافة الفقهية املنرب احلسيين املبارك ، ويسهم               

، لكي ال حيول اجلهل والتكاليف املتواصلة ، وما متليه األحكام 

، ولكي بني اإلنسان ومسرية احلياة الواضحة والقوتة واملستدامة 

ات تطورات احلياة ، وما حيدث من انتقاالتها ال يتخبط مبجري

ونقالتها بني مرحلة وأخرى ، كما جيري الت يري يف العامل ، 

 ..وجمرياته الرقمية يف تعزيزه للعوملة بشقيها اإلجيابي والسليب 

احلسيين ،  –وهنا يأتي التعزيز الثقايف للمنرب الديين               

 ..ات اخلاصة للحضارة للتمييز واالختيار ، لوضع البصم
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 املبحث اخلامس
 اخلطاب احلسيني 

 بني األساليب التقليدية واملتطورة
 

، تظهر حماور هلا عالقة داعمة من املباحث تواصاًل ِلما تقّدم                

وداعمة للخطاب والرسالة احلسينية ، ، للخطيب أو احملاضر 

لرسالة اإلسالمية ومظلومية أهل وتواصل إحياء ذكرى شاملة ل

، وجمريات وأحداث احلياة املتنوعة ، حتى ( عليهم السالم)البيت 

 ..ل كل املستجدات وموقف الشرع منها ومش

 :وسيشمل املبحث ، احملاور اآلتية              

 .اخلطاب احلسيين الرتبوي بني األساليب التقليدية واحلديثة : أواًل 

 . حلسيين وأساليب البناء الرتبوي الرقمياخلطاب ا: ثانيًا 

املنرب احلسيين والبيئة الرقمية وفلسفة البناء الرتبوي : ثالثًا 

 . االجتماعي

 . األخالق يف اخلطاب احلسيين –عوامل وسبل جناح الرتبية : رابعًا 
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 اخلطاب احلسيني الرتبوي: أواًل 
 بني األساليب التقليدية واحلديثة

 

والبّد من استقراء البيئة واإلنسان ، ومعرفة متطلبات وأدوات              

وآليات ، وبناء اخلطاب ، بتخطيطه وتنفيذه وأداءه ونتائجه ، 

 ..لتحقيق جوانب من أهداف اخلطاب 

ورهينة الرسالة واخلطاب ، حمددات ال ايات واألهداف من                

وما جيمع تفاعليًا جهة ، وما يقابله من جهة املستلم للخطاب ، 

بينهما ، هي القنوات ، وما حييط بها من الظروف املكانية والزمانية 

 .. واملوقفية 

والوسط الكائن بينهم مجيعًا ، هو سالمة اإليصال بال                

 ..تشويش وتشويه وضمور يف جانب على حساب جانب آخر 

بوية التقليدية وتتعدد الصور هذه بني األساليب الرت             

واحلديثة واملعاصر ، وما جيري من انسيابية التفاعل املباشرة 

والتفاعل غري املباشرة ، ورمبا كان املوقف حيدد استخدام أو 

 ..استثمار األسلوب الفاعل واملنتج اآلني واملستقبلي 

وبشكل عام ، رمبا ال يكون األسلوب التقليدي مبحتوياته              

ن حتديث إال ما يدخل م، آلياته ينفع يف الزمن املعاصر ومتطلبات و

ما هو مواكب له ، والسيما عندما تتوافر أدواته واستعماالته 

 ..وانسيابية وتكرار الوصول إليه 

كما هو يف العامل الرقمي املعاصر ، ومستوى ما يتوافر له من              

 ..نى الفوقية الُبنى التحتية وامتداداته حتى الوصول إىل الُب

فمثاًل ؛ االنرتنت واالتصاالت املعاصرة ، تتطلب الكهرباء               

وجهاز حاسوب ومتطلبات اتصاالت وخطوط إنرتنت وما كاملها ، 
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ليتم التفاعل مع العامل الرقمي ، وما يتعلق بسريان القيم 

واألخالقية وبرامج تنميتهما بشكل صحيح وبأسلوب تربوي 

ر ، بالتوازي مع استيعاب النظريات واملدارس الرتبوية حديث أو معاص

 ..والتعليمية 

وإال ملا كان للحديث واملعاصر مكانه يف الرسالة أو                

اخلطاب بكل أشكاله وتوجهاته ، وما كان األسلوب التقليدي له 

انسيابية أوسع وأكثر فاعلية يف التنمية والتطوير التعلمي 

يمي ، مع مراعاة كونه حبدود ذلك التوجُّه والرتبوي والتعل

 ..التقليدي 

وعندما نوصل ذلك باألساليب الرتبوية والتعليمية               

 باخلطاب والرسالة الدينية، التقليدية واحلديثة واملعاصرة 

احلسينية ، نراها تأخذ ذات التوجه واملنحى ، من أدوات  –احملمدية 

سالمة إليصال ذلك وبشكل مناسب وآليات وتطبيقات ومستوى ال

 ..وصحيح 

ولو مت بيان ذلك مثاًل ، من خالل تطبيقه على جهاز احلاسوب               

غري املدقق بالتوقيت لساعة اجلهاز ، ودخلنا على خط االنرتنت 

لالرتباط برابط معني ، يرفض االستجابة ، مع بيانه السبب ، هو عدم 

، مبحددات السنة والشهر واليوم  دقة توقيت ساعة جهاز احلاسوب

 ..والساعة 

وكذلك النظر لكل من املرسل واملتلقي للرسالة أو اخلطاب              

وحيثياتها ، ويتكامل مع ما يتصوره املرسل واملتلقي من صورة 

تتجّسد يف اخلطاب أو الرسالة ، ومستوى فهم املرسل لتجسيدها 

تربوية ،  –ل تعليمية كصورة خطابية ، ورمبا تعزيزها بوسائ

ليستقبلها املتلقي ويفهم حمتواها ، ويتفاعل معها ويستجيب 

 ..حملتوياتها ، وما ينتج عنها من مستوى لسلوك وعمل 
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فمثاًل عندما يتلقى املعين للرسالة أو اخلطاب بفهم                

تكاملي بني حمتوى اخلطاب أو الرسالة ، كقضية النهضة 

نظري هلا ، على أقل ما تكن قوله ؛ بقيادة إمام  احلسينية اليت ال

َسِبّية للرسالة ـّالن –معصوم ومعنى عصمته ومكانته اإلسالمية 

 ( ..صل اهلل عليه وآله وسلم)األعظم والرسول 

فضاًل عن أسباب النهضة احلسينية ، والبيئة واجل رافية                 

املادية وغري املادية واحلدث ومسرية احلدث واملكونات البشرية و

والنفسية والظروف بزمانها ومكانها ومواقفها ، سيتجاوب بالذكاء 

العاطفي للحدث واملوقف ، ليكون املرشد ،  -والوعي العقلي 

اكتساب األخالقيات الرتبوية ، والقيام بتطبيقات الصالح 

 ..واإلصالح من العمل ، وحتى العالقات 

السلوكية للخطيب احلسيين  –قية واملكاسب األخال               

واملتلقي للخطاب التقليدي وغري التقليدي ، تبدأ من قول اإلمام 

 :يف مسريه إىل كربالء ( عليه السالم)احلسني 

إن هذه الدنيا قد ت ريت وتنكرت وأدبر معروفها ، فلم يبق )               

،  منها إال صبابة كصبابة اإلناء وخسيس عيش كاملرعى الوبيل

أال ترون أن احلق ال يعمل به وأن الباطل ال يتناهى عنه ، لريغب 

املؤمن يف لقاء اهلل حمقًا ، فإني ال أرى املوت إال سعادة وال احلياة مع 

إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم . الظاملني إال برمًا 

(حيوطونه ما درت معائشهم فإذا حمصوا بالبالء قّل الديانون 

   

. 

