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  برنامج المؤتمر 
 صباحا   10.00-9.00حفل االفتتاح 

 قرآن كريم
 كلمة مسؤولة وحدة الهيئات النسائية الحاجة عفاف الحكيم 
 لسيداماحة السيد ابراهيم أمين كلمة راعي المؤتمر رئيس المجلس السياسي في حزب اهلل س

 10.30-10.00استراحة فطور 
 معّرفة الحفل االعالمية نال الزين 

 (11.30-10.30الجلسة األولى : التربية العقائدية في االسالم )
 التربية العقائدية في القرآن الكريم: الثوابت واألساليب.   -1

 د. الشيخ علي جابر استاذ حوزوي وجامعي       
لمنهج النبوي للرسول "ص" وأهل البيت"ع" عموما  في ترسيخ التربية العقائدية السليمة ا -2

 داخل األسرة وفي المجتمع واألمة ككل.
 .مية عميد سابق لكلية الدراسات االسالمية في الجامعة االسال د. الشيخ محمد شقير    
 "دام ظله". األم والتحصين العقائدي األسري في توجيهات اإلمام الخامنئي -3

 مداردي شريعتسعادة المستشار الثقافي للجمهورية االسالمية االيرانية في لبنان د. محمد مه   
  12.00-11.30استراحة صالة 

 مديرة الجلسة االعالمية صفاء مسلماني 
 (1.00-12.00الجلسة الثانية: أبرز المؤثرات على التربية العقائدية )

 رة : مكامن القوة والضعف.التربية العقائدية في األس -1
 األستاذة أميرة برغل المشرفة على االرشاد والتوجيه في مدارس المصطفى"ص" 

 وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي وتأثيرهما على التربية العقائدي -2
 د. سحر مصطفى مسؤولة قسم الدراسات في مركز أمان لالرشاد السلوكي واالجتماعي 
 ومدى مواءمتها مع أسس التربية العقائدية. -في مختلف المراحل -عليمية المناهج الت -3
 ليمد. هاشم عواضة مدير مركز التأليف والنشر في المؤسسة اإلسالمية للتربية والتع  

 مديرة الجلسة االعالمية ليلى مزبودي 
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 (2.30-1.00الجلسة الثالثة: التربية العقائدية السليمة مفتاح الحل الستنهاض األمة )
 العمل الثقافي ودوره في التحصين العقائدي لدى األفراد. – 1

 فضيلة الشيخ حسن الهادي مدير مركز المعارف للدراسات الثقافية      
كيفية تعزيز عمل الجهات التربوية  الملتزمة في الجامعات في ظل المنزلقات الفكرية  -2

 والعقائدية التي يتعرض لها الطالب؟.
 أستاذ جامعي وحوزوي   :سيد صادق الموسوي . ال د     
 جمعية كشافة اإلمام المهدي –كيف تساهم الجمعيات الكشفية في بناء الشخصية اإلسالمية  -3

 .-"عج" نموذجا  
 لشيخ محمد السبالني مفوض البرامج في جمعية كشافة االمام المهدي "عج" ا    

  مديرة الجلسة االعالمية عفاف علوية 
  التوصيات

 3.00-2.30استراحة غداء 
 
  المؤتمرأهداف: 

 
ي ف  تسليط الضوء على أهمية التربية العقائدية في اإلسالم التي يترتب عليها السعادة  -1

 الدنيا والفالح في اآلخرة .

 تبيان المؤثرات السلبية التي تؤثر على التربية العقائدية في عصرنا الحاضر .  -2

والمؤسسات المعنية في حزب هلل على الصعد  مواجهة ما يخطط له من خالل األسرة -3
 الثقافية والتربوية واإلجتماعية . 

   إرساء التوصيات المناسبة للعمل عليها .  -4
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 كلمة مسؤولة وحدة الهيئات النسائية الحاجة عفاف الحكيم 

بين والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وآله الطي بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 الطاهرين وصحبه المنتجبين. 

