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  لدينية يف التربية األسريةترشيد العاطفة ا

  وأثرها يف مواجهة خماطر الغلو والتطرف

  

ص م
الغلو        لة مش البحث املقالة ذه ِتحاو

ّ ل

بالبحث وإنما ا، ونتائج ا ر مظا ال والتطرف،
َّ ُّ

و سة املد إ العودة خالل من ، و ا رجذو ر

ف شأ ت غباتھ،ال و وميوالتھ املرء، ف معا را ُ ُ
ر
سرة و عض. وعواطفھ؛ حة ملطا محاولة رثم

ٌ َّ

أن ا شأ من وال ة، سر شئة الت َّليات

ولتجعل لألطفال؛ نا متوا يا دي حيا ر نموا تضمن
ً
ز و

باألساس الشباب ا مستقبال-أفراد
ً

من- مناعة ٍذو ي

للعاطف اطئ ا االتوظيف واستغالل ية، الدي َّة ِ
ّ

سياق و سانية؛ ح والر العقل نو َّإطفاء و ر

التطرف خالل من العاقبة، مة مشؤ ُّمزالق   .و

  

  ان حممد بودب.د

  

  القادرجامعة األمري عبد 

 ،للعلوم اإلسالمية

  ينةقسنط

Abstract

      This article aims to examine the problem of extremism by seeking its 
roots and sources. We out referring to the family, which is the core of the 
formation of communities, and the first school in which people receive their 
knowledge and emotions. This article is an attempt to present some 
mechanisms that we could use in family education, and that would ensure 
the balanced growth of children spiritually and religiously, they thus 
ensure their safety against the dangers of extremism.

Résumé

       Cet article vise à examiner le problème de l'extrémisme, en 
recherchant dans ses racines et sources, et cela en se référant à la famille, 
qui est le  noyau  de la formation des communautés, et la première école 
dans la quelle les gens reçoivent leurs connaissances et leurs émotions. Cet 
article est aussi une tentative de présenter certains mécanismes que nous 
pourrions employer dans  l'éducation familiale, qui assureraient la 
croissance équilibrée des enfants spirituellement, et religieusement, elles 
leur assurent ainsi la sécurité contre les dangers de l'extrémisme.
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  مقدمة

َّي ضعف األدوار األبوية َّإن إحدى املشكالت اليت حتياها جمتمعاتنا املعاصرة، هل

ِّيف إدارة العالقات األسرية، وإحاطة مشلها بالرتبية الروحية اإلسالمية املرشدة للعاطفة  َ َّ َّ َُّّ

ينية َّ؛ وإن تراجع تلك األدوار أدى إىل اضطراب تلك العاطفة، بني تيارَّالدِّ َّ َ ِتيار : ينَّ َّ

ٍضعفها وتراجعها من جهة؛ أو غلو فيها وتطرف من جهة أخرى ٌٍ ُّ ٌّ.

انطالقنا من حتديد املفاهيم األساس، بالغوص يف َّوملعاجلة هذه القضية سيكون 

َّجذورها اللغوية، واستخالص دقائق مقاييسها من خالل اإلملام باألصول اليت تعود إليها  ُّ

يت تساعدنا على إدراك لطيف اإلشارات اليت قامت عليها بعد َّاملشتقات من املعاين؛ وال

َّ إىل معاجلة إشكالية العاطفة بني من يبخسها ُّننفضَّمث . َّذلك احلقائق االصطالحية

ًَّحقها، وبني من جيعلها مطية لتحقيق الدنايا من األغراض ٍ موال يأيت ٍعنصربعدها ويف . َّ

ٍة األسرية من أجل تنشئة متكاملة للجسد والعقل َّالدور على بيان الرسالية يف الرتبي َّ

ًوالروح؛ وحتقيق سالمتهن مجيعا؛ وحتقيق األمن الفكري ألفراد األسرة مجيعا، واألبناء بعد  ً َّ

ينية األخريويف . ًذلك ختصيصا  سأنتهي إىل الثمرات اليت جننيها من ترشيد العاطفة الدِّ

 -أو احملاولني ذلك- املستعبدين لعقول أبنائنا ريدجت ُ ميكنناُّيف الوقاية من التطرف، وكيف

ً عقال وفكرا؛ وإنً جسدا؛ وإنمن أن يكون هلم سلطان عليهم  ً عاطفة وشعورا إنً ً

.  ًوروحا

  ضبط اجلهاز املفاهيمي .1

َّإن إدراك ماهيات األشياء؛ وإسقاط األحكام املتوافقة مع حقائقها، ال يكون إال  َّ َّ

ًنشأة : ُّت، واإلحاطة مبعانيها، وتتبع الدالالت قدر اإلمكانمن خالل ضبط املصطلحا

ًوتطورا وأفوال ُ َوالذي نود إدراك دقيق معانيه، وجليله ههنا هو. ًُّ ينية، : ُّ العاطفة الدِّ

َّواألسرة، والغلو والتطرف؛ كمصطلحات مفتاحية يف هذه املقالة؛ حيث يفيدنا ذلك يف  ٍ ُّ ِّ

َّإدراك حجوم األمهية، وا َّاالت اليت تشملها، لندرك بعد ذلك قيمة املسؤوليات ُ

ِوالواجبات؛ وباملقابل اآلثار السلبيات احلاصلة بتضييع األمانات َّ ِ.  
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  مفهوم األسرة والعائلة: أوالً

َّالرهط األدنون: ِّبالضم الدِّرع احلصينة؛ ومن الرجل: األسرة:  ً لغة.أ
؛ وعلى ذلك 1

َّ الرجل رهطه، ألنه 2أسرة مُُ ُ فمن العول؛ والعولالعائلةَّوأما . َّيتقوى  ْ ُّكل ما عالك، : َ

ِواملستعان به، وقوت العيال ًوعول عليه معوال. ُ َّ ََّ ًصريهم عياال : َّوعيلهم... َّاتكل واعتمد: ُ َّ

  .3أو أمهلهم

 ميكننا أن نستنبط معامل -أعين اشتقاق األسرة والعائلة–ًومن خالل األمرين مجيعا 

َّوالقوة اليت تنبين عليها العالئق األسرية، وهيالرتابط  ِّالتقوي، االستعانة، االتكال، : َّ ِّ

َّوكلها معان ترشدنا إىل احلياة اجلماعية اليت حتقق غايات، هي ال تتحقق . واالعتماد ٍُّ َّ ٍ ُّ

  .على وجوه االنفراد

  ًاصطالحا. ب

َّلخلية األساسية األسرة هي ا«: ويكفينا يف ذلك هذا التعريف املختصر اجلامع َّ

ٍللمجتمع، وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية، وصلة القرابة فهذا . 4»َّ

ا َّتعريف يشمل األسرة مبختلف أحجامها، وتنوع تشعبا ُّ.  

اوإذا كان الزواج أساس وجود األسرة  ً؛ فإن الزواج اإلسالمي ليس فقط غاية ُّوتكو َّ َ َّ

ًان هذا هدفا مقصودا كذلك، تلبية لدوافع اجلسدوإن ك-ًَّجنسية بني الزوجني  ً َّ وإمنا له -ً

ُّأهداف كذلك سامية أمهها ٌ ٌ:  

  .تكثري عدد املسلمني، وإدخال السرور على قلب الرسول . 1

                                                          

ّ جمد الدين حممد بن .1 ، دار )2ط(، ت خليل مأمون شيحا؛ القاموس المحيط: يعقوب الفريوزآباديّ

.47، صم2007 لبنان، -بريوت: املعرفة

، دار )دط(عمرو؛ ّ؛ ت شهاب الدين أبو المقاييس في اللغة: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا. 2

.76، ص)دت( لبنان، -بريوت: الفكر

.928مرجع سابق، ص: القاموس المحيط. 3

 يونيو 9هـ املوافق 1404 رمضان 9 مؤرخ يف 11-84قانون : قانون األسرة الجزائريَّاملادة األوىل من  .4

 27هـ املوافق 1426 حمرم عام 18 مؤرخ يف 02-05َّم يتضمن قانون األسرة معدل ومتمم باألمر 1984سنة 

. م2005فرباير سنة 
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  .َّإعفاف النفس. 2

  .إنشاء اجليل املسلم. 3

  .1اإلنسانَِّّ استمرار ذرية .4

َّكة، وقوية، جتمعهم األغراض فتكوين األسرة هو إنشاء روابط اجتماعية متشاب

ِّومن أهم ما . َّوالغايات املادية واملعنوية على السواء، واملعنوية هي ذات النصيب األكرب

َّاحلب والعطف والتقبل واملساندة النفسية واالجتماعية، وغري ذلك : ِّتوفره األسرة للطفل َّ َُّّ

َّمن األدوار املهمة للصحة النفسية ََّّ ِّالعواطف حتتاج إىل ما يرشدها وحيوطها َّ وإن هذه 2.َّ

َّبأسباب العناية، حىت تكون تنشئة الفرد سليمة، ومن مث نشوء جمتمع ذي متانة وقوة يف  ٍ َّ ً ُ

.َّنسيج عالقاته، وبناء مؤسساته

  العاطفة الدينية: ثانيا

ين؟ ويهم ا دينية؛ فما العاطفة وما الدِّ ُّفقد نعتت العاطفة ههنا بأ َّ َّ نا ههنا أن نطيل َُِ

ا عمود عملنا " دين: "األنفاس يف حبث النعت واملنعوت؛ ومفردة الـــ َّبشكل أساس، أل ٍ ٍ

  .يف هذا املقال

ُّالعني والطاء والفاء أصل واحد صحيح، يدل « : َّفأما العاطفة، فقال ابن فارس: ً لغة.أ ٌ ٌ ٌ
ٍعلى انثناء وعياج ِ َفت العود فانعطف، ُأي ملت؛ وعط: ُعطفت:  وقال اجلوهري.3»ٍ ُ ُ
ُثنيتها؛ وعطفت عليه أي أشفقت: ُوعطفت الوسادة ُ ُواملعطف بالكسر... ُ َ ُالرداء، : ِ
ُوكذلك العطاف ٍعطف بعضهم على بعض: أشفق؛ وتعاطفوا: َّوتعطف عليه... ِ ُ...4.  

                                                          

َّمنهج التربية النبوية للطفل: حممد نور بن عبد احلفيظ سويد.1 ة ـاململك: مكة املكرمة: ، دار طيبة3، طَّ

.43-40م، ص2000السعودية،  العربية

َّالتدين والصحة النفسية:  صاحل بن إبراهيم بن عبد اللطيف الصنيع.2 َّ ة اإلمام ، مطبوعات جامع)1ط(، ُّ

  .496م، ص2000َّحممد بن سعود للعلوم اإلسالمية، 

.787؛ مرجع سابق، صالمقاييس في اللغة .3

َّالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية: َّ إمساعيل بن محاد اجلوهري.4 َّ، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ُّ

).4/1405( لبنان، -بريوت: ، دار العلم للماليني)3ط(
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ٌ والنون أصل واحد؛ إليه والياءّالدال «: 1ٍقال أمحد بن فارسفقد " دين"َّوأما لفظة  ّ

ّ فروعه كلها، وهو جنس من االنقياد والذلترجع َدان.. .»ٌّ
َ القوم إذا ساسهم وقـهرهم 2 ُ ََ َ َ

ُفدانوا له ودانوه ين. انقادوا له: ُ ُوالدِّ
ُ العادة والشأن-بالكسر- 3 ّ ُوالدين اجلزاء ... ُ ُ ّ

ُواملكافأة، يقال دانه دينا أي جازاه؛ واملدين
ِ

ُ ً ُالعبد، واملدينة: ُ َ
ِ

ّاألمة، كأ: ُ ُ َُّما أذهلما ََ ََ

ين الطاعة، ودان له... ُالعمل َوالدِّ ُ ّ ُأي أطاعه؛ والدين: ُ ّ ُ َ
ّألن النفس إذا اعتادت [ُالعادة : 4 ّ

ّشيئا مرت معه، وانقادت له ُ، والعبادة، واملواظب من األمطار أو اللني منها، والطاعة 5]ً ّ ُ َِّّ ُ
ِ ُِ

ينة  ُّ والذل-باهلاء فيهما-َِكالدِّ ُّ.  