من خالل صورة ؛ الظلم ،  هوجانب منه يتضح ويتم جتسيد             

والظامل ، واملظلوم ، وشخوص الظامل واملظلوم بكل مواقعه ، 

ومساتهما ، وما حيملون من مستوى مبادئ وقيم وأخالق ، وما 

يعملون مبقتضاه ، وما يتجسد يف إنسانية كل منهما ، بشكل 

                                                 
 

 .  4 ص / المصدر نفسه  /بن الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد الحسن بن علي  - 
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واملعاصرة وجمريات البيئة ، وما يعانيه  تتبلور فيه الرؤى احلديثة

 ..البشرية من ذات الشعور والصور واألزمات 

حينها سيعرف الرسالة واألهداف وال ايات ، وما يتجاوب معه              

بكل وعي أخالقي قائم على املبادئ اإلنسانية وحقوق سيكون 

يطة اإلنسان ، بل حقوق الناس مجيعًا ، أين ما وِجدوا من اخلر

 ..اإلنسانية  –اجل رافية 

اإلنساني مع احلدث  –وعندها ُيزاوج بني احلدث التارخيي               

احلديث واملعاصر اإلنساني ، لينتج عنه معاجلة ذلك مبواطنه 

الدفاع الوقائي والعالجي من جهة السلمية من جهة أولوياتها ، ودوافع 

نظومة الفكرية الوسائل العالجية الدفاعية عن املب ى ،خرأ

اإلنسانية القائمة على التوجُّه الثقايف  –والنفسية والسلوكية 

 ..النبيل واحلضاري القويم 

 

 اخلطاب احلسيني : ثانيًا 
 ء الرتبوي الرقميوأساليب البنا

 

ال يقف التطور العلمي وتطبيقاته عند حد معني ، بل تتد              

 :إخبار الرسالة السماوية 

 سورة العلق( 5)اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم  َعلََّم)

وقويم العلم يف اإلسالم ممدود غري حمدود ، وآفاقها الواسعة             

االجتاهات ؛ األفقية والعمودية ، ولذا كانت شريعته نعمة إهلية 

ممتدة مبنافع وآثار العلم والعلماء يف الدنيا ، والثواب األخروي الذي 

 ..اهلل تبارك وتعاىل ال حيده إال 
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تطبيقات علم من خطى مواهب وابتكارات  توكلما ظهر             

القوة  مواقع واخرتاعات ، وما جيري من منافع ومضار ، تؤشر على

الفرص والتحديات ، كلما كان وجوب مواقع والضعف ، و

االستعداد للحد من الفجوات الكائنة بني اإلنسان والدين بالعلم ، 

 ..األحكام  –على الفهم املبين 

وعند ظهور االنتفاع من الفضاء باالخرتاعات املادية وغري              

املادية ، كان على املسلم ال يور على دينه ، أن يسهم يف احلد من 

مضارها على اإلنسان وفكره ونفسيته وسلوكه ، واحلد من 

مضارها على البيئة والفضاء من جهة ، وعلى مسرية وتقويم 

 ..واستدامة العلم واالخرتاعات من جهة أخرى 

فال يقف اإلنسان املسلم حائاًل بينه وبني االستفادة من              

االخرتاعات والتطورات بالعبثية واجلهل ، وإمنا وضع دراسات 

وحتليالت شاملة لتلبية املتطلبات الوقائية والعالجية ِلما يدور 

القرارات املصريية وحيدث ، متخذًا بذلك أدق اخلطط و

اإلسرتاتيجية املمتدة مع الت ري اجلزئي والت يري  –التكتيكية 

 .. الشامل واجلذري 

وال يقف عند هذا احلد بل يسهم يف بناء احلضارة بتشريعاتها             

اإلسالمية ، خبصوصياتها وعمومياتها ، اليت تتحمل مسؤولية 

سلمية الشاملة ، احلفاظ على الكون بكل السبل العلمية ال

والعمل التقييمي الوظيفي والتقوتي األدائي حتى بنقاوة الفكر 

الشاخص مبنافعه وإسهاماته النرية اليت تظهر عظمة اإلسالم 

وتشجيعه على العلم ، ودعمه بكل السبل الكفيلة بالتعاون 

 ..وبناء العالقات اإلنسانية والدولية ، الرمسية وغري الرمسية 

عندما انتشر واتسع العمل باالخرتاعات وتطبيقاتها و            

الفضائية واملعلوماتية الرقمية ، ومنها ما كان عرب االتصاالت 
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واالنرتنت ، وامتداد املنافع واملضار املعوملة ، توّجب على اإلنسان 

امتالك تنمية املهارات واخلربات الكفيلة بفهمها واالنتفاع منها ، 

تطوير االنتفاع منها ، وتنمية واإلسهام بشكل فاعل يف 

االستشراف املستقبلي ، مع وضع احللول والعالجات ، ويسبق ذلك 

بناء ما يدعم سبل الوقاية املستمرة والعالج املستمر لكل طارئ 

..وما هو واقع 

 

 

وتتد أعمق من ذلك ، هو االستفادة من هذا التطور العمالق             

رية وبراجمه املتنوعة املستمرة يف الذي جعل العامل عند شاشة ص 

التطور ، ومتطلبات احلفاظ على مسرية وسالمة اإلنسان بالدين ، 

وما ، واملوجِّه املتكامل بشريعته وتكاليفه ، السبيل الواضح وهو 

جيعل من حلول فقهية متخصصة ألمور الدنيا التقليدية واحلديثة 

 ..واملعاصرة 

ات الذكية ، إدارة احلياة الرقمية ، مساحة التقني: ومما تربز              

البيئة الرقمية الواسعة ، مساحة الدخول للبيئة الرقمية حمدودة 

، امالءات رقمية ، مستوى احلرية متباينة ، ( الشاشة الص رية)

الرتبية الرقمية واسعة اخليارات واالختيارات ، اخليارات واالختيارات 

تيار الشخصي لشبكات التواصل الشخصية ألخالقية الرتبية ، االخ

االجتماعي ، املواطنة الرقمية بال حدود ، القيم والعادات واملعارف 

                                                 
 

 :يمكن االستفادة بهذا الخصوص مثاًل من  - 

إستراتيجية المناقشة في التدريس وتهيئة جيل من / محمد جهاد جمل . أبو الفخر ، دظريفة . د -

  ط/ اإلمارة العربية المتحدة  –العين / دار الكتاب الجامعي / المبدعين ؛ دراسة نظرية وتطبيقية 

 /21 1 . 

الرياض / دار المريخ للطباعة / نظم المعلومات واستخدام الحاسب اآللي / زكي إبراهيم سلطان  -

 . 211/   ط/ السعودية  -

 .2113/    ط/ األردن  –عمان / دار وائل للنشر والتوزيع / إدارة االبتكار / نجم عبود نجم  -

- Turban, Efraim, & et al , " Information Technology for Management : 

Transforming  Business in The Digital Economy " , 3
rd

 edition , John Wily 

& Sons , Inc , 2002 . 
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والتقاليد واألعراف واملهارات رقمية ، البيانات واملعلومات واألفكار 

والسلوك مجيعها رقمية غري حمدود ، القوانني والتشريعات 

رتبية ، ظهور الحمدودة ، تطبيق القانون االفرتاضي أخالقي وطوعي 

غري مسيطر على الرقمية واجملتمع الرقمي ، جعل مده العوملي 

 .وهكذا .. اجملتمع الرقمي العاملي  

جمتمع متحرك غري حراك ال نظريه له ، وكل ذلك يولد              

مسيطر عليه ، وخيتلف مشاربه ول اته وقومياته وقناعاته وخياراته 

 .إخل .. وتعاونه وعالقاته وحرياته واختياراته وحراكاته 

واألعظم خطورة ؛ حينما جعل هذا املد الرقمي العوملي من             

الشخصية ، أن ال تشعر باالستقرار ، بالفكر والنفس والتعزيز 

والتمييز وعقالنية االختيار  والسلوك ، وباخلصوص عندما ال 

 ..يكون داعمها الثقايف مقنع 

لق باجلانب التطبيقي ، فيمكن أن يكون جانب أما ما يتع              

 :من مؤشرات جناحه موجهة باآلتي 

  اعتماد فلسفة البناء الرتبوي واالجتماعي لألساليب الرقمية

 ..يف نشر وتفاعل اخلطاب احلسيين 

  االنتباه ملخاطر وتأثري الكلمة أو املعلومة املرسلة ، رمبا

فيديوي  معلومة أو كلمة أو كلمات أو صورة أو مقطع

 ..قصري ، ي ري فلسفة تربوية اجتماعية 

  تأثري النقل الفوري أو املسجل للمجالس احلسينية ، والسيما

ما جتري من أنشطتها يف البيئة األوربية وال ربية عرب 

شبكات التواصل االجتماعي ، والقنوات املختلفة ، وهو ما 

لدى يعزز الثقة واحلوافز وعدم االستهانة باملوروث الديين 
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وتطلعاتهم منهم ، اجملتمع وباخلصوص اليافعني والشباب 