مين بداية أرحب براعي مؤتمرنا رئيس المجلس السياسي في حزب اهلل سماحة السيد ابراهيم أ     
ا يات هذوبسائر العلماء األفاضل واالساتذة المحترمين المشاركين في فعال ، السيد حفظه اهلل

 ربويةالمؤتمر، وبكافة من شرفنا بالحضور من سائر المناطق والمؤسسات الثقافية واالعالمية والت
 والمعاهد النسائية...

ن التربية العقائدية: هو الموضوع الذي اخترناه لمؤتمرنا هذا العام وذلك لما يحمله م     
نب نى بإعداد االنسان في مختلف جواخصوصية وأهمية باعتبار ان التربية العقائدية هي التي تع

 حياته الروحية والعقلية والجسدية. 
تعد االنسان الصالح المتوازن في كل شيء... بل هي التي تدفع  -باختصار –هي التي      

لكون ابالفرد ألن يكون دائما  في حركة وفعالية في حياته كلها مع نفسه ومع من يعايشهم، بل مع 
 نفسه ومكوناته.
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 ى عاتقمن هنا يبرز دور التربية االسرية الصحيحة وتبرز معه المسؤولية الكبيرة الملقاة عل     

خلق اآلباء واألمهات تحديدا ، أي مسؤولية تربية األبناء على العقيدة االسالمية الصافية وال
ء، ألبنااهوية اإلسالمي العظيم، وحيث تلعب التربية العقائدية دورا  حيويا  هاما  في تنمية وتشكل 

 ألّنه بحسب تحققها تكون سعادتهم في الدنيا وفالحهم في اآلخرة... 
بناء ة األومن هنا ندرك أبعاد تأكيد القرآن الكريم على دور األسرة وأهمية قيامها بواجب وقاي     

 وحفظ مسارهم... وندرك أيضا  أبعاد حرص النبي)ص( حين حّمل الوالدين عبء اإللتفات العملي
 ى المسؤولية التربوية داخل األسرة...إل

وُدَها النَّاُس ر ا َوقُ ِليُكْم َنا}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأهْ  6قال تعالى في سورة التحريم/
 َواْلِحَجاَرُة...{ 

  ه.[يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان وعن النبي)ص(]ما من مولود إالّ 
ذه من ه اذن مسؤولية تربية األبناء تقع أوال  على عاتق األسرة... ولم يعف االسالم أّي أب أو أم
ربوي د التالمسؤولية باعتبار أّن الوالدين يمثالن حجر األساس بما يملكانه من االستعداد لبذل الجه

ضفاء القدر المناسب من التوجيه لتنمية وتطوير قدرات األبناء... ولهذ ق ا كان من أهم حقو وا 
صبح يالطفل على والديه هو تربيته على الدين الحنيف وزرع العقيدة الثابتة في عقله وقلبه حتى 

 ..سألة.بصيرا  في أمر دينه ودنياه... وقد أشارت الروايات الواردة عن أهل البيت)ع( إلى هذه الم
 فيها ة ال تقوم لها الدنيا بمافعن االمام العسكري)ع(: " إن اهلل تعالى يكسو بعض الوالدين حل

 هذه ولم ى لنافينظر إليه الخالئق فيعظمونهما وينظران إلى انفسهما فيعجبان بها فيقوالن:]يا ربنا ّأنّ 
 تبلغها اعمالنا؟. فيقال هذا بتعليمكما ولدكما القرآن وتبصيركما أياه بدين اإلسالم[".

ديث األحارة قد اشتمال على العديد من اآليات و وهنا نصل إلى أن القرآن الكريم وكذلك السنة المطهّ 
قائدية ة العوالوقائع التاريخية المتضمنة أصوال  في التربية والتي حملت أيضا  أساليب عدة في التربي

 ونذكر منها أهمها على سبيل المثال: 
التلقين اللفظي: أي تعويد الطفل على أن يكرر بعض الجمل العقائدية على المستوى  -1
ور له د فظي حتى لو لم يدرك مضامينها ومدلوالتها مثل تكرار قول: ال إله إال اهلل... فإن هذاالل

 مؤثر في تفتح الحّس اإليماني لديه. 
هذا  عتمادإفعن رسول اهلل)ص(]إذا أفصحوا اوالدكم فعلموهم ال إله إال اهلل..[ وورد انه على المربي 

 ات.االسلوب في الطفولة المبكرة، أي ثالث سنو 
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م روي عن عبداهلل بن فضالة عن أبي عبداهلل وأبي جعفر)ع( قال: سمعته يقول: ]إذا بلغ الغال 
 ثالث سنين يقال له قل ال إله إال اهلل سبع مرات[.