َّحة يف جنبات املفردة؛ اتضح لنا جليا أمهية املعىن مبا دار عليه من وبعد هذه السيا

َّحيثيات؛ واتضحت لنا اخلطورات ٍ ُّنه اخلضوع والذل والطاعة إ: َّ ُّ واخلضوع للشيء -َّ

ًبدميومة واستمرار جيعله عادة َّ إذن ههنا تكمن اخلطورة؛ إذ إن اإلشكال فيمن يدعو -ٍ

ِّ؛ مث يتحكم يف صرفهما عنه إىل غريه بالغلو يف استثمار ِّإىل اخلضوع والذل باسم اهللا ِ َِّ
ُ َّ

َعواطف املؤمنني الصادقة، وحتريفها إىل عكس الغايات املرادة منها
ُّفالدِّين احلق إسالم . ِ

ِِالعبد لربه احلق، واستسالم وخضوع له، وثقة وإميان بإهليته وربوبيته، وكمال ذاته  ِ َّ ٌ ٌ ٌ ٌ ّ ِّ

ِوصفاته، وعظم أمس ِ ٍائه تعاىل؛ وكل ذلك يدخل العبد يف حالة اطمئنان نفسي، وحاالت ِِ ٍ َ ُ ُّ

َّشعورية روحانية ال توصف من اجلمال والسعادة؛ جتعل املرء يذهل عن عامل املادة،  ْ َ
ٍَّ َّ

َّويقدِّم أنفس ما وهبه اهللا تعاىل إياه ُ َ َنفسه اليت بني جنبيه؛ ذلك هو ما أخربنا عنه رسول : َ
ِّفهنا ندرك حبق، عظم جرم من يصرف الناس عن احلق، . الوة اإلميان من ذوق حاهللا  َ ٍِّ

ِ أنفسهم ألعظم حمبوب، اهللا اَّباستغالل حالوة اإلميان؛ وحماولة الشباب خاصة أن يبيعو ٍ

                                                          

.372مرجع سابق، ص : ّللغة المقاييس في ا.1

، دار )دط(َّ، ت عبد الرحيم حممود، أساس البالغة:  جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري.2

.459، ص)دت( لبنان، -بريوت: املعرفة

َّ، ت أمحد عبد الرمحن خميمر، ُّتهذيب اللغة: َّأبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي. 3

).10/342(م، 2004 لبنان، -بريوت: َّر الكتب العلمية، دا)1ط(

.461 ص،مرجع سابق: القاموس المحيط .4

.372مرجع سابق، ص : ّالمقاييس في اللغة .5
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  . ِّرب العاملني

ا تزيد من عمق البعد الروحاين يف مشاعر التدين،  ُّإذ إنه حني تتدخل العاطفة فإ ِّ َّ ُ َّ َُّ

ٍّمستويات عدة؛ أمهها املستويان النفسي والوجداين، اللذان يتعلقان جبزء مهم من ويف  ٍ َّ َّ َّ ُّ ٍ َّ ٍ

ُتكوين اإلنسان، وهو الروح اليت هلا متطلبات ملحة كما للبدن متطلباته امللحة املرتبطة  ُ َّ ََّّ ٌَّ ٌ ُّ

َمث يتنازع اإلنسان . ً لكونه مادة يف خلقه-ً عموما-َّباجلوانب املادية  الروح : ًاجلانبان معاَّ

  .والبدن، يف عيشه وكسبه، وتفكريه وختطيطه، وخياراته

ــال املعــريف املــدروس، فهــي منــصرفة إىل جانــب : ً اصــطالحا.ب ٌفأمــا العاطفــة يف هــذا ا ِّ َّ

َاحلــــاالت الــــشعورية؛ وهلــــا تعلقهــــا مبــــا دار عليــــه املعــــىن اللغــــوي مــــن االنثنــــاء والعيــــاج؛ إذ 
ِ ُّ ُّ َّ

ًالعاطفـــــة عمومـــــ ُّا تنـــــسب يف مبعثهـــــا إىل القلـــــب، كمـــــصدر للحنـــــو وكـــــذلك لالنكـــــسار ُ ٍ ُ

ُوالــــشفقة؛ وحنــــن إذا أردنــــا محايــــة شــــيء مــــا، ننحــــين عليــــه لنقيــــه الــــسوء، وكــــذلك تفعــــل  َ
ٍ

ــا الـــذي . ًاألمهــات يف عــامل احليـــوان مــثال ــال الفكـــري، ال تبــوء العاطفـــة مكا ُوإنـــه يف ا َّ ُ َّ

ـــا يف مؤلفـــات النـــاس؛ حـــىت َّيليـــق  َّ ــا للـــضعف، َّ ً لكأنـــه حـــني تـــذكر العاطفـــة تـــصري مرادفـ ُ َّ

ُإخل؛ وجيـــرد التفكـــري العـــاطفي مــن كـــل مزايـــاه؛ ويـــسحب ذلـــك يف ...والزلــل، واالضـــطراب ِّ َّ

ين، وخبلفيات نصرانية باألساس؛ حيـث يـصري الفكـر الـدِّيين كلـه  ُّجماالت احلديث عن الدِّ ٍَّ ٍَّ

َّعاطفــة، وحــاالت شــعورية تعــصف بــالنفس ا َّ ٍ َّإلنــسانية، مــن دون أن يكــون للعقــل مــدخل ً

  . إليها

ِّكمــا نلحــظ أن العواطــف، ومنهــا عواطــف احلــب  َّ َّ والرغبــة والغــضب تتخــذ واخلــوفُ َّ

َّأشــكاال جديــدة كلمــا تغــريت مواضــيعها َّ ً َّفاحلــب البنــوي ختــالف مظــاهره احلــب الزوجــي؛ . ً ُ
َّوالرغبة يف العلوم تتخذ مظهرا غري الرغبة يف امل ًَّ َّ ٌال، مع أن أساس العاطفة واحـدُ وهـذا مـا . َّ

ينيـة َّجعل املفكرين املعاصرين ميتنعون عن اإلتيان بتعريـف صـريح للعاطفـة الدِّ ٍ ٍ
َ

 وإن كـانوا 1.ِّ

ٍّيتحدثون عن األمر يف شـكل وجمـال جـديل آخـر هـو ٍ ٍ َّ، أو جدليـة "ثنائيـة العقـل والقلـب: "َّ

  . األوسع والشاملالعقل والنقل أو الوحي، أو اإلميان يف معناه

                                                          

ِّنحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني:  يوسف شلحت.1 ، دار )1ط(، حتقيق خليل أمحد خليل، َّ

  .141ص م، 2003 لبنان، -بريوت: الفارايب
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ينية يف منحاها اإلجي َّوأما احلديث عن العاطفة الدِّ ٍحبسب كل ديانة-ِّايب، فنجده َّ ِّ– 

ُّيف اجلانب الروحاين من تعاليمه وممارساته؛ يف أشكال التصوف املختلفة، أو علم  ِّ َّْ

."الجانب العاطفي من اإلسالم" َّالسلوك؛ كما أمسى الشيخ حممد الغزايل كتابه بـ 

ًوأما الدين اصطالحا ِّ ؛ ُ من معناهِ واملراد،ّ يتوقفون يف فهمه اليومّال يكاد الناسف :َّ

ا يف أداء حق اهللا عليهم، : فهو عند أكثرهم ّما يتضمن عبادات فئة من الناس يلتزمو ّ ٍ
ّ

م، ومن أصول  ا يف ر م، ومن عقائد يعتقدو ا يف حيا ٍوما يتبع ذلك من رسوم يقيمو ّ
ٍ

ا يف نشأة اإلنسان، ويف حياته، ويف معاده بعد املوت وانقضاء احلياة؛ إىل يؤمن ون 

ٍأشياء كثرية تتخلل ذلك من آداب ّ َ ومعارفٍ
ًهنا معىن " ّالدين"، فمعىن على ذلكو. 1

ٍمركب من تفاصيل كثرية جدا، لكل قوم معىن يف تفاصيله غري املعىن الذي عند آخرين 
ّ ّ ٍ

ٌ ّ

م   .خيالفو

م يفعلـــون ذلـــك -ًغالبـــا-ملـــسلمون والعلمـــاء ا ّ حينمـــا يعرضـــون لتعريـــف الـــدِّين، فـــإ

ّ هــذين التعــريفني  عــن-ً عمومــا-وال خيرجــون ؛ هِّعلــى أســاس الــدِّين احلــق الــذي يعتقدونــ

  :املتقاربني

ٌ الدين قول.1 ّ
ُِ إهلي رادع للنفس، يقومها ومينعها من االسرتسال فيما طبعت عليه2

ّ ّ ٌ ٌ.  

ٌ هو وضعّ الدين.2
ّ إهلي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه، على الصالح يف احلال، 3 ّ ٌ ٌ

  .والفالح يف املآل

  التطرفالغلو و: ثالثًا

  :ً لغة.أ

ٌ واحلـرف املعتـل، أصـل صـحيح يف األمـرَّوالـالمالغني فـ: ُّالغلوَّفأمـا  ٌ ٍ يـدل علـى ارتفـاع ُّ ُّ

                                                          

.426، ص2005 مصر، -، مكتبة اخلاجني، القاهرة)3ط(؛أباطيل وأسمار:  حممود شاكر.1

ّ؛ نقال عن سعد بن حممد بن علي آل عبد اللطيف295 البن اجلوزي صزهة األعينــن. 2 ّ اب تـك: ً

.173، ص2002 اململكة العربية السعودية، -، دار الوطن، الرياض)1ط(، االعتقادية اتعريفالت

عبد اهللا : ، ت علي دحروج، ترمجة فارسيةّكشاف اصطالحات الفنون والعلوم: لي التهانويّ حممد ع.3

 -، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت)1ط(رفيق العجم؛ : اخلالدي، ترمجة أجنبية جورج زينايت، إشراف ومراجعة

).1/814(م، 1996لبنان، 
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ين غلـو.1ٍوجماوزة قدر َّدد حـىت جـاوز احلـدَّتـصلب وشـ... اُُ وغال يف الـدِّ وغـاىل يف أمـره ... ََّّ

ًمغاالة بالغ
َّلسهم رمى به أبعد ما يقدر عليه وغال با.2

3.

ُّفـاألول يــدل علـى حــدِّ الـشيء وحرفــه؛ : أصـالنالطــاء والـراء والفــاء ف: ُّالتطـرفَّوأمـا  َّ

ٍوالثاين يدل على حركة يف بعـض األعـضاء ٌويقـال ناقـة طرفـة... ُّ عـى وال ترعـى أطـراف املر: ٌَِ

ُوالطــــرف  .4ُّختـــتلط بــــالنوق َ
ُالناحيــــة: َّ ُ، والطائفـــةَّ يف : َّ وتفرقــــوا يف األطــــراف.5 مــــن الــــشيءَّ

َ حتيـفه:ُ حنو- ُهََّوتطرف. النواحي وطرف عن العسكر، إذا قاتـل عـن .  إذا أخذ من أطرافه-َّ

  .6أطرافه

  :ً اصطالحا.ب

ُمــور؛ بــأن يــزاد فيــه أو يــنقص عــن ٍ املــشروع يف أمــر مــن األاحلــدِّجمــاوزة «: ُّالغلــو معنــاه ُ
ًويكــون الغلــو تــارة مبجــاوزة احلــدِّ يف اإلفــراط واإلشــطاط؛ وتــارة ... ع عليهــاِرُاحلالــة الــيت شــ ً ُّ

َوالغلو تـ .7»َّمبجاوزة احلدِّ يف الرتك والتفريط ُّدٍّ؛ وقد عرب القـرآن أحيانـا عنـه بالطغيـان؛ ملـا َعُّ ً َّ

  .8صياناوزة احلدِّ يف الظلم والعفيه من جم

ًويكون الغلو بعـدم االعتـداد بـأقوال املخـالفني يف املـسائل االجتهاديـة، خالفـا معتـدا  َُّّ

ِّبـــه؛ وبالتحـــدث عـــنهم حـــديث املـــستخف َّويكـــون الغلـــو بـــالتورع ممـــا ال ورع فيـــه؛ ومنـــه . ُّ ُّ ُّ

                                                          

  .802، مرجع سابق، صالمقاييس في اللغة .1

م، 1987 لبنان، - بريوت: ، مكتبة لبنانالمصباح المنير: ُّن علي الفيومي املقرئَّ أمحد بن حممد ب.2

  .172ص

َّ حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي.3 م، ص 1986 لبنان، -بريوت: ، مكتبة لبنانمختار الصحاح: َّ

201.  