 ..وانبهاراتهم بالبيئة ال ربية وحضاراتها 

  مما يعزز أمور عّدة لدى املتلقي ، بل وحتى احملاضر ، فتح

روابط غري معقدة على مواقع يتم فيها النقل احلي واملسجل 

 ..للمجالس احلسينية من داخل وخارج البالد 

 فادة من جمريات استضافة الوجوه املعروفة تكن االست

 خالل البيئة الرقمية ، واحملاضرات منواحملببة لدى الناس ، 

الدينية واألدبية والعلمية واملعرفية يف اجملالس احمللية مع 

 ..االستفادة من النشر يف البيئة الرقمية والقنوات الفضائية 

داخل واخلارج ، أو البيئة بني ال وهو مما يثري ترابط الفكر             

الداخلية والبيئة اخلارجية ، املقرتنة بالبيئة الرقمية ، مبا فيه 

اجملتمعات والفكر اجملتمعي وقويم السلوك اجلمعي واستثماره 

وامتداده الذكاء ، لرفع املستوى التفاعلي املنتج للفكر الذكي 

 ةاحلسيني ستيعاب جمريات تأثري الوعي للنهضةالعاطفي ، ال

 ..للفكر وتوجهاته يف تنمية احملبة والسالم  ةاجلامع

املنافع والربكات اإلسالمية  مساحة استثمار ومنه ما يتوجب              

احلسينية يف اجملال الرقمي حلماية اإلنسان بكل توجهاته  -

ام ال يتقاطع وإرشاده إىل اخلري وعمل اخلري بال توقف وال حد ، ما د

 .. مع الدين وحمرماته

أن اهلل ما حّرم من شيء إاّل : وبناء ثقافة مرشدها امليداني              

محاية لإلنسان ومستقبله املنظور وغري املنظور ، وما حلل وأباح من 

شيء إاّل كان له بيئة استثمار املنافع والسعادة البشرية ، وال ضرر 

 ..وال ضرار يف اإلسالم ، دين احملبة والسالم 
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 –ولكون النهضة احلسينية هلا سرب يف حياة اإلنسان               

اإلصالح والصالح ، لذا البّد من االقتداء مبا متليه من وعي إسالمي 

عظيم وتقييم وتقويم لتطبيقات احلياة ، ومنها فاعلية البيئة 

الرقمية واتساع مستخدميها ، ومنها ما تتعلق باملواقع وشبكات 

 ..التواصل االجتماعي 

 

 املنرب احلسيني : ثًا ثال
 والبيئة الرقمية وفلسفة البناء الرتبوي االجتماعي

 

له فاعليته ، وهو ما ظهر مؤشره الواضح ، جانب آخر تكاملي              

واملؤثر عند ظهور االتصاالت واالنرتنت وشبكات التواصل 

االجتماعي ، والنشر الرقمي بكل أشكاله وتوجهاته ومستوياته 

 .. األخالقية

وهو ما دعمه اتساع البيئة الرقمية لدى كل الشعوب ،              

وسريانه العاملي املؤثر ، مع تفاوت عمقها واختياراتها الواعية بني 

الشعوب واجملتمعات يف الدول الفائقة التقدُّم واملتقدمة واألكثر 

 .. منو والنامية واملتخلفة 

وطبيعة ذلك ، مستوى التأثري  وعنده يأخذ الوعي والثقافة            

وتنوعه واختالفه ، نزواًل حتى على املستوى الفردي ، واملستوى 

 ..التفاعلي السليم للتعلم والرتبية والتعليم 

ولطبيعة القناعة واالختيار ومستوى واتساع التطبيق ،             

، وبالذات عند البيئة الرقمية اليت تسري بها  ةاألهمية الكبري

 ..لومات واألفكار بشكل واسع وكبري ، وفائقة السرعة املع
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وما يسمى بالربيع العربي ، صورة صارخة وواضحة هلذه               

العدوى املدمرة ، لكونها بال موجِّه وال توجيه مربمج وال مبين على 

أسس سليمة ، ومنه ما تسللت ضمن هذه احلركة والتوجُّه أيادي 

مسرية هذه املوجة العفوية اليت حتولت  مشكوك يف أمرها ، غّيرت

والفكر واإلنسانية ، بشرارتها إىل هلب صارخ ليحرق اإلنسان 

 ..والتوجُّه احلضاري 

لتكون مؤشر سليب ، وشعار للدول الكربى املسيطرة            

، اليت دمرت البشر ( الفوضى اخلالقة ) ومناداتها وتوسيمها بـ 

 ..خضر واليابس األأحرقت واحلجر ، ووالعقول 

هو تشويه الفكر واحلرية واحلقوق خطورة واألعمق           

 ..، فمسخته األيادي اخلفية وكرامة اإلنسان 

واألعمق أملًا ؛ حينما تكشف اجلهات القائمة على هذا             

املشروع التدمريي ؛ لإلنسان وعالقاته بشكل عام ، واإلنسان 

، فال يقف الشاب أمام أخيه الشاب املسلم وعالقاته بشكل خاص 

ليصلح أحدهما اآلخر ، ويتوقف التدمري وتشويه الفكر والنفس 

 ..والسلوك املتفشي واألبعد من كونه ظاهرة 

وكان مؤشر ذلك ودليله ، أن خرجت هذه الدول العربية اليت               

 ةثقافالو فكرالتأثرت بهذه املوجة العبثية إىل دمار وخراب 

 .. عمرانالو ةضاراحلو

ولو كان هذا التوجُّه الت يريي اإلسرتاتيجي الشامل على               

وفق خطط وبرامج ودراسات سليمة ، حلولت هذه البيئة العربية 

مبؤثرات البيئة الرقمية والعوملة مبكاسبها وخماطرها إىل شيء 

لالنطالق حنو البناء الدتقراطي يف بناء الفكر الرتبوي 

 .. الدولة  -جتماعي ، ومستقبل واعد لتقّدم كيان احلكومة واال

ويربز الثقل الكبري على اجلهات املسؤولة الرمسية وغري                

الرمسية ، مبسؤولياتها الكبرية ، كدولة وحكومة ومؤسسات 
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 التأثري املؤسسات جمتمع مدني ومؤسسات دينية ، وأبرزها يف

ومنه املنرب احلسيين ، وما يتطلب ، الديين ها املنرب تعليوط، الدينية 

من برامج وخطط وإدارات وقرارات بتوجهاتها الرقمية الذكية ، داخل 

 ..البيئة الرقمية وخارجها 

 وشخصيات كأن تكون مواقع جاذبة ، ضمن مواقع             

التواصل االجتماعي ، مبا فيه ما حيمله من شخصيات أكادتية 

وى أخالقية وقيميية ، مؤثرة بتوجيهاتها وغري أكادتي مبست

املباشرة ، بكل جنسياتهم وسالمة مشاربهم ، وما حيتاج من دعم 

مادي وغري مادي ، مع عدم إهمال البيئة غري الرقمية وأوساطها ، 

وفتح قنوات يسرية ومذللة الصعاب بني البيئة الرقمية والبيئة وغري 

 ..االجتماعي  –األسري الرقمية ، وكل ما خيدم الدعم الرتبوي و

ورفيع التوصيف والوصف الوظيفي ومواصفات شاغل              

 ..، هو ما يدعم ذلك الوظيفة 

ا يتضمنه قول اإلمام مثاًل ؛ مم وبهذا البد من االستفادة            

املواكب ملسرية وحراك احلياة ، وكأنه ( عليه السالم)الصادق 

 :الوقائي واملعاجل للمواقف التقليدية وغري التقليدية ، 

إمنا يأمر باملعروف وينهى عن املنكر من كانت فيه ثالث )              

عادل فيما يأمر ، عادل فيما . عامل مبا يأمر ، عامل مبا ينهى : خصال 

( رفيق مبا يأمر ، رفيق مبا ينهى. ينهى 

 

 . 