أسلوب تنمية الشعور بقانون السببية العام: والقصة المشهورة لإلعرابي الذي سئل عن  -2
عنصر االيمان القلبي بقانون السببية العام إذ الدليل على وجود الصانع حين اعتمد على 

جاج، فقال:]البعرة تدل على البعير وآثار االقدام تدل على المسير، أفسماء ذات ابراج وأرض ذات 
 ال تدل على وجود اللطيف الخبير.[أ
اسلوب التمرين على العبادات: إذ من أساليب تربية الطفل على االرتباط باهلل تعالى وتنمية  -3

ادية سنوات وما بعدها يقوم باألفعال العب 7 االيمان الديني لديه، هو جعله في سن التمييز/حّس 
 كالصالة والصوم والصدقة وغيرها.. 

 

 
 

 وأيضا  منها: تربية الطفل على حب النبي وأهل البيت)ع(.
 ن.[لقرآفعن النبي)ص( قال: ] أّدبوا أوالدكم على ثالث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة ا

وا وقد كان الصحابي جابر بن عبداهلل االنصاري يدور في سكك األنصار ومجالسهم ويقول: ] أّدب
 أوالدكم على حب علي...[

ة وورد أيضا  أّن من أنفع أساليب هذا النوع من التربية العقائدية للطفل هو قراءة قصص سير 
ل)ص( العطوف الرؤوف الرحيم مع الرسول وأهل البيت)ع(، مع التركيز على كيفية تعامل الرسو 

 حفيديه وحبيبيه الحسن والحسين)عليهما السالم(. 
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ّنه عني ايكما أكد االسالم إضافة إلى هذا على أهمية تأمين البيئة المناسبة لتربية األبناء. وهذا 
لنمو لالحة على الوالدين أن يبعدا الطفل عن البيئة المنحرفة عقائديا  وأن يحسنا اختيار البيئة الص

 العقائدي السليم سواء البيئة السكنية أو المدرسية أو غيرها... 
 د قالففي القرآن الكريم نلحظ شدة حرص نبي اهلل إبراهيم)ع( على تربية أبنائه على مبدأ التوحي

َذا اْلَبَلَد آِمن ا َواْجُنْبنِ  ْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هََٰ  35ْصَناَم{/ابراهيمْعُبَد اأْلَ ن نَّ ِنيَّ أَ ي َوبَ تعالى:} َواِ 
زام وأيضا  نبّي اهلل يعقوب)ع( حيث جمع أوالده اإلثني عشر وهو على فراش الموت وأوصاهم بالت

ُدوَن ِمن ِنيِه َما َتْعبُ اَل ِلبَ ْذ قَ عقيدة التوحيد قال تعالى: }َأْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت إِ 
لَََٰه آَباِئَك ِإْبَراِهيَبْعِدي َقاُلو  ْسَماِعيَل وَ  مُ ا َنْعُبُد ِإلَََٰهَك َواِ  سْ َواِ  َنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن.{ وَ لََٰه ا َواِحد ا َحاَق إِ اِ 

  133البقرة
لمثقلة تلك العبادة ا -يا بني –ونلحظ أيضا  وصية لقمان البنه وهو يخاطبه بإشفاق وحنو وبعبارة 

 يفتح قلب األبن وعقله لالستماع إلى كالم ونصيحة أبيه قالبالعطف والرقة والمحبة وكل ما 
ْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك بِ    13لقمان{َعِظيم   م  َلُظلْ  الشِّْركَ  ِإنَّ  ۖ  هِ اللَّ تعالى:}َواِ 