.634، مرجع سابق، صالمقاييس في اللغة .4

  .141، مرجع سابق، ص المصباح المنيرو. 164، مرجع سابق، ص مختار الصحاح .5

ُّ أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري.6 ُّ؛ حتقيق حممد باسل عيون السود، أساس البالغة: َّ َّ

  ).1/201(م، 1998 لبنان، -بريوت: َّ، دار الكتب العلمية)1ط(

ِّالغلو في الدين؛ ظواهر من غ:  الرمحن الغرياينالصادق عبد. 7 ُّلو التطرف، وغلو التصوفُّ ّ ، دار )2ط(، ُّ

  .11م، ص2004 مصر، -القاهرة: السالم

.املرجع نفسه. 8
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ــــشدد يف الـــــسنن واملنـــــدوبات، مـــــع التفـــــريط يف الواجبـــــات، وعـــــدم املبـــــاالة بارتكـــــاب  َّالتـ ُّ ُّ

ِّومـــن الغلـــو جمـــاوزة احلـــدِّ يف املـــدح، أو الـــذم، وجمانبـــة اإلنـــصاف. َّحملرمـــاتا ُّغلـــو يكـــون وال. ِّ

  .1بالفعل، ويكون بالرتك

ٌوأمــا لفــظ التطــرف فهــو مــصطلح حمــدث، ومل  ٌ ُّ َّ يف منطــوق أهــل العلــم؛ إال يف يوجــدَّ

َّدة عند شيخ اإلسالم ابن تيميةٍنصوص معدو ابلـه احلـريف يف َّ ولعـل شـيوعه راجـع إىل مق.2ٍ

َّاللغات األوروبية  ُّExtremism . َّويبدو بـسهولة وجـه الـربط بـني املعـاين اللغويـة الـيت دار ُّ ٍ

َعليهـــا اللفـــظ، وبـــني احلقيقـــة االصـــطالحية الـــيت اكتـــسبها؛ وكأمنـــا املتطـــرف يأخـــذ ناحيـــة  ُ ِّ َّ َّ َّ

  .َّالطريق، ويتنكب عن وسطه، إىل الطرف

  نضباط واالنفالتالعاطفة الدينية بني اال. 2

ينيـــة، هـــو كـــالم عـــن احلالـــة الـــشعورية للفـــرد أو اجلماعـــة  َّإن الكـــالم عـــن العاطفـــة الدِّ َّ َّ

ًاملتدينة؛ وهي دالة على قوة الرتابط بني الفرد ودينه، والتناغم فيما بينهمـا حمبـة واطمئنانـا؛  ً ِ َِّ ٌَّ ِّ

َّوإمنـــا يكـــون ذلـــك يف حـــال صـــدق الـــدِّين وصـــدق العاطفـــة؛ فـــإن غـــري ِ الـــصدق ال يـــورث َّ ِّ

َّاطمئنانا البتة ً.  

ينية حالة شعورية باألساس، باعثة على السلوك والعمل؛ أي  ًوإذا كانت العاطفة الدِّ ًَّ َّ

ا حافزة على الطاقة والعطاء، فإن تلك الطاقة وذلك العطاء يكون منتجا،  ًمبعىن أ ُ
ِ َّ ٌ َّ

ُّ يكون التحكم يف العاطفة فإذن. ًِّويكون مدمرا حبسب الصدق الذي ذكرناه أو عدمه

ا ينية وعناصرها، وتوجيهها، حتكما يف آثارها ومنعطفا ًالدِّ
ُّ َِ وقد أرشدنا الدين . َّ

ِّاإلسالمي؛ مث شهد تاريخ األديان، أن احلق يراد به الباطل؛ حني تعبث به أيادي الكف  ََّّ َّ ُّ
ُواإلبطال، وحني تلويه األلسنة، وتلبسه بغريه أحقاد القلو ُ ُ   .ُب، ولوثات العقولِّ

يـَّوإن الع ُدين جبـزة التـة، وغريـانيـ اإلنسةٌوزة يف الفطرـكـَّنية مرـاطفة الدِّ اس ـَّا النـل عليهـُّ

                                                          

. باختصار12، صاملرجع نفسه. 1

ِّالغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة: َّعبد الرمحن بن معال اللوحيق. 2 ، دراسة علمية حول ُّ

َّمظاهر الغلو، ومفاهيم التطرف واألصولية ُّ ، 88م، ص1992 لبنان، -بريوت: َّ، مؤسسة الرسالة)2ط(، ِّ

.ُّبتصرف
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َوإن حاولوا طمسها، أو إنكارها- َ واملركوز يف النفس اإلنسانية ال بد وأن يستـعلن، -َ
ِ
ْ َ َ َّ

ٍوإمنا استعالنه قد يكون حبق، وقد يكون بباطل ٍّ ُ وذلك حبسب التنشئة والكسب، . َّ

َّواإلكراهات الواقعية النفسية واالجتماعية وحنومها َّ ِ.  

ٍمث إن تعطيل أية غريـزة مـن غرائـز اإلنـسان، وحماولـة قتلهـا، يـؤدي إىل إحـداث فجـوة  ِّ ٍَّ َّ َّ

ُّولـــذلك ميكـــن القـــول بـــأن الـــنظم االجتماعيـــة اإلســـالمية علـــى تنوعهـــا . ٍكبـــرية يف احليـــاة َّ َّ ُّ َّ

ِّالفها، قد شرعت الستغالل طاقات اإلنسان كلها دون استثناءواخت ُ
1.  

ما ال ينفـصالن يف : وال أقول هنا َّللعقل جماله وللعاطفة جماهلا بإطالق؛ فاعتقادي أ ٍ

ِكـل األحــوال؛ وإمنــا قـد يلتقيــان يف مــساحات مــشرتكة جتعـل أحــدمها مكمــال لآلخــر ً ِّ ٍ ٍ َّ ويف . ِّ

َّانب على جانب يـؤدي إىل نتـائج غـري حممـودة؛ وتتحقـق َّاملقابل من ذلك؛ فإن تغليب ج ٍ
َ ِّ ٍ ٍ

َّتلـــك النتـــائج الكارثيـــة كلمـــا اختلـــت األســـاليب الرتبويـــة يف التنـــشئة األســـرية واالجتماعيـــة  َّ َّ َُّ
َّ َّ

  .على وجه اخلصوص

ُوميكننا أن نلحظ بكل يسر كيف أن الناس طرفان ووسط؛ فالذي سبق بيانه هو  ٌ َّ َّ ٍ ُ ِّ ُ ُ

َّجاءت به الشريعة اإلسالمية الغراءالوسط الذي  َّ  من جعل :فأحدهماَّوأما الطرفان، . َّ

ًالدِّين من وضع البشر، لتلبية حاجات نفسانية، أو اجتماعية، أو مادية؛ أو هروبا من  َّ َّ َّ ٍَّ

ِّواقع ضعف اإلنسان الذي يسعى إىل استجالب املنافع، واستدفاع املضار؛ باخلضوع 

ين . إخل ...َّستعانة بالغيب والغيبياتلقوى الطبيعة، أو اال -ُفأنكروا أن يكون الدِّ

َّ منحة إهلية لصالح البشر يف احلال ويف املآل؛ وهذا الفريق من الناس كان -ٍّككل ً ًَّ

َّموجودا، وال يزال؛ واحلق أن  ُّ ٌ الدِّين ضرورة فطرية شعورية ال عالقة له مبالبسات العصر «ً ٌَّ َّ ٌ

ء اإلنسان وحريته وضالله حني أخطأ فهم حقيقة هذا االرتباط، والبيئة؛ وكم كان شقا

َّأي إن حاجة اإلنسان إىل الدِّين حاجة فطرية مركوزة يف طبيعته النفسية، . َّوهذا التفسري ٌ ََّّ ٌ ٌ َّ

ُّومغروسة يف شعوره؛ وممتزجة يف دمه وأعصابه، وحسه؛ ولكنه قد يضل عن إدراك هذه  َّ ِ ِّ ٌ ٌ

                                                          

تمع العريب السعودي، الكتاب )2ط(، ِّعلم االجتماع الديني: عبد اهللا اخلرجيي. 1 ، سلسلة دراسات يف ا

.463صم، 1990َّ اململكة العربية السعودية، -جدة: التاسع
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ِّ وللفيلسوف برتراند راسل رأي يؤكد عمق .1» ويفقد االستقراراحلقيقة فيشقى، وحيار، ٌ
يين، وارتباطه بالفطرة اإلنسانية، حىت عند أصحاب املذاهب املادية َّالشعور الدِّ َّويرى أن . ََّّ

ُّهناك رباطا خفيا ال ميكن التخلص منه عند هؤالء ً
2.  

يني َّومن اخلطإ البني حماربة التدين والعاطفة الدِّ ُّ : كـ، ِّ والغلوُّباسم التصدِّي للتطرفة؛ ِّ

ُّالسياسة اليت ترى يف التدين تربة خصبة ينمو فيها، ويتغذى منها التطرف؛ بصرف " َّ ً ًِ ُّ

ًالنظر عما إذا كان التدين رشيدا، أم مشوها وعقيما ً َّ ً ُّ ينية  .3"َّ َّذلك أن كبت العاطفة الدِّ َ َّ

ٌإفساد لكل العواطف واملشاعر، وإهدار  ِّ ٌللطاقات البشرية، وإضالل للسعي احملمود حنو ٌ َّ

. حتقيق اخلالفة يف األرض

ِِفناس انطلقوا من حقيقة الدِّين ومكوناته وعناصره، وسلطانه : َّوأما الطرف اآلخر ِّ ٌ
َيف األنفس واألرواح؛ لكنهم جاوزوا احلد إىل اإلفراط؛ حبيث أطلقوا العنان لسلطان  ُ َّ َّ

ِ هلا؛ وتركوها حرة من دون قيد، فأرسلوها قائدة وهم مقودينٍالعاطفة من دون انضباط ُ ً ًٍ َّ .

ٌتعد الطاقة الروحية يف اإلنسان أمسى وأكرب طاقاته؛ فطاقة اجلسم حمدودة مبا «ُحيث  ِِ
َ ُّ

َّتدركه احلواس، وطاقة العقل أكثر مرتبة، ولكنها حمدودة أيضا بالزمان واملكان؛ أما طاقة  ًٌ َّ ً

ُّن طاقة اجلسم والعقل؛ فهي وحدها متتلك االتصال خبالقها، فالروح ُّالروح فهي أمسى م ِّ

ا ا صلة اإلنسان باهللا. ِّمن أمر ر َّويعتين اإلسالم بالروح من منطلق أ ُّ«4.  