وجُّه والتطبيق وكم حيتاج عاملنا املعاصرة إىل مثل هذا الت             

التفاعلي الواعي ، اجلامع بني ؛ العلم والعدل والرفق ، واجلامع 

بإنسانيته بني ؛ الوعي والتحسس والتطبيق ، بعمقه اإلسرتاتيجي 

املمتد واملستمر ، والفاعل خبصال االستدامة ؛ بالدور والوظيفة 
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 واألداء ، وخدماته املبنية على ؛ أسس الثقافة التنظيمية ، وتكن

 :تصور حراكه امليداني املنتج اخلاّلق وليس الفوضى باآلتي 

 

 ينهى عن املنكر يأمر باملعروف

 عامل مبا ينهى عامل مبا يأمر

 عادل فيما ينهى عادل فيما يأمر

 رفيق مبا ينهى رفيق مبا يأمر

 

 تربويًا واجتماعيًا وهو ما تكن أن يكون منهجًا               

وما يتطلب من مرتقي املنرب احلسيين بتوجهاته  للمحاضر واخلطيب ،

التقليدية وغري التقليدية ، أن تكون له هذه اخلصال ، ليكون 

 ..العالقات اإلنسانية  –مبستوى املسؤولية 

 

 األخالق  –عوامل وسبل جناح الرتبية : رابعًا 
 يف اخلطاب احلسيني

 

احلياتية  –الية بال ريب أن من حيمل هذه املسؤولية الرس             

احلسينية ، جهات متنوعة ، منها ما تكون داعم وخمطط هلا ، ومنها 

ما تكون جهات عفوية يدفعها حب الدين اإلسالمي اإلنساني ، 

عليهم أفضل الصلوات )وحب الرسول األكرم وآل الرسول األطهار 

 ( ..والسالم

خالق يف كل األ –وبطبيعة احلال ؛ حاجة اجملتمعات للرتبية             

زمان ومكان ومواقف وطروحات ، لذا يكون املنرب احلسيين اجلامع 

لروضة الفكر بشكل عام ، ومرشده القرآن الكريم واألحاديث 
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، لشق ( عليهم السالم)النبوية الشريفة ، وأقوال األئمة األطهار 

طريق اهلداية والعلوم واملعارف واحلكمة ، مبقود القيم واألخالق 

 ..خالق ، وما يتمم مكارم األخالق ومكارم األ

ومن عظيم احلديث النبوي املبارك ، الداعم خلطيب املنرب             

( صل اهلل عليه وآله وسلم)وصية الرسول األعظم احلسيين ،  -الديين 

 :، ونقتطف منها ( عليه السالم)لإلمام علي 

ط اهلل ، وال يا علي إن من اليقني أن ال ترضي أحدا بسخ)             

حتمد أحدا مبا آتاك اهلل ، وال تذم أحدًا على ما مل يؤتك اهلل ، فإن 

الرزق ال جيره حرص حريص وال تصرفه كراهة كارهه ، إن اهلل 

حبكمه وفضله جعل الروح والفرح يف اليقني والرضا ، وجعل اهلم 

 .واحلزن يف الشك والسخط 

جلهل وال مال أعود من العقل وال يا علي إنه ال فقر أشد من ا              

وحدة أوحش من العجب ، وال مظاهرة أحسن من املشاورة ، وال عقل 

 .كالتدبري وال حسب كحسن اخللق وال عبادة كالتفكر 

وآفة . وآفة العلم النسيان . يا علي آفة احلديث الكذب             

ي وآفة اجلمال وآفة الشجاعة الب . وآفة السماحة املن . العبادة الفرتة 

 . وآفة احلسب الفخر .  اخليالء

يا علي عليك بالصدق وال خترج من فيك كذبة أبدا وال              

وابذل مالك . جترتئن على خيانة أبدًا ، واخلوف من اهلل كأنك تراه 

ونفسك دون دينك وعليك مبحاسن االخالق فاركبها وعليك 

 .مبساوي االخالق فاجتنبها 

من أتي اهلل مبا : يا علي أحب العمل إىل اهلل ثالث خصال             

ومن ورع عن حمارم اهلل فهو من . افرتض عليه فهو من أعبد الناس 

 . ومن قنع مبا رزقه اهلل فهو من أغنى الناس . أورع الناس 

. تصل من قطعك : يا علي ثالث من مكارم االخالق               

 . ظلمك وتعفو عمن ، وتعطي من حرمك 
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وتبكي على . تكف لسانك : يا علي ثالث منجيات                

 .ويسعك بيتك .  خطيئتك

إنصافك الناس من : يا علي سيد االعمال ثالث خصال                

(وذكر اهلل على كل حال . ومساواة االخ يف اهلل .  نفسك

  

 . 

األخالقية ،  –الرتبوية وهذا املنهج وما يتضمنه من التوجيهات              

ال تكن أن يست ين عنه الشخص امُلربِّي أو الرتبوي ، سواء كان 

األستاذ أو اخلطيب أو األب أو األم أو أي شخص يسهم يف التوجيه 

 ..االجتماعي  –والبناء الرتبوي 

لتوجيهات يف بناء اخلطط وا منهالعظيمة وتكن االستفادة              

 ..مسية الرمسية وغري الر

وبطبيعة احلال ، البد من أن يكونوا مجيع اجلهات ، على أقل             

تقدير ، هلم وعي مبا يقدموه وما حيققوه من بناء إنساني نبيل ، 

يهدف تقوية العالقات اإلنسانية اهلادفة واملعرِّفة سبيل النجاة 

تدة ِلما الدنيوي باألعمال املستدامة واملستمرة باخلري والتعاون ، املم

األخالقية اليت  –بعدها مبكسب السعادتني ، باهلدى الرتبوية 

  ..رمستها النهضة احلسينية 

ولألخالق توجهاتها اجملتمعية ، وخططها وبراجمها               

احلكومية واملؤسساتية الرمسية وغري الرمسية ، وهو ما يتطلبه 

، بل ما وراء  اخلطاب احلسيين الذي ال يقتصر على فاجعة كربالء

والصلح وامتدادات أهداف النهضة احلسينية من بناء احلياة 

واإلصالح ، كما لو يتم التوعية األخالقية واإلصالحية ضمن فهم 

العالقات اإلنسانية وحقوق الناس ، ويظهر جانب من مضامني قول 

 ( :عليه السالم)اإلمام علي 
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ال َو، ِبَبْعٍض  ا إالَّاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَهَطَبَق َةيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو)                

.. (ٍض ا َعْن َبْعِغَنى ِبَبْعِضَه

 

 