لغ مر باأبناء منذ الصغر وأخيرا  من مجموع ما تقدم يتبين لنا أّن تأسيس العقيدة السليمة لدى األ
 األهمية في نهج التربية اإلسالمية وذلك اّن هذه المرحلة هي أهم مرحلة وأخطرها لجهة غرس

 الثقافة الدينية وبناء األنفس الصافية السليمة. 
حة ية صالأن يعيش هم تربية أبنائه ترب -ما  أبا  كان أو أ–د لإلنسان المؤمن من هنا كان ال ب     

نحن نعيش في عصر اختلطت فيه المفاهيم والقيم لدى كثيرين وتضاعف تأثير البيئة خصوصا  و 
 االجتماعية على العملية التربوية مما زاد في تعقيد وصعوبة مهمة التربية داخل األسرة..

لذا نسأل اهلل تعالى أن يساهم مؤتمرنا هذا عبر مجموع األبحاث المقّدمة من سائر األخوة 
 ء األفاضل في تقديم طروحات وأفكار هامة على هذا الصعيد... واألخوات والعلما

 مجددا  أشكر حضور الجميع، وآخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين.
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كلمة راعي المؤتمر رئيس المجلس السياسي سماحة السّيد ابراهيم أمين السّيد 

وضوع عمال المباركة، وفي ملتوفيق في المشاركة في هذه االلاشكر اهلل سبحانه وتعالى  اوال     
ى ية علتوجه بالشكر الى وحدة الهيئات النسائية ومسؤولة وحدة الهيئات النسائأمهم جدا وحّساس، و 

لحلول ذه االمور نحو اما يمكن لالنسان لدفع هفيسهام في القيام الفرصة التي ُأتيحت، وفرصة لإل
 .معنا زمات او المشاكل التي تواجه االسرة في مجتألالمطلوبة ل

في  مر الثاني النموذج،ألول النص واألمر األمرين: اأيتمحور في  ا  تقريبالصراع الحضاري إّن 
ي لق فتتع ا  الموضوع العقائدي يعني النص العقائدي، والحمدهلل بالنسبة لنا نمتلك ثروة عظيمة جد

هم لمعصومين عليالنص العقائدي المتمثل بشكل رئيسي بالقرآن الكريم، وبسّنة ا أوالنص الفكري 
في نفس  السالم، هذه ثروة هائلة ورأس مال عظيم وكبير نتمتع فيه واهلل سبحانه وتعالى أكرمنا به،

 نّ أل، ا  الوقت بقدر ما هو عظيم، بقدر ما تكون المسؤولية بالنسبة لنا تجاه هذا النص عظيمة جد
 شر، فإذن يحاسب االنسانحّجة على الب أصبحواحجة على البشر، فإذا  يصبحونالقرآن والسّنة 

 ن:يوم القيامة على قدر ما ُبّلغ) وما كنا ُمعذٍبين حتى نبعث الرسول(، هذه المعركة بمحوري
 

 
وقات النص يتقّدم على النموذج، ألالنص والنموذج، صراع محتدم في التاريخ البشري، بعض ا    

قوى أالنموذج  يصبحالنص، فوقات يتقّدم النموذج على أليمكن لظروف سياسية معّينة، وبعض ا
يدل على النص بطريقة أفعل كما جاء في الحديث الشريف) أدعوا الى اهلل  ويصبحمن النص، 
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النموذج   تقدمحينئِذ يكون النموذج أقوى من الكلمة، يعني أقوى من النص، حينما ي ،بغير ألسنتكم(
ري مع البشر النموذجيين، يعني هذا مؤّشر خير، وأفعل من جهة التفاعل البشففي الحياة البشرية 

اهلل سبحانه وتعالى لم يكتِف بانزال القرآن وانما أرسل ُرسل، ألن الُرسل البشر يتفاعلون مع الناس 
 الجهة. ذهفعالية اكثر من النص من ه لهضافة الى النص، فالنموذج إلبا
مؤمن او  ذاه وأصحيحة، غير صحيحة او  ة هذااذا عقيدليس لنا عالقة نحن خر ، آلمر األا