ْفإن الغرائز والعواطف واملشاعر يف اإلسالم ال تكبت، وال : وكما سبق الكالم َ ْ ُ َّ

ٌتطلق؛ وإمنا توضع هلا قيود دون أضرار ًفغريزة النسل مثال . ٌها، وحدود لإلفادة من منافعهاَّ

ائها ُّمل نؤمر فيها بالتبتل، أو االختصاء، أو غريمها من وسائل إ كما مل مينعنا خالقنا . ُ

انا أن حنصلها بكل الطرق ِّاخلبري اللطيف بنا من إشباع رغباتنا، وقضاء أوطارنا؛ وإمنا  ِّ َّ :

                                                          

.37ص، مرجع سابق، ِّعلم االجتماع الديني. 1

َّحممد كامل حته. 2 َّالقيم الدينية والمجتمع: َّ .248م، ص1983 مصر، -القاهرة: ، دار املعارفِّ

م، 1999 مصر، - القاهرة: ، دار الشروق)2ط(، ُّخطاب التطرف العلماني في الميزاناملفرتون؛ : فهمي هويدي .3

.6ص

يد منصور، زكريا أمحد الشربيين.4  الواحد والعشرين، األدوار، األسرة على مشارف القرن: ِّ عبد ا

.67م، ص2000 مصر، -القاهرة: ، دار الفكر العريب)1ط(، َّالمرض النَّفسي، المسؤوليات
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َّشريفة ووضيعة؛ بل نظمها، و ً ٍضبطها داخل جدران مؤسسة الزواج االجتماعية؛ بطريقة ً َّ

ًجتعل حتقيق غريزة النسل عامل بناء للمجتمع القوي املتماسك، واستمرارا لوظيفة  ِّ ٍ

  .اخلالفة

  تنشئة الفكرية السليمة لألبناءالتربية األسرية وأثرها يف ال. 3

َّغرضنا من الكالم ههنا أن نبني أن الفكر السليم والعا ينية اإلسالمية ِّ َّطفة الدِّ

الصادقة، ال ميكنهما أن جيدا طريقهما إىل األغراض منهما من دون أن تكون هنالك 

ِّمنظومة تربوية داخل األسرة حتفظ شبكات العالقة قوية مستقرة منتظمة؛ واالتصال فيها  ً ًَّ َّ ٌَّ ٌ

َّسيارا بني أفرادها؛ واملشاعر حية فياضة، تسودها املودة وا َّ َّ َّتلك القوة ستنسحب . ملرمحةًَّ

ا إىل التفاعل اإلجيايب مع باقي الشبكات العالئقية للمجتمع َّآثارها وفاعليا َُّ .  

َّوإن األساس يف الرتبية األسرية أن تكون من خالل التوجيهات الربانية، وإن األسرة  ََّّ َّ َّ َّ

ْممثلة أساسا يف منشئيها  ُ ً ً َّة التكوين النفسي ٌ مسؤولة عن متابع-ومها األبوان-َّ َّ

َّوال يكون ذلك إال من طريق . َّواالجتماعي ألفرادها، ويف خمتلف مراحل األبناء العمرية

ِمنظومة تربوية واضحة اخلطوط، حمكمة اخليوط؛ جتتنب الوعظ املباشر  ٍ ٍُ ًإال قليال-َّ َّ- 

ٍوتعمد إىل االستثمار الكامل لوقت األبناء مبا ال يدع هلم جماالت للفر ُ اغ املفضي إىل َ

  .ِّالتيه، وذلك بتضييق مساحاته غري احملدودة

ًوأسلوب اإلسالم يف تربية الروح هو أن يعقد صلة دائمة بينها وبني اهللا تعاىل يف  ً ُّ

ِّكل األوقات، واألعمال، واألفكار، واملشاعر
َّ وإن أول ما يسرتعي نظر الباحث عن .1 َّ

ما يستطيعان أن نفسية الطفل هي ثقته العمياء بوالديه؛ ف َّهو يعتقد متام االعتقاد أ

ما مطلعان على خفايا األمور، كبرية  ًيقوما بكل ما يطلب منهما من أعمال؛ وأ َّ َّ ُ ِّ

َّوهو فوق ذلك يعزو إليهما احلكمة واحملبة والكمال. ًوصغرية
ُ تلك الثقة ينبغي .2 ِّ

ي ر؛ تلك َّية فيهم منذ نعومة األظافناستثمارها وتنميتها يف تربية األبناء وغرس القيم الدِّ

َّالقيم ستحوطهم بأسباب املناعة ضد االحنرافات يف الفكر واالعتقاد، وضد الزلل يف 

                                                          

يد م.1 . املرجع نفسه،ِّنصور، زكريا أمحد الشربيين عبد ا

ِّنحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني .2   .143ص ، مرجع سابق، َّ
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ينية اليت تنظم حياة الفرد واجلماعة، هلا صفة الثبات «مزالق السلوك املشني؛  ِّفالقيم الدِّ َّ

ا تتصل بالفطرة اإلنسانية  َّواالستقرار، والدوام؛ أل َّ َّاليت ال تتغري وال تتبدلَّ َّ«1.  

ِّوالعملية الرتبوية املمنهجة يف غراس تلك القيم تورث حسن االتصال بني اآلباء  َّ َّ

َّواألبناء وقوته، ذلك أن  ٍاالتصال هو عملية تفاعل بني املرسل واملستقبل للرسالة يف « ََّ َّ ِّ

ٍحميط اجتماعي معني َّ ٍّ
ِّفالتأثري هنا متبادل؛ واالتصا. ٍ ُّل هو أحد عمليات التفاعل اليت يتم ٌ

َّمن خالهلا تبادل األحوال الذاتية كاألفكار واملعتقدات والقيم، واملعلومات واملشاعر،  َّ

دف مشاركة اخلربات  ٍواالجتاهات بني فردين، أو بني فرد ومجاعة؛ أو بني مجاعتني  ٍ ِّ

م، وإ م وتدعيم والتجارب واألفكار مع اآلخرين للعمل على إشباع حاجا ثبات ذوا

  .2»ًالعالقات القائمة بينهم، وصوال للتفاهم، ووجهات النظر املتقاربة

ٌولتحقيق التواصل على مستوى زرع القيم، فال بد أن يصحبه امتثال من الوالدين  َّ

ُّهلا؛ حيث إن ابتعاد اآلباء عن النهج السوي يف التدين جيعلهم يف عيون أبنائهم غري  ِّ َّ َّ

ِى الدِّين فهما وتطبيقا؛ ولذلك فإن أية حماولة من قبل اآلباء بعد ذلك مؤمتنني عل َ
ِ ٍ َّ َّ ً ً

م ناحية التشدد ستفشل، وفشال ذريعا ًلتصحيح سقيم فهم األبناء للدِّين، واحنرافا ً ُّ .  

َّومن الناحية السلوكية والعالقات االجتماعية األسرية، فإن القواعد والقيم واملعايري  َّ َّ َّ

َّة، والضغوط والضوابط االجتماعية، تلزم أفراد األسرة بضوابط القواعد والقيم َّاألسري

واملعايري على مستوى اآلباء واألبناء، حيث حتدِّد مستويات، وأمناط السلوك والتعامل؛ 

ُّبل تعد األساس يف اجلوانب االنفعالية، واملشاعر والعالقات االجتماعية اليت تعد  َُّّ َّ َ
َّ األسرية االجتماعيةاألساس يف الوحدة ٌ ولكافة هذه املستلزمات تأثري على تشكيل 3.َّ َّ

                                                          

َّالقيم الدينية والمجت .1 .245، مرجع سابق، صمعِّ

ِّالعالقة بين شبكة االتصال داخل األسرة، وبين اختيار المراهقين : َّسهري إبراهيم حممد إبراهيم. 2

، قسم علم النَّفس، )اآلداب والعلوم والرتبية(جامعة عني مشس، كلية البنات، ، َّلجماعة الرفاق غير السوية

د .م بإشراف أ2001نوقش عام ) َّعلم النَّفس التعليمي (حبث حصلت به على درجة املاجستري يف الرتبية

 الذي أورد Applbaumًنقال عن أبلباوم . 11-10د أمساء عبد املنعم إبراهيم، ص.م.َّأمينة حممد كاظم، وأ

  .ً تعريفا، هذا أحدها28

 ع سابق،، مرجَّاألسرة على مشارف القرن الواحد والعشرين، األدوار، المرض النَّفسي، المسؤوليات. 3
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ا، وقيمتها ينية وحتديد توجها ُّالعاطفة الدِّ َّ.  

ا األسرة  ِوخالصة القول أن األدوار الواجبات اليت تضطلع 
َ َّ يف األحوال العادية -ُ

ِّوقبل التعرض للعوارض واملشوشات ِّ من شأنه أن ينمي ِّ هي االهتمام بتوصيل كل ما-ُّ

َّاملدارك اإلنسانية يف أطفاهلم؛ من خالل حسن التواصل، وحسن عرض النموذج القدوة؛ 

ينية  َّوجعل كل ذلك بطريقة متوازنة يف غراس القيم الدِّ ِّاملتميزة كما ذكرنا بالدميومة -ِّ

ً ومحايتهم من أضدادها؛ مبا يؤهلهم مستقبال إىل عدم الوقوع يف ال-والثبات تفريط أو ِّ

ينية؛ مبا مينحهم من رجاحة العقل يف عدم  َّاإلفراط يف متطلبات الروح والعاطفة الدِّ

  .االنسياق وراء ما يتعارض مع تلك القيم القومية

ٍوهنا، ويف ظل مشكالت التواصل يف الرتبية األسرية من جهة، ويف جهة أخرى  ٍ ِّ

َّطبائع األبناء اليت تتغري حبسب مراحلهم العمرية َّ، ويف جهة ثالثة بروز التغريات املادية َّ ُّ

َّواالجتماعية يف العامل املعاصر، والثورة التكنولوجية الرهيبة؛ ههنا تتعاظم األخطار احمليطة 

م؛ مبا يفرض على األبوين توسيع عملية تربيتهم ومتابعتهم  َّباألبناء، ويتكاثر املرتبصون  َّ ِّ

ُان األسرة املادية والروحية املعنوية؛ نظري ما تالقيه ألبنائهم دينيا إىل اخلارج من جدر َ َّ َّ َّ

ُتربيتـهم من عوائق أو مشوشات، تعاكس الفلسفة املستقيمة للرتبية والتنشئة، أو تضعف 
ِ ُ ٍ ِّ َ ُ َُّ

ا؛ ولنعاجل جمموع هذه املشكالت مبزجها مبوضوع التطرف والغلو يف العنصر  ِّمن سلطا ُّ ُ
  . املوايل

  ئة العاطفية املتوازنة حتديات التنش.4

 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  ُّ  :قال اهللا تعاىل

ٍفاإلنسان يولد بال علم وال . )78: النحل( َّ حف جف مغ جغ مع

ٍمعرفة إال ما غرز فيه؛ وجعل اهللا تعاىل له منافذ التعلم مبا يقع حتت مسعه وبصره بشكل  ُّ َِ ُ َّ ٍ

ُأساس، فيعقله قلبه ُ ُِ ٍواره مزدادا يف العلم واملعرفة بشكل ُّومير اإلنسان يف خمتلف أط. ٍ ً
ٍّتراكمي

َّ؛ وإن املراحل األوىل من عمره هلي املراحل األساس اليت ينبين عليها بقية املراحلِ َّ .

َّوالثمرات إمنا جتىن من تلك املقدِّمات؛ ونعين بصورة خاصة مرحلة الطفولة واملراهقة  ٍ ُ َّ ُ
                                                                                                                                           

.4-3ص= 
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ما مرحلتا التلقي والتمحيص َّاللتان تعدان مرحلتني دقيقتني من حياة األ َّبناء؛ أل ِّ َّ

  . َََُّللمتـلقى

ٌإمنا مصادر التلقي غري حمصورة يف البيئة األسرية وأفرادها؛ بل البيئة مفتوحة على  َّ ٍ ِّ َّ

ٍعناصر كثرية؛
َّأماكن العبادة والتعليم والعمل، وهي األماكن اليت يتدرج فيها َّفثمة  َ َّ

َّ مسرية حياته يف أجوائها؛ ويتأثر مبا فيها من عوامل اخلري، أو ُّاإلنسان منذ صغره، ومير يف

ِّعوامل الشر
1.  