، هو البناء احلياتي اإلنساني  اتَيْصُلُح ، وَطَبَقومما بني ؛                

العميق ، الذي البّد من تأكيده يف اخلطاب الديين املعتدل والسلمي 

تعاوني حيقق سالمة حقوق الناس ، بني الدولة واجملتمع بشكل 

 ..اجملتمع  –ومكانتهم اجملتمعية الفاعلة يف أمن الدولة 

وحينما يبلغ املنرب احلسيين مبعاجلة ونشـر ثقافتـه الرتبويـة                 

والفقه الرتبوي من أعلى املستوى اهلرمـي ، يعـين أهميـة اإلسـهام يف     

االجتماعي والسياسة  – وضوح الرؤى األخالقية لبناء األمن السياسي

 ..املالية البعيد عن الفساد اإلداري واملالي والسياسي 

ويشمل كذلك احلماية من تهديدات االحنراف من أعلى اهلرم             

اإلداريـة ، حتمـًا سـيحقق     –إىل ما دون ذلك بالسلسـلة التنظيميـة   

 ..ن انسيابية العالقات اإلنسانية ذلك جوانب م

ما هو عليه مـا يتضـمنه قـول أمـري املـؤمنني اإلمـام علـي        ك            

 ( :عليه السالم)

ـ ُتْم َأْمِلَع ْدَقَو)               ـ َبْنال َي ُهنَّ ـ ْن َيي َأِ   وجِِالُفـرُ َعلـى  ي اِلوَن الـوَ ُك

ـ فَت، يـُل  ِخنَي الَبِمِلْسِة امُلاَمإَماِم َوَكْحاأَلِم َواِنَ امَلاِء َوالدَِّمَو ـ ُك ي وَن ِف

ـ َو، ِلـِه  ْهَجُهْم بِِِِِضـلَّ ُيُل َفاِهال اجَلَو، َمُتُه ْهِلِهْم َناَوْمَأ ـ اِفال اجَل ُهْم َعَطْقَيي َف

ـ تََّيِل َفُف للدَُّواِئال احَلَو، اِئِه َفَجِب ـ مـًا دُ ْوَذ َقِخ ـ َتْرال امُلَو، ٍم ْووَن َق ـ ِش ي ي ِف

ـ احُل ـ ِم َفْك ـ َوَيقِِـَف بِ ،  وقُِِقَهَب بـاحلُ ْذَي ـ ا ُدَه ُل ال املَُُُعط ــَو،  اِطِعوَن امَلَق

(َة ِة فُيهِلَك اأُلمَّلسُّنَِّل

 

 . 

وهــو مــا يكشــف مــدى أهميــة مســتويات املســؤولية ، ومــا               

 ..يتطلب من حتقيق أداء احلقوق والواجبات على أكمل وجه 

                                                 
 

 .  43ص / نهج البالغة  - 
2

 . 89 ص / نهج البالغة  - 
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وبشكل آخر ، يتكامل يف اخلطـاب والرسـالة اإلنسـانية ،                  

التعليمي ، والسـيما   -ناء الفلسفي والرتبوي استفادة احملاضر يف الب

أمـري   االجتماعي ، عند توجيهات  –منه يف اجلانب الرتبوي السياسي 

 ( :عليه السالم)اإلمام علي املؤمنني 

ي َصالِحِه ِف إنََّف، َلُه ْها ُيْصِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرْد َأَتَفقََّو)              

 نَّأَل، ِبِهْم  اُهْم إالَّال َصالَح ِلَمْن ِسَوَو، اُهْم ِسَو الحًا ِلَمْنَصالِحِهْم َصَو

اَرِة ي ِعِمَيكُْن َنَظُرَك ِفْلَو. ْهِلِه َألى اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ

 َك ال ُيْدَرُك إالَّذِل نَّأَل، اِج َري اْسِتْجالِب اخَلْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاأَل

ْهَلَك َأَو، الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَ ْيِر ِعَم؛ َو اَرِةبالِعَم

 ِوَأ، ًةِعلَّ ْواًل َأإْن َشَكْوا ِثَقَف. ياًل َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ، اَدالِعَب

ا ْجَحَف بَهَأ ْوَأ، ا َغَرٌق ْرٍض اْغَتَمَرَهاَلَة َأإَح ْوَأ، ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍب َأاْنِقَط

 ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمْن َيْصُلَح ِبِه َأا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ، َعَطٌش 

ي َك ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُذْخٌر َيُعوُدإنََّف، ْنُهْم ْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَعَليَك َشْيٌء َخفَّ

، اِئِهْم الِبَك ُحْسَن َثَنَمَع اْسِتْج، الَيِتَك وَتزينِي َو، اَرِة ِبالِدَك ِعَم

ا َذَخْرَت ِبَم، ِتِهْم ُمْعَتِمدًا َفْضَل ُقوَّ، يِهْم ِل ِفْدَتَبجُِّحَك باْسِتفاَضِة الَعَو

ْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم ا َعوَّوالثَِّقَة ِمْنُهْم ِبَم، اِمَك َلُهْم ِعْنَدُهْم ِمْن إْجَم

ْلَت ِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعُد ا َعوَّا إَذوِر َماأُلُم َدَث ِمَنا َحَمَفُربَّ، ِرْفِقَك ِبِهْم َو

ا َمإنََّو، ْلَتُه ا َحمَّاَن ُمْحَتِمٌل َمالُعْمَر إنَّْنُفُسُهْم ِبِه ؛ َفاْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأ

ْنُفِس اِف َأا إلْشَرْهُلَها ُيْعِوُز َأَمإنََّو، ا ْهِلَهْرِض ِمْن إْعَواِز َأَتى َخَراُب اأَلُيْؤ

( اِعِهْم  بالِعَبِرِة اْنِتَفِقلََّو، اِء ُسوِء َظنِِّهْم بالَبَقَو، الُوالِة على اجَلْمِع 

 

 . 

االعتناء باإلنسان ومحاية حقوقه وهي رسالة تبني أهمية               

أين ما كان ، وهو جانب حيوي للثقافة والوعي والتمييز واالختيار 

األخالق يف اخلطاب  –وسبل جناح الرتبية  والعمل الداعم لعوامل

 .. احلسيين

                                                 
 

 . 437 -436ص / المرجع نفسه   - 
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 ةـمـاتـاخل
 

لسفة ملا خيص املنري احلسيين وف ، ويف ختام الدراسة املختصرة             

 ..البناء الرتبوي واالجتماعي 

 :البّد من وقفة ختامية ، وستتضمن اآلتي            

 .االستنتاجات : أواًل 

 .قرتحات التوصيات وامل: ثانيًا 

 

 االستنتاجات: أواًل 
 

، تكن حتديد من ، ومبا يسع البحث بعد كل ما تقّدم               

 :بني أهم االستنتاجات اآلتي 

تبدأ املهام للربامج اخلطابية مما قبل التخطيط أو صياغة  -1

اخلطاب ، مرورًا بوضع اخلطط ومتطلباتها ، والشروع يف 

، ومنه حماكاة اخلطاب بكل التوجيهات الذكية 

احلضور من املخاطب باملعلومة والفكرة ، مع احلفاظ على 

 ..سالمة اجلوهر وحمتوى الفكر اإلنساني 

يعتمد احملاضر أو خطيب املنرب الديين على سبق الربامج  -2

التأهيلية والتنموية للشخصية ، وما حيتاجه اخلطاب 

كعلم ، واخلطاب كفن ، واخلطاب كمهنة ، واخلطاب 

تأثري العطاء والة الفكر ، واخلطاب كاستمرارية باستدام

 ..تعزيز الدراك واإلو
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يتطلب من احملاضر أو اخلطيب ، أن يكون على أعلى  -3