ذج ، اذا كان النمو بنموذجه ما هو؟و ما شابه ذلك، نحن لنا عالقة أصوم يبصلي و  ذامؤمن،ه غير
 .فالناس تسأل عن عقيدته، وتبحث عن عقيدته جميال  
ز المفكرين، الباحثين، مراكأّن انتصار الثورة في ايران وحركة المقاومة في لبنان في  أذكر

ة او سالميحث عن أسباب القوة العسكرية او القّوة السياسية للجمهورية االتب لمالدراسات في العالم، 
 .القّوة العسكرية للمقاومة، واّنما بحثت عن القّوة العقائدية التي تقف وراء هذا النموذج

 لبشريةافعل من ان نقّدم العقيدة نّصا  ونفتخر على أحينما تبحث البشرية عن عقيدة النموذج هذا  
 ال يكون النموذج طبق هذا النص.بهذا النص و 

زمنة الماضية دخل على النص أله في انّ أمعركة كانت وما زالت وستستمر خصوصا  و ذه ه
العقائدي تشويه، تشويش، أدخلوا إلتباسات كثيرة خصوصا  على نص المعصومين عليهم السالم، 

فما  نَزل،ت في فهم النص المُ التزوير، وأّما بالنسبة للقرآن الكريم أدخلوا إلتباسا دخلالكذب،  دخل
ن آلمدرسة تاريخيا  موجودة، وا ذهنص إّنما صنعوا تزوير في فهم النص، هالتزوير استطاعوا 

فهم ا االساسية تشويه الهكانت وظيفت ، موجودة من خالل الحركة الوهابية في المجتمع االسالمي
ول قأومين عليهم السالم، ولذلك للنص العقائدي سواء كان القرآن الكريم او كان من سّنة المعص

ذه هو بوظيفة توضيح وبيان أساسية، القيام بمهّمة أمعركة  ذههذه المعركة، هب بعدم االستهانة
يخص  ما، لكن فيعنه ال يمكننا التخلي مهم جدا  موضوع  يعتبرالعقيدة وصفاء وسالمة هذه العقيدة 

 الظرفذا ة وما اشبه ذلك، بتقديري بهالصراع مع البشرية اليوم، الصراع مع الفلسفات الغربي
ا الذي يفعله هؤالء ليس إدخال النص إلينما هي معركة نص، م " أكثرمعركة نموذج"المعركة هي 

ّنما إدخال النموذج   "،الحرب الناعمة" ما يسمىوهذا ، ومن خالل النموذج بطريقة ناعمة، وا 
، الحياة فاهيم، الرؤى، نمط الحياة، فلسفةالم تدخلالعقيدة عبر النموذج، يعني  تدخلبطريقة ناعمة 
الموضوع، ذا نجحنا بقدر كبير به أننانقول  كذلكمن خالل النموذج، نحن  يدخلدور االنسان 

 خر ،آلالنموذج افقط حتى نهزم ليس اآلخر نموذج في مقابل النموذج  ا  نقّدم ايض يجب اننحن 
 واّنما نهزم حتى الفكر الذي يقف وراء هذا النموذج.
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 ن:صراع النص مع النموذج يتمحور في نقطي ا  يضأله عالقة بما نحن فيه،  الذيالموضوع الثالث 
 سرةألسرة باألبناء ا النقطة االولى: في

 النقطة الثانية: الدولة
 المحورين:في التعبير الحضاري او المعيار الحضاري للبشرية، يتجسد إّن 

 االسرة والدولة
 ا  ئديعقا ا  سرة، نموذجألعن اا  قيميا  يقّدم نموذج يستطيع أنتمعات أي مجتمع من المج انّ بمعنى 
هذا الموضوع والفشل في  هذاتخّلف في والحضارة،  هتحّضر، اسم هذا اسمهسرة، ألعن ا

سرة، ألا المختبر للحضارة هو فشل حضاري حتى لو كنا نصلي ونصوم، النّ  اسمهالموضوع، 
 بني ليس على قاعدة القّوة، واّنما مبني على قاعدةفي القرآن الكريم م ا  شي جميل جد هناك