ُفأما أهم مؤسسة تتوازى جهودها مع جهود األسرة 
ٍ َّ ُّ َّوأحيانا تفوقها من حيث قوة -َّ ً

ُاملعلم املتصف هلي املدرسة يف خمتلف أطوارها؛ و-التأثري يف التنشئة َّ   باالستعداد العاطفيِّ

ِّيفتح أمام التلميذ طريق التماهي؛ وبذلك حيصل الرتابط بني و -جهود الوالدينِّيكمل -

ِّوتستخدم املدرسة بواسطة عملية النقل العاطفي إىل املعلم التماهي مع . العائلة واملدرسة َّ

ُ ويف االجتاه املعاكس إذا فقد املعلم الكفء املتكامل يف جهوده مع جهود .2الوالدين ُ ِّ ُِ ِّ

ُيذ، تكون النتيجة عكسية، حمبطة جلهود التنشئة األسرية؛ وخباصة إذا عدم أسر التالم
ٍ َّ َّ ًَّ ً

م؛ حبيث يسوقهم ذلك إما إىل التحطم النفسي،  ُّالتواصل العاطفي بني املعلمني وتالمذ َّ ِّ

ُّأو إىل تطرف عواطفهم يف كل اجتاه، مبا يف ذلك التطرف والغلو الدِّيين ُّ ٍُّ ِّ.  

ينية، وصقل َّكما إن مؤسسة ا َّملسجد هلا دور بارز يف تزويد األبناء باملعرفة الدِّ ٌ ٌ
َّأرواحهم بالتعبد، وإظهار االرتباط بالدِّين، وتعلق القلب واجلوارح به، ومبختلف الرمزيات  ُُّّ

ِوكلما كان النشاط املسجدي نابعا من التدين الصحيح؛ املدرك . اليت تشحن عواطفهم ُّ ً َّ

َّلعاملية، كلما كان عمله مكمال جلهود األبوين داخل األسرة؛ وكلما َّلرسالية اإلسالم ا ًَّ ِّ َّ

ًابتعد عن التعاليم السمحة كلما وجد اآلباء صعوبات شائكة يف حتقيق توازن عواطف  ٍ َّ

ينية؛ وخاصة إذا كان اخلطاب الدِّيين الذي يتلقاه األبناء مصدره هو رواد  َّأبنائهم الدِّ ُ َّ ً َّ َّ

                                                          

َّالتدين والصحة النفسية: صاحل بن إبراهيم بن عبد اللطيف الصنيع. 1 َّ ، مطبوعات جامعة )1ط(، ُّ

  .499م، ص2000َّاإلمام حممد بن سعود للعلوم اإلسالمية، 

َّانجراحات السلوك والفكر في الذات العربية؛ في الصحة العقلية والبحث عن : علي زيعور. 2 َّ َّ

.262م، ص 1992 لبنان، -بريوت: ،  املركز الثقايف العريب)1ط(، َّ الخالقُّالتكيف
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. األكفاءاملساجد من غري

ًمث إنه يف مستويات أخرى، جند كذلك حتدِّيات جساما تشرتك يف رسم خطوط 
ٍ ٍ َّ َّ

َّالتلقي املتوازية مع الرتبية األسرية؛  َّ َّذلك أن التلقي يقوى كلما قويت وسائل اإلرسال، ِّ ِّ َّ

ُّوحجم الرسائل؛ ويقوى التأثر بأنواع اخلطابات  ًإجيابا وسلبا-َّ ت  حبسب االستعدادا-ً

ِوالكفاءات واملقدرات اليت ميرن الطفل واملراهق بعد ذلك عليها؛ ذلك التكوين والـمران  َّ ُ

َُسيان أن يكون عفويا أو متعمدا، وإمنا حنن خماطبون أن نعد له عدته َُّ َّ ِ َّ ً َّ َّ.  

َّوأعظم خطابات التأثري يف زماننا هي اآلتية من طريق الوسائط اإللكرتونية؛ إذ مل 

َّرات يف زمان ما مثل زماننا هذا؛ حيث تعددت الوسائط السمعية والبصرية ِّتقو املؤث َّ َّ ُ ٍ

ًبشكل رهيب وخميف يف آن معا؛ وحجم تدفق املعلومات متعاظم جدا، ويوما بعد يوم ُّ ً
ٍ ٍ ٍ .

ِّمبا له قدرة على صوغ الفكر حبسب إرادة املتحكمني يف أوعية املعلومات، والبث  ِّ ِ َ ِ ٌ

ينية يف كال لذلك كا. َّوالنشر َّنت تلك األوعية سبيال عظيمة للتالعب بالعاطفة الدِّ ًَّ ُ

ٍاالجتاهني املتطرفني؛ من خالل االستغالل لذلك التطور من جهة؛ ومن جهة أخرى  ٍ ُّ ِّ ِّ

ٍاستغالل املرحلتني العمريتني األوليني من حياة األبناء؛ مث من جهة أخرية ٍ ُاستغالل : َّ

ا األسرة املعاصرة، واليت تعمق من أثر األزمةالتحدِّيات واملشكالت اليت ِّ متر  ُّ.  

  :َّفلنتكلم إذن عن املوضوع يف ثالث نقاط كاآليت

  قوة املؤثِّرات اإللكترونية: أوالً

م بشكل يصل  ٍفاملنافذ اإللكرتونية صارت مربجمات لسمع األبناء وأبصارهم وأفئد ٍ
َ
ِ
َ ُ
ٍم معامل عامل مواز لعامل الواقع حيث يعيشون؛ وقد الليل بالنهار يف التأثري، ويرسم هل ٍ

ٍيستعيض كثريون عنه بعاملهم االفرتاضي؛ يقيمون شبكات اجتماعية بديلة، وصداقات  ًٍ ً

ًمن وراء الشاشة، ويشاهدون آالف املقاطع الصوتية واملرئية، ويقرؤون آراء  ًبناءة -َّ َّ

َّوهدامة ٍ ويتفاعلون مع كل ذلك بوعي ومن دون-َّ   . هِّ

ٍوإذا كان املراهق يتفرج يف التلفزيون على ما متوسطه عدة آالف من حوادث القتل  َّ ُُ ِّ َّ

َّحىت يصل لنهاية املراهقة؛ فإنه عندما يلعب ألعاب احلاسوب يشارك، أو يقوم بنفسه  َّ

َّبعدة آالف من حوادث القتل االفرتاضية ٍ َّإنه ال يعود جمرد مالحظ للعنف، بل يتحول . َّ ٍ َّ َّ
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ٍىل منفذ لهإ ٍمن جهة أخرى فإن أي سلوك يقوم املرء بتكراره مرات عديدة إىل هذه . ِّ َّ ٍ َّ َّ ٍ

ٍالدرجة، ال ميكن أن مير بشخصيته من دون تأثري َّ َّ
1.  

ًذلك التأثري خيتلف من عينات إىل أخرى، فقد يكون األثر إجراما من دون فلسفته 
ٍ ِّ َّ

َّدينيا؛ وهذا يكون عادة يف بيئات الرتبي ٌة األسرية حيث مل يكن للدِّين دور فيها عمً . ًوماَّ

ينية-َّولرمبا يف أحايني أخرى  َّحيث يكون الوالدان غري مقصرين يف الرتبية الدِّ َّ  يكون -ِّ

ًاألثر حماولة للتنفيس عن احتقان داخلي للربجمة العنيفة اليت تعرض هلا االبن زمانا ًٍ َّ .  

ُويزيد الطني بلة العزلة ال ًَِّ ولقد أصبحت . يت تفرضها الوسائل اإللكرتونية بأسوارهاِّ

ٍعملية تنشئة الطفل يف ظل ثقافة التكنولوجيا ذات جمال واسع جدا؛ فلم تعد تنحصر  ٍ ِّ َّ

َّيف املصادر التقليدية املعروفة َّ ودخول تلك الوسائط والتكنولوجيات احلديثة قلبت .2َّ

ًعملية التنشئة للطفل رأسا على عقب َّ ًحيث فتحت آفاقا معرفية واسعة. َّ َّ وجعلت ... ً

َّمنه يف حاالت كثرية ليس املتلقي الصغري للمعرفة فحسب، بل املتلقي، واملنتج، وحىت  ِّ ِّ ٍ ٍ

  .3املبدع

م احلرجة، املتأتية من  ِّومن هنا فإن ثقافة العنف اليت تفد على أبنائنا يف سين حيا َّ

ا التأ َّاملنافذ اإللكرتونية من شأ ينية اليت حنرص على زرعها فيهم؛ َّ ثري يف منظومتهم الدِّ

ينية متنفسا  ينية؛ كما ميكنها أن جتعل من عاطفتهم الدِّ ًفقد تطفئ حرارة عاطفتهم الدِّ َّ

َّملكبوتات العنف لديهم، بطرق غري سوية ٍ.  

  السن احلرجة لألبناء: ثانيا

ٌ الوالدة، مث سجالت منحنيٌاألبناء صفحات بيضاء  َّ ِّ احلسنات أو السيئات يف َّ

                                                          

،  جملة جامعة دمشق، -َّدراسة نظرية–ُّالواقع االفتراضي، فرصه ومخاطره، وتطوره :  مطاع بركات.1

لد  .420م، ص2006، العدد الثاين، 22ا

، حبث َّوالم االفتراضية، آمال وأخطاراألطفال والع: َّ وجدي حممد بركات، توفيق عبد املنعم توفيق.2

ِّوميكن االطالع على املشاركة .  م2009 ماي 19-18، البحرين يف "ٍِّالطفولة يف عامل متغري: "َّمقدم يف مؤمتر

  :على الرابط التايل
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4300340/stu1.pdf

.املرجع نفسه .3
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َّإن مرحلة الشباب تتميز «: ميزان اآلباء؛ إذا كربوا فهم النتيجة؛ يقول أحد الباحثني َّ

ٍَّباحتداد السمات املميزة للشباب، وبروزها بصورة جلية ٍ ِّ  جميع ٍوتظهر هنا بوضوح. ِّ

ِّا عن حلها األخطاء التي ارتكبناها، والهفوات التي وقعنا بها، والمسائل التي عجزن

ِّفي تربية الطفل َّ«1.  

ذا ال جنزم بتقصري اآلباء إذا كانت الثمرات سيئة؛ فلدينا منوذج  ًَِّوحنن حني نتكلم  َّ

ٌابن نوح عليه السالم، فليس مثة أعظم من الرتبية النبوية، ولكن العبد خماطب بتقدمي  َّ َّ َّ َّ ٍ

َّفإن اإلخفاقات يف « . نه وحده سبحانهَّاألسباب واالستعانة باهللا تعاىل، وأما التوفيق فم

َّتربية األطفال حتدث يف األسر الناجحة واملتماسكة؛ فمع ازدياد خمالطة الطفل للناس 

َّاآلخرين، تأخذ بالتشكل وجهة نظره األخالقية اخلاصة، وأفكاره، وتطلعاته اليت تتكرس  ُّ َّ َّ ُ ُّ

َّنالك إذن املؤثرات اخلارجية اليت هلا  فه2.»ُّتدرجييا لتأخذ يف التحكم بتصرفاته وسلوكه ِّ

  .ٌسلطان يوازي سلطان األبوين بشكل قوي

َّوأصعب مراحل الرتبية هي الطفولة واملراهقة؛ وإمنا فرتة الطفولة يسهل فيها التأثري  َّ َّ

ًيف األبناء بشكل قوي؛ وال وجود ملقاومة منهم ملا يعلمونه إال نادرا؛ والعاطفة اليت  َّ ُ
ٍ

َ ٍّ ٍ

ا من آبائهم تسهل الوظيفة الرتبوية؛ وإمنا املشكلة هي يف فرتة املراهقة، اليت حياطو َّن  َّ ِّ

ا فرتة  َّحتدث هزات قد تكون عاقبتهن رشدا، ورمبا تكون مدمرة؛ ولرمبا ميكننا أن نقول إ َّ ًَّ َِّّ ً َ َ
ٍ َّ

ِّالصراع بني العواطف وبني التفكري العقلي، لتكوين قناعات وتوجهات، وخط ٍ ج يف ٍُّ  ٍ

ا، واليت يشرعون يف إدراكها   .احلياة يف التعامل مع خمتلف مظاهرها وعقبا

ٍّفهي مرحلة منو هرموين، وعضلي، ُّفرتة التحول الفيزيقي حنو النضج؛ : فاملراهقة ٍّ ٍّ

ٍّوجسمي، وحركي، وعقلي، ومعريف؛ ومنو مهارات لفظية وغري لفظية؛ ومنو انفعايل  ٍّ ٍِّ ٍَّ َّ ٍ ٍّ ٍّ ٍّ ٍّ
ٍوهذه القوة تدفع املراهق إىل تكوين هوية مستقلة عن . ٍّماعيواجت ٍَّ َّ الوالدين، وإنشاء َّ

َّوختتلف االجتاهات حنو املراهقة باختالف الثقافات؛ كما .  األصدقاءٍعالقات أقوى مع ِّ

                                                          

َّ، ترمجة عبد املطلب أبو سيف، ماجد عالء تربية مشاعر األطفال في األسرة: كولتشيتسكايا. إ.  ي.1

.122م، ص1997 سوريا، -دمشق: ِّ، دار عالء الدين)1ط(ِّالدين، 

.127 املرجع نفسه، ص.2
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ًأن األثر االجتماعي والسيكولوجي للمراهقة خيتلف أيضا طبقا الختالف األمناط  ً َّ

َّتماعيةَّالثقافية واالج
1.  