مستوى لتحمل املسؤولية يف االختيار وإيصال املعلومة 

والفكرة ، وما يتعلق حبراك ما خياطب به اجلمهور ، وما 

ريات األداء سيؤدي للوعي والتمييز واالختيار ، وتوقعات جم

 ..السلوكي للفرد واجلماعة واجملتمع 

وضوح الصور ومساتها ، حتقق الفهم والتفاعل وبناء  -4

الذكاء العاطفي وبلورة األفكار احملمودة ملسرية 

العالقات اجملتمعية مبستوى تربوي يدعم املشاركة 

االجتماعية بكل ما  –والنجاح يف تنفيذ اخلطط الرتبوية 

 ..يات والعموميات حيقق ترسيخ اخلصوص

تتأثر الفلسفة الرتبوية باألنظمة احلاكمة ، كذلك تتأثر  -5

الفلسفة االجتماعية بتوجيهات األنظمة وإيديولوجياتها ، 

 ..بل ورمبا تتأثر بت يري احلكومات وتوجهاتها 

احلكومة ، تكن أن تسهم يف  –سالمة توجهات الدولة  -6

ال ُتخَرج عن محاية هذه السلوكيات الدينية اجلمعية ، لئ

أهدافها البنائية الفلسفية الرتبوية العالية األداء واالندماج 

التعاوني ، وما يفرزه من العالقات بال انتماء جلهة ُتجيِّر 

 ..أهدافها وتسحب سلوكها اجلمعي ألغراضها 

قدراته ويعزز تكن للمحاضر أو اخلطيب أن يستثمر  -7

دات احلياتية الفقهية ، للجمع حتى بني املستج –العلمية 

ومسرية احلياة ، وتقويم هذه املسرية بشكل مستمر 

 ..ومستدام 
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سالمة وتكامل الرسالة ، : مما يسهم يف انسيابية اخلطاب  -8

قنوات اتصاالت تقليدية وحديثة ، املستهدف واملستلم 

 ..للرسالة ، املعلومات املرتدة ومستوى االستجابة 

رتبية والتعليم من مهام علم النفس الرتبوي أن يدرس ال -9

واالستعدادات له ، والصحة العقلية والنفسية ، والتوافق 

االجتماعي ، ومعايري التقييم الوظيفي والتقويم األدائي 

 ..الرتبوي عند املتعلمني ، وتشخيص مشاكل التعلم 

أهمية صياغة اإلسرتاتيجية يف ل ة اخلطاب  -11

رتبوي الثقايف وتطبيقاته امليدانية ، وآثاره يف البناء ال

 ..واالجتماعي ، وما يعّول عليه 

الدور الكبري ، بكل خططه ، يلعب اإلعالم املؤثر  -11

وبراجمه وأشكاله وصوره املرئية واملسموعة واملقروءة ، 

بتوجهاتها الرتبوية والتعليمية ، والسيما ما يتعلق منها 

مبستوى سالمة توجهاتها الدينية وتوعيتها التشريعية 

 ..والفقهية 

الدين اإلسالمي حائاًل بينه وبني التطور وما  ال يقف -12

 بل حيمله من الدعم العقالني واألخالقي واحلضاري ،

إن  حتىاإلنسان والبيئة واملخلوقات ، ويدعم به مسرية 

فقه الفضاء وما يرتتب عليه من احلقوق ع وض اإلسالم

ومراعاته للتطور العاملي ، لتكون هلا احللول الوقائية 

 ..الئمة واملعاجلات امل
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البّد من استقراء البيئة واإلنسان ، ومعرفة متطلبات  -13

وأدوات وآليات ، وبناء اخلطاب ، بتخطيطه وتنفيذه وأداءه 

 ..ونتائجه ، لتحقيق جوانب من أهداف اخلطاب 

افته ونشر ثق مما يبلغ املنرب احلسيين مبعاجلاته -14

 ..الرتبوية والفقه الرتبوي ألعلى املستوى اهلرمي 

يعين أهمية اإلسهام يف وضوح الرؤى األخالقية لبناء           

االجتماعي والسياسة املالية البعيد عن  –األمن السياسي 

 ..الفساد اإلداري واملالي والسياسي 

االعتناء باإلنسان ومحاية حقوقه أين ما أهمية  -15

كان ، وهو جانب حيوي للثقافة والوعي والتمييز واالختيار 

األخالق يف  –امل وسبل جناح الرتبية عووالعمل الداعم ل

 .. اخلطاب احلسيين

 

 التوصيات واملقرتحات: ثانيًا 
 

ويف ضوء املتقدِّم من الدراسة املقتضبة حول جوانب من              

املتطلبات الداعمة ألنشطة املنرب احلسيين ، وحبسب ما تتطلبه 

صيات فلسفة البناء الرتبوي واالجتماعي ، خنلص من بني التو

 : واملقرتحات باآلتي 

االهتمام بكل السبل املعاصرة الكفيلة يف إيصال  - 

للكلمة بكل السبل املوحد  ، اخلطاب احلسيين اإلنساني

سالم ، كما هو عليه ، ما يتطلب امتداده واحملبة والالطيبة 
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التوجُّه الرقمي ، املتمثل بشبكة التواصل ب إىل نشر الثقافة

 ..االجتماعي 

كل ما حتمله ما تكن كشفه لبكشف االهتمام  - 

النصوص القرآنية الكرتة ، واألحاديث النبوية الشريفة 

، والسيما اجلانب ( عليهم السالم)وأقوال األئمة األطهار 

 ..العلمي الدقيق وما حيصل من تطورات عاملية 

عدم االقتصار على األساليب التقليدية يف بناء الفكر  -9

ة الدينية احلسينية ، وحتديث وخماطبة املستهدف من الرسال

اخلطاب احلسيين باحملتوى املعاصر الكفيل يف عدم 

 ..التجاوز على النص 

التنظيمية وثقافة املؤسسة اإلدارية واالهتمام بالثقافة  -4

العلمية لدى احملاضر واخلطيب من خالل املنرب  –الدينية 

 ..احلسيين املنظور وغري املنظور 

ة اإلعالمية ، السيما املرئية استثمار كل السبل التوعوي -5

واملقروءة واملسموعة ، والرتكيز على األدلة العقلية ، 

ومنها الومضة املعززة لسالمة الفكر احلسيين مبنظور 

علمي دقيق ، فرب لقطة وكلمة ال تتجاوز الدقيقة ، 

ترتسخ وتتعزز آنيًا وتستمر مستقباًل لدعم متطلبات 

 .. سالمة البناء الرتبوي واالجتماعي

االهتمام باجلانب التارخيي امُلقنع ، وحماولة توضيح اجلانب  -3

الرتبوي لفكرة قد يستخف بها املتلقي ، والسيما املبهور 

 ..بالثقافة احلديثة واملعاصرة 



 8  

االهتمام جبوانب التنمية البشرية لدى املتلقي للخطاب ، مع  -8

عدم االستهانة مبستوى التنمية وتطوير القدرات لدى 

واخلطيب ، فال سقف للتعلم والرتبية والتعليم احملاضر 

والتدريب واالستفادة من اخلربات ، وما تتطلبه من أساليب 

مبا ال خيرح على املطلوب ، احملاضرات احلديثة واملعاصرة 

 .. من خصوصية وعمومية اخلطاب الديين احلسيين 

يتطلب عند طرح فكرة علمية والكشف عنها يف  -1

األقوال والنص القرآني واألحاديث  النصوص املباركة ومنها

، ( عليهم الصالة والسالم)املباركة للرسول واألئمة األطهار 

يتضمن أو رمبا أن يذكر احملاضر أو اخلطيب مثاًل ؛ ومما 

النص كذا أمر أو نظرية علمية ، لئال يشّوه النص عند 

 ..فشل النظرية العلمية املطروحة 

ة احلسينية بشكل النسيابية وصول الرسالة اإلسالمي -3

الزمين  بشكل عام ، والعمر سليم ، البّد من االهتمام بالعمر

 ..والعمر العقلي يف بناء الفكرة والرسالة 

تقصي أفضل األساليب الفنية والعلمية لالقناع واحملاورة  -1 

لتتماشى مع احلدث ومع العصر ومع املوقف اإلخباري املعّول 

الفلسفة سس وبناء أو، عليه يف بناء التقييم والتقويم 

 .. االجتماعية  –الرتبوية 

د احلمراعاة ثقافة الذكاء العاطفي يف احملاضرة إىل  -  

يتجاوب معها احلضور اجلماهريي ، ومنه ما الذي عقول ، امل

 ..يتعلق باإلدارة الذكية للمحاضرة واخلطاب 
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البّد من الصياغة أو التخطيط اإلسرتاتيجي للخطاب ، ومدى  -  

طبيقاته يف بناء الذكاء الناقد جملريات إمكانية جناح ت

احلياة والعوملة املعاصر ، لوضع نظام وقائي وعالجي 

للجمهور مبختلف مشاربه ، للتقويم التعاطفي الذكي 

للقضية احلسينية اليت تصب أواًل وأخريًا يف مصلحة 

 ..اإلنسان واإلنسانية 

 

لي القدير أن من الع حمدودية البحث ، راجيًا هذا ما يسع           

يكون يف ميزان أعمالنا الطيبة واحلسنات اليت نقف بها أمام 

صاحب الزمان عجل اهلل تعاىل ظهوره ، وأمام رسول اهلل واألئمة 

بوجه مشرق يشفع لنا عند ، ( عليهم أفضل الصالة والسالم)األطهار 

 .. اهلل تعاىل 
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 من املصادر واملراجــــع املعتمدة
 :املصادر واملراجع العربية : الً أو
 .القرآن الكريم + 

ضـبط  / نهـج البالغـة   ( / عليـه السـالم  )اإلمام علي بن أبي طالـب  + 

/ لبنـان  / بـريوت   / دار الكتاب اللبناني /  ط/ نّصه صبحي الصاحل 

 338 . 

/ أبو حممد احلسن بن علي بن احلسني بن شعبة احلراني  - 

ألمرية للطباعة والنشر ا/ حتف العقول عن آل الرسول 

 .   1 / لبنان  –بريوت / والتوزيع 

دار / املدخل إىل علم االجتماع / إحسان حممد احلسن . د - 

 . 311 /   ط/ لبنان  –بريوت / الطليعة للطباعة والنشر 

/ مفاهيم يف الفلسفة واالجتماع / أمحد خورشيد النوره جي -9

 . 331 / قالعرا/ ب داد / دار الشؤون الثقافية العامة 

ترمجة  سعيد / علم النفس الفلسفي / دونسيل . ف . جي  -4

 العراق/  ب داد/ دار الشؤون الثقافّية  /  ط/  أمحد احلكيم 

 / 313 . 

اجلبالي  ليلى : ترمجة/ الذكاء العاطفي /  جوملان دانييل -5

/ يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب / 

 . 111 / ر أكتوب/   3 العدد / الكويت 

إحسـان  . ترمجة د / معجم علم االجتماع / دينكن ميشيل  -3

 . 311 / العراق   -ب داد / دار احلرية للطباعة / حممد احلسن 
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نظم املعلومات واستخدام احلاسب / زكي إبراهيم سلطان  -8

 . 11 /   ط/ السعودية  -الرياض / دار املريخ للطباعة / اآللي 

دار التنوير للطباعة /   ط/ م فلسفة العل/ صالح قنصوة . د -1

 . 319 / لبنان  –بريوت / والنشر 

إسرتاتيجية / حممد جهاد مجل . ظريفة أبو الفخر ، د. د -3

املناقشة يف التدريس وتهيئة جيل من املبدعني ؛ دراسة 

اإلمارة  –العني / دار الكتاب اجلامعي / نظرية وتطبيقية 

 . 1 1 /   ط/ العربية املتحدة 

جماالت علم االجتماع املعاصر ؛ / يث وآخرون عاطف غ. د -1 

/ دار املعرفة اجلامعية / أسس نظرية ودراسات واقعية 

 . 313 / اإلسكندرية 

 دراسات يف علم االجتماع الرتبوي / عبد السميع سيد أمحد -  

 .339 / مصر /   االسكندرية / دار املعرفة اجلامعية /

دار ابن /   ط/  املوسوعة الفلسفية/ عبد املنعم احلفين . د -  

 .   38 / لبنان / بريوت / زيدون 

موسوعة علم النفس والتحليل / عبد املنعم احلفين . د  -9 

 . 381 /   ط/ بريوت / دار العودة /   ج/ النفسي 

اختبارات الذكاء والقدرات / عطوف حممود ياسني . د -4 

 لبنان/  بريوت/ دار األندلس / العقلّية بني التطرف واإلعتدال 

 / 31 . 

دار غريـب  / السـلوك اإلنسـاني يف اإلدارة   / علي السلمي . د -5 

 .383 / مصر / القاهرة  /للطباعة 

/ دار العلـم للماليـني   / علم النفس الرتبـوي  / فاخر عاقل . د -3 

  311 /  3ط/ بريوت 



 85 

/ دار العلم للماليني / معجم علم النفس / فاخر عاقل . د  -8 

 . 388 /   ط/ لبنان / بريوت 

اهليئة العامة / املعجم الفلسفي / ة العربية جممع الل  -1 

 . 381 / مصر / القاهرة / لشؤون املطابع األمريية 

ــزعيب  . د  -3  ــد ال ــد أمح ــم  / حمم ــني عل ــاعي ب ــيري االجتم الت 

ــرتاكي     ــاع االش ــم االجتم ــوازي وعل ــاع الربج دار / االجتم

 .381 /   ط/ لبنان   -بريوت / الطليعة للطباعة والنشر 

مطبعة / قاموس علم االجتماع / غيث حممد عاطف . د  -1 

 . 313 / اإلسكندرية / االنتصار 

دار النهضة للطباعة / أسس علم االجتماع / حممود عودة . د -  

 .لبنان  –بريوت / والنشر 

أساسيات علم / عبد الرمحن عدس . حمي الدين توق ، د. د -  

 . 314 / اجنلرتا / دار جون وايلي وأبنائه / النفس الرتبوي 

مطبعة أوالد /   ط/ املعجم الفلسفي / وهبه وآخران مراد  -9 

 .  38 / عبده 

قضايا علم االجتمـاع املعاصـر ؛   / قباري حممد إمساعيل . د -4 

/ منشـأة املعـارف باإلسـكندرية    / دراسة حتليليـة نقديـة   

 383 . 

/ دار وائل للنشر والتوزيع / إدارة االبتكار / جنم عبود جنم  -5 

 .119 /    ط/ األردن  –عمان 

معجم / خنبة من األساتذة املصريني والعرب املتخصصني  -3 

مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب / العلوم االجتماعية 

 . 385 / مصر / 
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/ االرتقاء إىل املنرب احلسيين / هاشم حسني ناصر احملنك . د -8 

/  1 العدد / السنة السادسة / النجف األشرف / جملة ينابيع 

 . 113 شباط  -كانون الثاني 

تأثري اجلوانب االقتصادية / ) هاشم حسني ناصر احملنك . د -1 

، ( مع دراسة ميدانية  ؛ واالجتماعية الرتكاب اجلرتة

رك يف املؤمتر العلمي األول املشرتك بني وزارة اشم حبث

 /      -3 التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية يف

  339 /  ت

جوانب من فلسفة البناء / هاشم حسني ناصر احملنك . د -3 

حبث مشارك يف املؤمتر / الفكري يف شعر الصايف النجفي 

( النجف األشرف ؛ العمق احلضاري وآفاق املستقبل)العلمي 

آذار /   - / جامعة الكوفة / ، أقامه مركز دراسات الكوفة 

 113 . 