َوعلماء النفس والرتبية يقولون إن الصيب يبدأ يف تكوين عالقات اجتماعية أوسع  َّ َّ َّ َّ

َّ من الصيب الرغبة يف ويظهرًمن عالقاته السابقة اليت كانت قاصرة على إخوته أو أقاربه؛  ِّ
م؛ وتبادل املق م واحلرص على مود َّتكوين الصداقات، وما يتبع ذلك من التأثر  تنيات ُّ

ُومثل هذا االجتاه ال ينبغي منعه بل ينبغي دعمه وتأييده، . َّالشخصية معهم أو الزيارات ُ ِّ

َّحىت يتعود الصيب التعامل مع الناس؛ وهو عما قريب سيصري رجال؛ فال بد أن تكون له  ً ٍ َّ َّ ُّ َّ َّ َّ

اته َّوهذا النهج التوسيعي لشبكات العالقات تكون له هز. 2اخلربة الكافية يف ذلك

َّاالرتدادية على العالقات األساس األوىل اليت كانت داخل األسرة، فال بد من احلكمة  َّ

ٍوأخطر ما ميكن أن يكون من آثار هادمة أن تنقطع سلسلة التواصل . ٍيف التعامل حينئذ

  .3داخل األسرة؛ وتنعدم العاطفة

  مشكالت األسرة املعاصرة: ثالثًا

ر يف ضعف ِّسرة املعاصرة يف البالد اإلسالمية، واليت تؤثَّإن التحدِّيات اليت تواجه األ

ُّاالتصال بني أفرادها، ومن مث وقوع األبناء فرائس بيد منظومات التطرف، هي تلك  َّ ِّ

َّالتحدِّيات اليت تنزع بأفراد األسرة حنو الفردانية، ونبذ االجتماعية اليت هي من مقاصد  َّ

                                                          

م، 1996 ،مصر-اإلسكندرية: ، دار املعرفة اجلامعيةقاموس علم االجتماعَّ حممد عاطف غيث، .1

.6 صَّسهري إبراهيم حممد إبراهيم، مرجع سابق،. 19-18ص

اململكة : ، الرياض1، طمن الطفولة حتى البلوغ: نحو تربية إسالمية راشدة:  حممد بن شاكر الشريف.2

.85-84م، ص 2006العربية السعودية، 

َّ انظر مثال هذه املشكلة اليت أرسلتها مراهقة ملرشدة نفسية حيث قالت.3 ً عاما، مشكليت 15عمري « : ً
م ال  َّتتلخص يف أنين أشعر أن أهلي الذين أحبهم حبا كبريا، وأعمل كل شيء من أجل إرضائهم، أشعر أ ٍ

َّ ً ُّ َّ َّ

ٍحيبونين، وال يشعرون أين أعيش معهم، أو أن يل وجودا يف املنزل، وهم ال يأخذون رأيي يف أي شيء ِّ ً َّ ِّ َّإنين . ُّ

ًنين أتصور أنين لو اختفيت وسطهم يوما، أو أكثر فهم لن يشعروا ٍأجلس وسطهم يف صمت، لدرجة أ َّ ََّّ

َأنا يف حرية من أمري فقد أصبحت حبيسة الوحدة واحلزن، وال أدري ماذا أفعل. لغيايب ُ
: موزة املالكي .»ٍ

.124صم، 1995 لبنان، -بريوت: َّ، دار النهضة العربيةَّ العاطفية، مشاكل وحلول-َّاألزمات النَّفسية
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  :ِّإنشاء األسرة، وميكن إمجال أمهها يف اآليت

َّ فاملادية والروحاني:َّ المادية.1 َّة يتنازعان احملال يف النفوس واالجتماع؛ بقدر ما يزداد َُّّ

َُّواملادية حتمل عضو األسرة على أن . نصيب أحدمها بقدر ما يرتاجع نصيب اآلخر

َّيكون تفكريه يف حتقيق مصاحله، وإشباع حاجاته من دون التفات إىل بقية أسرته،  ٍ

ٌ من أن يشاركه أحد من أسرته ًولذلك ينفرد بنفسه، وحياول رسم خطوط مستقبله بعيدا

  . يف وضعها

ًوهو سبب وجيه، خاصة يف : عمل األمهات .2 َّ ٌ ً الطفولة واملراهقة؛ فاألم أساسا منبع مرحليتٌ ُّ

ا ا له أثره الوخيم على توازن عواطف األبناء ومشاعرهم. َّالعواطف، ومغذية األبناء    .وغيا

ِّويؤدي . بالوفاة أو الطالق، أو اهلجربسبب غياب أحد الوالدين : ُّ تصدع البيت.3

َّذلك إىل مواجهة األبناء ملشكالت انفعالية وسلوكية  َّ ًكما جتعلهم أقل إجنازا، . َّوتوافقيةٍ ّ
ا غري مرغوبة م بأ ٍوأكثر إحباطا؛ وقد تتسم سلوكيا َّ َّ ً

 وكذلك اخلالفات بني األب .1

ٍتثري لدى األبناء اجتاهات واستجابات لل: واألم . َّقلق والعصبية، وعدم األمان والعدوانِّ

َّوقد تؤدي إىل سوء العالقات بني أفراد األسرة، واالجتاه حنو السلوكيات غري املرغوبة  ِّ ِّ

َّيف الطالق قد وجد أنه و. 2اجتماعيا َ
ِ
ِّيستمر التأثري السيء لُ َّ على النمو النفسي مع هَّ ِّ

 االستعداد للقلق عند األطفال واملراهقني يف وارتفاع... أطفال الطالق يف مرحلة املراهقة

م ال يثقون يف أنفسهم، وال يف والديهم، -كما تدعمه الدراسات-أسر الطالق  َّ يعين أ

ُوال يف الناس من حوهلم، ويغلب ُّ عليهم التشاؤم والشك؛ وتوقع الفشل يف االختبارات َّ َّ

م، وتضعف نتائجهم املدرسي ة، وينمو شعورهم بالذنب، َّواملنافسات فتنخفض طموحا

َّوعدم الكفاءة؛ ويبالغون يف اللجوء إىل السلوكيات الدفاعية  َّاحليل النفسية(َّ واليت منها ). َّ

َّالعدوان والتمرد، والتخريب، والسلبية، وأحالم اليقظة؛ فيسوء توافقهم النفسي  َّ َّ ُّ

                                                          

َّالعالقة بين شبكة االتصال داخل األسرة، وبين اختيار المراهقين لجماعة الرفاق غير السوية .1 ِّ ،

  .Shianbryًنقال عن شيانربي . 32صمرجع سابق، 

. املرجع نفسه.2
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م النفسية والسلوكية َّواالجتماعي، وتزداد احنرافا َّ َّ1.

ُحيث جند األبوين خيرجان يوميا إىل العمل، واألبناء إىل : ُّ تعقد مظاهر الحياة المعاصرة.4
َّ فإن أفراد األسرة ال املسافاتوبسبب تنائي . مدارسهم، ومن كان منهم يعمل فإىل عمله

ًيلتقون على وجبة الغداء غالبا؛ وإذا رجعوا يف املساء، فكل منهم يكون منهمكا يف شأنه؛ هذ ا ًٌّ

ٍّمن جهة، ومن جهة أخرى سيندمج مع وسائل االتصال احلديثة بشكل فردي ٍ ِّ ٍ ٍ.  

َّحيث فيما يتعلق : ِّتطور وسائل االتصاالت ذات االستعمال الشخصي الفردي .5 ُ

ًباالتصال فقد كانت وسائله يف جمتمعاتنا قدميا مباشرة؛ بااللتقاء واملواجهة  ً َّ؛ ورمبا املباشرةِّ

ُوىل اليت فرقت اجتماع األسرة هو التلفاز مث تعدد الفضائيات، مث جاءت َّتكون اهلزة األ ُّ َّ

ِّثورة املعلوماتية اليت جعلت العوامل تتعدد بشكل رهيب؛ وصار لكل فرد من أفراد األسرة  ٍ َّ

ًال عاملا واحدا–ُعوامل  .َّ خاصة به-ً

ًوأصبحت وسائل التكنولوجيا مدعاة للهروب من التعامل املباشر، و َ َإقامة العالقات َ
ا، وإن ضعف هذه العالقات وندرة القيام بالزيارات  َاالجتماعية، بادعاء االنشغال  َ َ َّ ِّ

ا، تقول َْاالجتماعية، يضعف التحاور، وتبادل اخلربات واملشاعر، وتستبدل الرسائل القصرية  ُ ُ :

  .2وغريها " - َّ عظم اهللا أجركم -  رمضان كرمي - كل عام وأنتم خبري "

َّتعدد مصادر التلقي للتربية االجتماعية من ثقافات شتى .6 َّوهذا ناشىء عما سبق : ِّ ٌ
ِّبيانه من ثورة اإلعالم واالتصال، ووسائله احلديثة؛ حبيث قوي التلقي الذي انتقل من  َِّ ُ ُُ

ُكونه يف السابق حمدود الروافد إىل كونه متعدد املشارب؛ تلك املشارب تصل يف أكثر  َ َ
  .َّ حدِّ التعارض والتناقضاألحيان إىل

ينية؛ هذا ما  َّواآلن ما آليات حتقيق ذلك؟ أقصد فيما يتعلق برتشيد العاطفة الدِّ

  .سنراه يف العنصر املوايل

                                                          

: ، دار القلم)2ط (العالقة الزوجية والصحة النفسية في اإلسالم وعلم النَّفس:  كمال إبراهيم مرسي.1

  .332-331م، ص1995الكويت، 

:  موقع األلوكة، على الرابط التايل: التكنولوجيا وضعف العالقات االجتماعية في األسرة:  عباس سبيت.2

http://www.alukah.net/Social/0/38731/
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  فة الدينية يف األسرة تربوياكيفية ترشيد العاط. 5

َّ ضرورة أن تزرع الروحانيات يف األبناء :َّأوال م آباء الغداعتبارعلى -ُ  وفق تربية - أ

َّروحية ممنهجة ومدروسة؛ إذ إن تربية الروح قبل تربية اجلسم؛ ومعىن ذلك أن الوالد  َّ ٍ َّ

ًاملكلف بإعداد اجلسم، مكلف أيضا برتبية الروح قبل ذلك ٌ َّ َّ1.  