ــك   . د -91 ــر احملن ــني ناص ــم حس ــالن  ) / هاش ــة اإلع دور وأهمي

مع دراسة ميدانيـة  ؛ ملختلفة وتنميتها للمجتمع ومشاريعه ا

يف املؤمتر العلمـي األول جلامعـة القادسـية     كراش، حبث م( 

 . 335  / نيسان /    -  واملنعقدة بتاريخ 

ــك  . د - 9 ــر احملن ــني ناص ــم حس ــج  / هاش ــاع يف نه ــم االجتم عل

 .العراق/ النجف األشرف / والنشر  دار أنباء للطباعة/ البالغة 

علم الـنفس االقتصـادي بـني    / احملنك هاشم حسني ناصر . د - 9

يف املـؤمتر   حبـث مشـارك  / نهج البالغـة والفكـر املعاصـر    

/ 91بتـاريخ   العلمي الدولي الثاني للعتبة العلوية الشـريفة 

/ اإلنســكلوبيديا العلويــة  ، ومنشــور يف 9 1  /   /    – 1 
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موسوعة علمية فكرية أدبية حـول سـرية   / جملد السادس 

أكادتية الكوفة /  لي بن أبي طالب اإلمام عومسرية 

 . 5 1 / هولندا / 

علم النفس يف نهـج البالغـة   / هاشم حسني ناصر احملنك . د -99

 . العراق –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر /  9ط/

علم االقتصاد يف نهج البالغة / هاشم حسني ناصر احملنك . د -94

 . العراق / رف النجف األش/ دار أنباء للطباعة والنشر / 

النظـام األسـري بـني الـرتاث     / هاشم حسني ناصـر احملنـك   . د -95

مــؤمتر األمومــة املأمونــة وتنظــيم / واملعاصــرة ؛ مــع دراســة 

األسرة الذي إقامته مجعية تنظيم األسرة العراقية بالتعـاون  

ــي    ــب اإلقليم ــرة واملكت ــيم األس ــدولي لتنظ ــاد ال ــع االحت م

امج األمم املتحدة اإلمنائي لتنظيم األسرة للوطن العربي وبرن

 3ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف ، يف ب ـداد  

 . 334 /   ك/  1 –

موسوعة املصطلحات اإلدارية / هاشم حسني ناصر احملنك . د -93

ــة  ــة   -واإلجتماعي ــادية والتجاري ــان  / االقتص ــة لبن مكتب

 . 118 / لبنان  –بريوت / ناشرون 

 

 :جع األجنبية املصادر واملرا: ثانيًا ً
 

1- - Dess, Gregory G. & Others  / Strategic Management ; 

creating competitive advantages / 3ed edition / McGraw-Hill 

Higher Education / Now York / Americas / 2007 

2 - Dressler, David & Carns, Donald " sociology ; The Study 

Of Human Interation " 2ed Alfred A. Knopf, Inc., New York , 

1973 .  
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3- Perry Joh and Erna " the Social web ; an Introduction to 

Sociology " 2ed , adepartment of Harrper and Row publisher's 

, Inc. , new York ,1989 . 

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

America , 1987. 

5 - Schaefer, Richard T., " Sociology " McGraw – Hill Inc., 

1983 . 

6- Sugarman, Barry "Sociology" Heinemann Educational 

Books Lted., Newdelhi, 1973 . 

7- Turban, Efraim, & et al , " Information Technology for 

Management : Transforming  Business in The Digital 

Economy " , 3
rd

 edition , John Wily & Sons , Inc , 2002 . 

 

 

 حمتويات البحث من املخططات
 

 الصفحة التفاصيـــــــل

العالقة بني الفلسـفة االجتماعيـة   يبني (   ) خمطط 

 .وعلم االجتماع وعلم األخالق 

 5 

ــط  ــبني (   ) خمط ــوي يف  ي ــاع الرتب ــم االجتم دور عل

 .يجية اخلطاب إسرتات
9  

منظور ودور علماء النفس وعلمـاء  يبني (  9) خمطط 

 .االجتماع يف علم النفس االجتماعي 

94 

مبســـط يـــبني انســـيابية العمـــق    (  4) خمطـــط 

  .اإلسرتاتيجي للفكر 

93 

التوازن وانسيابية وتفاعل يبني (  5) خمطط 

 .اخلطاب مبنظور العمر العقلي والعمر الزمين 

55 
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 الصفحة لتفاصـيـــــــــــــلا

 5 املقدمة

  بناء الفلسفة الرتبوية واالجتماعية  :املبحث األول

 احلسينية –اإلسالمية 

8 

 1 .مدخل ومفاهيم : أواًل 

اخلصوصية والعمومية اإلنسانية جوانب من : ثانيًا 

 للنهضة احلسينية

   

 4  . ةاحلسيني –الفلسفة االجتماعية اإلسالمية : ثالثًا 

 8  . احلسينية –الفلسفة الرتبوية اإلسالمية : رابعًا 

مهام البناء الرتبوي والفلسفة االجتماعية : خامسًا 

 للمنرب احلسيين

 1 

 9  الرتبوية –املنرب احلسيين وفلسفته اإلعالمية : سادسًا 

  اخلطاب احلسيين بني علم النفس : املبحث الثاني

 وعلم االجتماع

 3 

دور علم النفس الرتبوي يف بناء اخلطاب :  أواًل

 احلسيين
 3 

دور علم االجتماع الرتبوي يف بناء اخلطاب : ثانيًا 

 احلسيين
 3 

دور علم النفس االجتماعي يف بناء اخلطاب : ثالثًا 

 احلسيين
99 
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  املؤثرات اإلسرتاتيجية والبناء :املبحث الثالث

 الرتبوي للخطاب احلسيين
95 

نمية وتطوير مهارات احملاضر ومهام التنمية ت:  أواًل

 . البشرية
95 

اخلارجية إلسرتاتيجية البيئة البيئة الداخلية و: ثانيًا 

 . الرتبية احلسينية للمجتمع

91 

صياغة اإلسرتاتيجية وتطبيقات اخلطاب : ثالثًا 

 .الثقايف 

41 

  احلسيين والتحديات  –املنرب الديين  :املبحث الرابع

 رةاملعاص

49 

اجملتمع  –التحديات املعاصرة لفلسفة الرتبية : أواًل 

 ودور املنرب احلسيين

44 

 43 اجلاذب والطارد يف بيئة اخلطاب احلسيين: ثانيًا 

 –األخالقية والفكر االنساني واجلذب الرتبوي : ثالثًا 

 احلسيين

51 

 59 التوازن بني خطاب العمر الزمين والعمر العقلي: رابعًا 

 53 املنرب احلسيين بني التطور احلضاري والثقايف: مسًا خا

 اخلطاب احلسيين بني األساليب : اخلامس  املبحث

 التقليدية واملتطورة

53 

ــاليب   : أواًل  ــني األسـ ــوي بـ ــيين الرتبـ ــاب احلسـ اخلطـ

 التقليدية واحلديثة

31 

ــًا  ــوي   : ثاني ــاء الرتب ــاليب البن ــيين وأس ــاب احلس اخلط

 الرقمي

39 

املنرب احلسيين والبيئة الرقميـة وفلسـفة البنـاء    : ثالثًا 

 الرتبوي االجتماعي

31 



 9  

ــًا  ــاح الرتبيــة  : رابع ــل وســبل جن ــالق يف  –عوام األخ

 اخلطاب احلسيين
8  

  83 .اخلامتة 

 83 .االستنتاجات : أواًل 

 83 .التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 

 19 املراجعمن املصادر و

 19 بيةاملراجع العراملصادر و

 18 األجنبية املراجعاملصادر و

 11 حمتويات البحث من األشكال واملخططات
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 املؤلف يف سطور

  العراق / درس االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكمل دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 313  – 315 العراق عام  –املستنصرية 

   حصل على شهادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف

 :وشهادات التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  حاصل على الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

 املؤلف الدولي  حاصل على هوية.. 

  كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ، (  11 ) له أكثر من

 ..ويف خمتلف التخصصات 

   ــن ــأكثر م ــارك ب ــف   (  31) مش ــي ويف خمتل ــين ودول ــي وط ــؤمتر علم م

 ..التخصصات ، داخل العراق وخارجه 

  حبث وموضوع ، داخل وخارج العراق (  11 ) منشور له أكثر من.. 

  له الكثري من القصص القصرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت ،    منشور

 ..وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

     منشور له الكثري واملنوع من الكتب والبحوث والقصـص والشـعر  علـى

 ..مواقع يف االنرتنت 

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

 نشر مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة وال.. 

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

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

/ وعمل يف رئاسة جامعة الكوفـة  / ، ومدير اإلدارة  334 املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 