َّ إحياء املعامل الروحية اليت قام عليها ميثاق الزواج بني األب واألم؛ والذي من ً:ثانيا ُّ

َّوإنه وإن كان يف إمكان املرء . َّر كل أعضاء األسرة بأساس وجودهم وغايتهِّشأنه أن يذك

ًأن يكون له عامله اخلاص به، إال أن ذلك ال يعين أن ينسى الواحد منا أن له شبكة من  َّ ََّّ َّ ُ
  .ٌالقرىب هلم حقوق عليه، فعلى اجلميع إدراك ذلك

 اليت قد يرتكبها الوالدان، من األخطاءُّ جتنب مواجهة العنف بالعنف؛ حيث ً:ثالثا

ٍَّمها التوجه للطفل الذي يظهر عدوانيته بالكالم، أو باحلركات، بعبارات قاسية ُأو أحد َّ ٍُّ ِّ

ِّأنت خبيث، أنت شيطان، أو شر: من حنو َّفهذا مما يزيد خماوفه ... ، أو ما إىل ذلكٌيرٌٌ

ُّوقلقه مستقبال؛ ويغرس فيه ما نود أن مننعه عنه ً
2.  

ِّحينما تكون عالقة املعلم  االهتمام بالوسط التعليمي واملدرسي لألبناء؛ إذ :ًرابعا

ًبالتلميذ سلبية، وعندما يسيطر النفور، فيصبح االتصال بينهما مستحيال ِّ ُّ ً َّ ِّيشعر املعلم : ِّ

َبعدوانية اجتاه التلميذ السمج؛ ويقاوم التلميذ معلمه السمج ََّ َِّّ ِّ ِّ ُّ ِّلتلميذ وبذلك ال يستطيع ا. ٍَّ

ُّاستثمار صورة املعلم عاطفيا؛ وتتوقف عملية التماهي؛ وينقطع االتصال اإلجيايب  ِّ َّ َّ َّ ِّ

َّالضروري يف عملية الرتبية ُّ
ٌمصطلح وهو -غي مواجهة مظاهر الضغط املدرسي  وينب.3

ًحديث النشأة يف علم النفس عموما، وعلم النفس الرتبوي خصوصا َّ َّ ُّ وهو التوتر -ًَّ

                                                          

، 2راجعة وتصحيح الطيب بن عمر احلسن، ط، متربية النشء في ظالل اإلسالم:  حممود حممد عمارة.1

.20-19م، ص2000َّ اململكة العربية السعودية، -مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي

ُّانجراحات السلوك والفكر في الذات العربية؛ في الصحة العقلية والبحث عن التكيف :  علي زيعور.2 َّ َّ َّ

  .252م، ص 1992 لبنان، -وتبري: ،  املركز الثقايف العريب)1ط(، َّالخالق

ُّانجراحات السلوك والفكر في الذات العربية؛ في الصحة العقلية والبحث عن التكيف :  علي زيعور.3 َّ َّ َّ

.262 مرجع سابق، ص َّالخالق،
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ِّضيق الذي يتعرض له التلميذ داخل املدرسةوال َّ َّأصبح التالميذ يعيشون عدة حيث  ؛ِّ

َّصراعات داخل املؤسسات الرتبوية َّ َّ ٍ1.

َّفال بد أن يضع الوالدان يف  إحاطة الوالدين حبيثيات صداقات أبنائهم؛ :ًخامسا

ٍيقة، ومسجد، ٍما عند ترك أطفاهلم يرافقون ويصادقون ما يشاؤون يف ناد أو حدباحس ٍ

ٌأال يكونوا مبنأى عنهم؛ وأن يشرتكوا يف اختيار األصدقاء الذين هلم أخالقيات جيدة َِّّ َّ2.  

ٍ حتديد الوالدين لسياسات تسيري األسرة؛ حبيث تكون يف شكل متكامل :ًسادسا

َّتستطيع األسرة أن تفهم مستويات أطفاهلا التعليمية والنفسيمع خمتلف التحدِّيات؛ إذ  ََّّ ة َّ

ٍواالجتماعية؛ وحتاول أن تعاجل أية مشكالت تراها َّ ٌ ضعف دراسي، أو مشكلة ًسواء. َّ ٌّ ٌ

َّ أو مشكلة نفسية -ًاحنراف مثال-َّسلوكية  ّانطواء أو صراع نفسي-ٌ وتستطيع األسرة . -ٌ

ِّعن طريق احلب والرفق، وإعطاء الطفل الثقة بالنفس أن تنمي شخصية الطفل، وتقضي  َّ ِّ َّ ِّ ِّ

َّى العقد النفسية عن طريق الدخول إىل نفسيته ملعرفة كوامنها الداخليةعل َّ َّ َّ3.

ا أفرادها؛ :ًسابعا ا، لئال يتأسى  ُّويعد العنف  ضرورة نبذ األسرة للعنف يف سلوكا

ًاألسري املوجه حنو األبناء مصطلحا حديثا ً  وغري ، لإلشارة إىل األفعال املباشرةُ يستخدم،َّ

دف إيقاع األذى ،ُّ يوجهها الوالداناملباشرة اليت  أو أولياء األمر حنو أحد األبناء 

َّالنفسي أو اللفظي أو اجلسدي أو اجلنسي ِّالعنف األسري املوجه حنو األبناء يكون  و4.َّ

                                                          

َّالضغط المدرسي وعالقته بسلوكات العنف والتحصيل المدرسي لدى المراهق : عبدي مسرية. 1

ًاسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة األوىل الثانوي، بوالية جباية منوذجا، در) سنة17-15 (المتمدرس
ٍ ِّ َّ .

. بوكرمة أغالل فاطمة الزهراء: ِّمذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص علم النَّفس املدرسي، بإشراف الدكتورة

. م2011-2010: امعية اجلزائر السنة اجل-تيزي وزو: جامعة مولود معمري، قسم علم النَّفس واألرطوفونيا

  .50ص

َّ اململكة العربية -الرياض: ، مكتبة العبيكان)1ط(، َّالحوار وبناء شخصية الطفل:  سلمان خلف اهللا.2

  .162م، ص1998َّالسعودية، 

.143سلمان خلف اهللا، املرجع نفسه، ص. 3

َّ حممد عزت عريب كاتيب.4 دراسة – َّلوحدة النَّفسيةَّالعنف األسري الموجه نحو األبناء، وعالقته با: َّ

ِّميدانية على عينة من طلبة الصف األول الثانوي مبحافظة ريف دمشق لد -َّ ، 28َّ جملة جامعة دمشق، ا

  .12، ص2006: ًنقال عن الفراية. 70م؛ ص 2012العدد األول، 
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م من مثل ممارسة : َّلديهم ردود أفعال سلبية تنعكس على البيئة واألفراد احمليطني 

قة، وممارسة اجلرمية، واخلروج على القوانني، وتعاطي العنف على اآلخرين، والسر

 ُ ظاهرة العنف اجتماعيا املدرسةال يغيب عن أذهاننا يف تفسري و.1املخدِّرات والكحول

َاإليطالية اليت حصرت أسباب َّعامل ذايت يتعلق بشخصية : َّ يف عاملني أساسينيُهَّ َّ الفرد ٌّ

َّوالعامل الثاين عامل يتعلق . العنيف
َّبالبيئة المهيأة للسلوك العنيفٌ

2.  

ُّينبغي إجياد أرضية متوازنة بني متطلبات اجلسد، ومتطلبات الروح، من دون  :ًثامنا ٍ ٍَّ ُ
ًشطط؛ فاإلسالم ال يعرف اإلنسان إال وحدة  َّ ٍبدن وروح؛ وال يعرف :  منًمتكاملةٍ ٍ

َّتوجيها صحيحا له إال بالتوازن بني الروح والبدن، وإال بصفا َّ ً ء الروح وعدم طغيان ً

  .3البدن

ُوجيمع ذلك كله ضرورة االهتمام   Spiritual ٍّ لألسرة ككل الروحيةالصحةبَّ

Wellness  ببساطة شعور األسرة وأعضائها األبناء بانتمائهم وممارستهم واليت تعين

ًوبالطبع جيب أن يكون هذا االنتماء حقيقيا نابعا من ذاتية وقناعات . ّملعتقد حمدد ً

 ِدَقَ املعتـُب أن تكون ممارسةجيكما . ىل الشعور بالسعادة املطلوبةإنسان حىت يؤدي اإل

ًأيضا صادقة ً متاما مع مشاعره الفعلية ً عن احلاجة النفسية والسلوكية للفرد ومتناغمةِّ تعربً

وبدون ذلك ال حتصل األسرة على صحتها  . وانتمائه اإلدراكي والوجداين له؛حنو املعتقد

  . أو يف التنشئة اليومية ألبنائها، لنفسها:يف احلياةالروحية 

ًإن التناقض بني ما تعتقده األسرة وأبناؤها ذاتيا فعلياو ً وبني ما متارسه ميدانيا يف ؛ً

ا االجتماعية والرمسية مع اآلخرين يف اخلارج، تؤدي باملقابل إىل تـ ها ِتَاسَعَتفاعال

                                                          

َّ حممد عزت عريب كاتيب.1 .25، ص2007: ًنقال عن أبو حالوة. 70 ص ، املرجع نفسه،َّ

 ِّط المدرسي، حسب اتجاهات تالميذالتوجيه المدرسي، وعالقته بالعنف في الوس: صباح عجرود .2

َّ؛ دراسة ميدانية مبؤسسات التعليم الثانوي والتقين بوالية أم البواقيالمرحلة الثانوية َّ مذكرة لنيل شهادة . َّ

إشراف األستاذ . ِّي واالتصالّاملاجستري يف علم النفس، ختصص علوم الرتبية، فرع علم النفس االجتماع

  .9 اجلزائر، ص-قسنطينة/ جامعة منتوري: الدكتور علي قوادرية

، دار التوفيق 3، طمشكالت األسرة والتكافل: الفكر اإلسالمي والمجتمع المعاصر: َّ حممد البهي.3

.57م، ص1982 مصر، -القاهرة: َّالنموذجية
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االنفصام بني املبادئ والقيم الروحية اليت  ة بسبب االزدواجية أوَّة والنفسيَّالشخصي

 األمر الذي يالحظ لألسف بوضوح على ...تعتقدها واألخرى اليت متارسها يف الواقع

َّ واالفتقار إىل الذاتية وإثبات الذات .1العديد من األسر واألبناء يف احلياة اليومية املعاصرة ُ
تناقض يف نظام القيم واملعايري املعلنة ُبني األبناء، مرجعه التناقض يف سلوك الكبار؛ وال

  .2داخل األسرة، أو املدرسة، أو املؤسسة الرتبوية واإلجبار على احرتامها

َّإن مشكلة العامل املعاصر هي يف عدم قدرته على التقسيم : وخنتم الكالم بالقول

هنا يظهر املادة، والروح؛ و: َّالعادل ألسباب السعادة اإلنسانية فيما بني جزئي اإلنسان

ُاالستغالل السيء لعواطف الشباب الدينية؛ حيث يكون التأثري عليهم على أساس كون  َّ َّ ّ ِّ
َ وأن سعادة العبد بتحقيق أمر -ٌّ وهذا حق–َّالسعادة احلقيقية هي يف الدار اآلخرة  َّ

َّ وأنه بني ضنك احلياة، وبني الوصول إىل -ٌّ وهو حق كذلك–معبوده، وإعالء راية دينه 

ذه الروح يف سبيل مالكها دا ِوهو حق ملتبس بباطل –ر السعادة، هو اجلود  ٌ ٌّ

ِالتفصيالت واحليثيات َّ وإمنا هناك سعادة حتصل يف احلياة الدنيا، مث يف اآلخرة يسعد -َِّ َّ ُ ٌ َّ

. َّالصاحلون السعادة احلقيقية التامة العظيمة؛ فلم نؤمر بنسيان حظوظنا يف احلياة الدنيا

ٌفأي عاطفة ال يصحبها تفصيل صحيح ألصول «: َّمنا تضبطها أحكام الشريعةوالعاطفة إ ٌ
ٍ ُّ

ا فليس هلا عند اهللا وزن ٌاإلسالم وفروعه، وعمل تام  ٌّ ًوصدق العاطفة ليس عذرا . ٌ ُ

َّفإن لإلسالم ينابيع معروفة . للخلط العلمي، وال للقول يف دين اهللا باهلوى والرأي

ِحدها، وال يؤذن لبشر بالتزيد عليها، أو االنتقاص ٌحمصورة تؤخذ أحكامه منها و ُّ ٍ ُ َ َ

  .3»منها

َّوال بد على اآلباء أن يعلموا أبناءهم ما السعادة يف الدنيا ويف اآلخرة؛ فإن  ِّ السعادة َّ

                                                          

على : دار الرتبية احلديثة: م، من موقعه2006،  واألبناءَّالصحة الروحية لألسرة:  حممد زياد محدان.1

   :الرابط التايل

http://www.hamdaneducation.com/arabic/articles2/10.htm 

 ، مرجع سابق،َّنَّفسي، المسؤولياتاألسرة على مشارف القرن الواحد والعشرين، األدوار، المرض ال. 2

.223ص

م، 1990 مصر، -اإلسكندرية: ، دار الدعوة)1ط(، الجانب العاطفي من اإلسالم: َّ حممد الغزايل.3

.14ص
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مأنينة ُ يتمثل يف سكينة النفس، وط، اإلنسان بني جوانبهده جيٌّداخليٌّنفسي  ٌشعور

 عند توفيقه بني مصاحله الدنيوية لضمري والبالالقلب، وانشراح الصدر، وراحة ا

جتها .1واألخروية تمع، فهي سر احلياة ونور   وللسعادة أمهية عظيمة يف حياة الفرد وا

ُّيف الدارين، ونعم اهللا على عباده تعد مصدر إسعاد اهللا لعباده، وهي كثرية ال تعد وال  ُّ ِ

ض مصادر اإلسعاد، من النعم اليت حتصى، وقد جعل اهللا مجيع الناس مشرتكني يف بع

ّتؤدي إىل بقاء النوع اإلنساين الصاحل منهم والطاحل؛ لكنه وعد الذين سخروا أنفسهم 
  .2للعمل مبقتضى منهج اهللا بالسعادة العظمى واألبدية يف اآلخرة

يين هو : يف األخري نقول ُّ األحاسيس، وسيظل أقواها، وأعمقها أقوىاإلحساس الدِّ

َّد بقاءه وقوته من الفطرة اإلنسانية اليت ال متوتَّألنه يستم َّ َُ َّوشعور التدين حىت يف . ُّ ُّ

َّأبسط صوره يكسب األخالق بقاء وقوة؛ ويربطها دائما بالذات األزلية اخلالدة ً ًَّ ً ُ
 وبقدر .3

ُّعظم هذه املشاعر والعواطف ونبلها، سيكون عظم إمث من يستغلها للضدِّ من  َ
ِ ُ

  .مقاصدها

    خامتة

ُّيف آخر هذه املقالة حيسن بنا أن نقف على أهم النقاط اليت اشتملت عليها،  ِّ َّ

  :فنقول

 ُالدِّين احلق أساس احلياة وروحها؛ وحميي اجلسد، ونور العقل، وطاقة أركان ابن آدم؛ ُ ُ ُّ

تمع، وقوة مؤسساته، ونبض أعضائه َّوبه قوام ا ُّوصدق عاطفة التدين من أهله . َّ ُ

َّعالمة صحت ُّهم؛ وعنصر تفاعلهم اإلجيايب مع مشكالت احلياة، ووسيلة التغلب على ُ
ّ ُ

.الصعاب

                                                          

م،  2005بريوت، : ،  دار ابن حزم1ط ،السعادة في المنظور اإلسالمي: عبد اهللا حممد غامن العامري. 1

  .32ص 

  .38املرجع نفسه، ص. 2

: َّ، دار الكتب اإلسالمية، دار الكتاب املصري)1ط(، المدخل إلى القيم اإلسالمية: ابر قميحةج .3

.129صم؛ 1984 لبنان، -بريوت:  مصر؛ دار الكتاب اللبناين-القاهرة
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 ينية والشعور الدِّيين الصادق، قد جيري االحنراف بصاحبهما ومن –ُّالعاطفة الدِّ

.ٍّ إىل نقيض ما يدعو إليه اإلسالم؛ فكم من حق أريد به الباطل-خالهلما

تمع؛ تعد من ا تصاغ بع العواطف واملشُّ األسرة بوصفها نواة ا ُاعر؛ حيث بني جدرا

َّشخصيات الناس مرحلة بعد مرحلة؛ وبطريقة تفاعلية؛ ومنها يتزودون ٍ ٍ ٍَّ ًَّ واألسرة . َّ

ينية َّاملتدينة هي إشعاع العواطف الدِّ ِّ.

،ٍالطفرة العلمية والتكنولوجية الرهيبة اليت حيياها عاملنا املعاصر، وتزداد يف كل يوم
ِّ َّ َِّّ 

َّأحدثت نزعات حنو العوامل االفرتاضية، عوامل حتكمها عالقات افرتاضية، وفيها  َّ ٍ

ًتفاعالت اجتماعية افرتاضية؛ وكل ذلك بعيدا عن عامل الواقع وأهله ُّ َّ َّ.

ا خمتلفة ِّاملشكالت األسرية اليت حتياها األسرة املعاصرة ذات أبعاد متنوعة، وأسبا ٍ :

ا؛ ويف التواصل بني أفرادهاَّبني داخلية وخارجية؛ وقد .َّ أثرت يف متاسك بنيا

 ِّإن االهتمام بالصحة الروحية لألسرة املسلمة يعد قوة مناعية كربى تقي من كل َّ َّ ًََّّ ُّ ُّ َّ

ٌاألخطار، مبا يف ذلك التطرف، والغلو؛ إذ ال ينبغي أن يكون صراع بني معتقد 

.األسرة وسلوك أفرادها

َّعاين السعادة احلقيقية اليت يرسم لنا خطوطها ديننا احلنيف؛ َّال بد من االهتمام مب

َّتلك السعادة اليت توازن ما بني متطلبات الروح، ومتطلبات اجلسد؛ وجتعل من الدنيا  َّ

َّوال ينبغي حبال أن نرتك أبناءنا يفتشون عن السعادة ومعانيها وكأن . ًَّمطية لآلخرة ِّ ٍ

 فرائس لإلحباط واالكتئاب وحنومها، فيأيت من يستثمر ِّديننا مل يبينها لنا؛ أو نرتكهم

ُّأنه ال سعادة يف هذا العامل، فهلموا إىل عامل : ِّيف حاهلم، ويؤكد هلم مشاعرهم َ َّ

. السعادة، إىل اآلخرة

ِّاهلجمات املتكررة واملستمرة على ديننا اإلسالمي وكتابه ونبيه؛ ال ميكن ألي  ِّ َّ ِّ

َّصادق يف تدينه أن متر ُّ َّ عليه وال ترتك فيه اجلراح العميقة؛ واآلالم املربحة؛ وإمنا ينبغي ٍ ِّ َ َ
ِ

ًللردود عليها أن تكون شرعية، ومنضبطة وممنهجة ً ً وال جيوز أن نعني أعداءنا على متزيق . َّ

 -ُهم أنفسهم-ديننا وأهله أكثر وأكثر، من خالل ردود األفعال اليت يرغبون فيها 

  .ء على اإلسالمليحققوا متام صور االفرتا
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  قائمة املصادر واملراجع

  . القرآن العظيم●

ّجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ● ، ت خليل مأمون القاموس المحيط: ّ

.م2007 لبنان، -بريوت: ، دار املعرفة)2ط(شيحا؛ 

ّ؛ ت شهاب الدين أبو المقاييس في اللغة: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ●

).دت( لبنان، -بريوت:  دار الفكر،)دط(عمرو؛ 

 يونيو سنة 9هـ املوافق 1404 رمضان 9 مؤرخ يف 11- 84قانون : قانون األسرة الجزائري ●

 حمرم عام 18 مؤرخ يف 02- 05 باألمر ومتممَّم يتضمن قانون األسرة معدل 1984

. م2005 فرباير سنة 27هـ املوافق 1426

َّلتربية النبوية للطفلمنهج ا:حممد نور بن عبد احلفيظ سويد ● مكة : ، دار طيبة3، طَّ

.م2000اململكة العربية السعودية، : املكرمة

َّالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية: َّإمساعيل بن محاد اجلوهري ● ، حتقيق أمحد عبد ُّ

. لبنان-بريوت: ، دار العلم للماليني)3ط(َّالغفور عطار 

َّ، ت عبد الرحيم أساس البالغة: الزخمشريجار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر  ●

).دت( لبنان، -بريوت: ، دار املعرفة)دط(حممود، 

، ت أمحد عبد ُّتهذيب اللغة: َّأبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي ●

.م2004 لبنان، -بريوت: َّ، دار الكتب العلمية)1ط(َّالرمحن خميمر، 

، حتقيق خليل أمحد ِّدة في علم االجتماع الدينيَّنحو نظرية جدي: يوسف شلحت ●

  .م2003 لبنان، -بريوت: ، دار الفارايب)1ط(خليل، 

.2005 مصر، -، مكتبة اخلاجني، القاهرة)3ط(؛أباطيل وأسمار: حممود شاكر ●

ّسعد بن حممد بن علي آل عبد اللطيف ● ، دار )1ط(، ّكتاب التعريفات االعتقادية: ّ

.2002لكة العربية السعودية،  املم-الوطن، الرياض

: ، ت علي دحروج، ترمجة فارسيةّكشاف اصطالحات الفنون والعلوم: ّحممد علي التهانوي ●

، مكتبة )1ط(رفيق العجم؛ :  جورج زينايت، إشراف ومراجعةأجنبيةعبد اهللا اخلالدي، ترمجة 
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.م1996 لبنان، - لبنان ناشرون، بريوت

تمع العريب )2ط(، ِّاع الدينيعلم االجتم: عبد اهللا اخلرجيي ● ، سلسلة دراسات يف ا

.م1990َّ العربية السعودية، اململكة -جدة: السعودي، الكتاب التاسع

َّحممد كامل حته ● َّالقيم الدينية والمجتمع: َّ .م1983 مصر، -القاهرة: ، دار املعارفِّ

يد منصور، زكريا أمحد الشربيين ●  القرن الواحد األسرة على مشارف: ِّعبد ا

َّوالعشرين، األدوار، المرض النفسي، المسؤوليات : ، دار الفكر العريب)1ط(، َّ

.م2000 مصر، -القاهرة

ِّالعالقة بين شبكة االتصال داخل األسرة، وبين : َّسهري إبراهيم حممد إبراهيم ●

 جامعة عني مشس، كلية البنات،، َّاختيار المراهقين لجماعة الرفاق غير السوية

َّ، قسم علم النفس، حبث حصلت به على درجة املاجستري )اآلداب والعلوم والرتبية(

َّعلم النفس التعليمي(يف الرتبية  َّد أمينة حممد كاظم، .م بإشراف أ2001نوقش عام ) َّ

  .د أمساء عبد املنعم إبراهيم.م.وأ

،  جملة -ةَّدراسة نظري–ُّالواقع االفتراضي، فرصه ومخاطره، وتطوره : مطاع بركات ●

لدجامعة دمشق،  .م2006، العدد الثاين، 22 ا

َّاألطفال والعوالم االفتراضية، آمال : َّوجدي حممد بركات، توفيق عبد املنعم توفيق ●

 ماي 19-18، البحرين يف "ٍِّالطفولة يف عامل متغري: "َّ، حبث مقدم يف مؤمتروأخطار

  : الرابط التايلِّوميكن االطالع على املشاركة على .  م2009
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ِّالغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة: َّعبد الرمحن بن معال اللوحيق ● ُّ ،
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َّوالبحث عن التكيف الخالق  لبنان، -بريوت: ،  املركز الثقايف العريب)1ط(، ُّ
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َّ؛ دراسة ميدانية مبؤسسات التعليِّاتجاهات تالميذ المرحلة الثانوية َّ م الثانوي والتقين َّ
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