ك رسلناأمبنية على قاعدة الرحمة، )وما  ا  الرحمة، يعني على قاعدة الموّدة والرحمة، والدولة ايض
هيبة  على سرة مبنيةألرحمة للعالمين( وتعبير الدولة غير مبني على قاعدة القّوة، بتعبير آخر ا الّ ا

 قّوة، والدولة مبنية على هيبة الرحمة وليس على هيبة القّوة.الرحمة وليس على هيبة ال
عف سرة غير مبنية على قوة الرجل وضألر بعيد عن الرمزية، اثكأسرة بالمعنى المباشر ألحتى با
ك توازن ي هنامر فيعنألفي هذا ا ا  ما مبّنية على قّوة الرحمة، وحينما نأخذ الرحمة معيار نّ ا  المرأة، و 

ل خل ناكهيصبح ذا اخدنا القّوة إلرجل والمرأة، اذا كانت القاعدة هي الرحمة، اّما سرة بين األفي ا
    من حديث شريف بقول:  فهمتهالموضوع  هذاسرة، ألفي توازن العالقة بين الرجل والمرأة في ا

 هو لدولةوالِقصاص في ا ،معيار الدولة، معيار الرحمة للناس ذا" شرُّ الوالة من يخافه البريء"، ه
فت أل هنا، سرةأل، اذا  كلها قائمة على الرحمة، الدولة او ا"حياةالقرآن الكريم "رحمة للناس، سماها 

يعني  ،مرألنسجل محطات تقدمّية في هذا اأن  ستطيعموضوع االسرة ن الى اّنه  فيالنظر 
، ب الموجودةو سرة بالرغم من كل الحر ألمحطات نجاح خصوصا  في الُبعد االيماني والقيمي ل

تمع كمج أننا نحن ، أستطيع القوللقيمية الموجودة في العالم اليومالحرب الفكرية والسياسية وا
 ا  دمل بيت محمد صلى اهلل عليه واله وسلم سّجلنا تقآخص مجتمع المرتبطين بمحمد و ألمؤمنين وبا

 عنحدث ، أتمشاهد هذا االمر اذا اردت ان أتحدث عن سرة ، و ألعلى صعيد نموذج اا  جد ا  كبير 
 . عطت هؤالء الشهداء والمجاهدين أالتي  األسر

 يمان الموجود، التضحية الموجودة، الجهاد الموجود، الشجاعة الموجودة،إلأسر عظيمة، ا ذهه
 على ا  عن نجاح وتقّدم كبير جد هذا يعّبراالرادة الموجودة، الصبر الموجود، االحتساب الموجود، 

 ة.ول الذي هو االسر ألصعيد المحور ا



12 

 

تنا، المشاكل التي تواجهها االسرة تمنعنا من ان نرى الُمضيئ في مجتمعاأن  من يرىمع  لستانا 
السلبيات او المشاكل، يعني  رؤيةن تمنع من أن ال نسمح للمحطات المضيئة أمع  ا  يضأوانا 

ة نجزنا وننطلق منه لمعالجأنحترم ما و نحتفظ  نريد أنمع بعض،  سيرايهذان الشيئان يجب أن 
 مل اكثر في معالجة المشاكل، اّما اذا كّنا يائسينأكثر و أا قدرة دنعنيصبح  هالمشاكل الن

بالسياسة ذا ننطلق ونحن يائسين وهسا همعنا ،شي فعلناشي وما  وليس لديناومحبطين وفاشلين 
ننطلق بثقة وتوكل واطمئنان ونحمل على رأسنا  يجب أنصحيح،  غيرالمعركة ذه االدارية له

 نحمل انجازات كبرى حصلت على هذا الصعيد. أعيننامام أنا و وظهور 
 

 
 

وحتى  ا  سالمي عمومإلأ قر واعترف بأن المجتمع او هنا أ سّجل، ،الدولة عنأّما النقطة الثانية    
على م االنسانية او الدولة التي تقو  بأنه انجز الدولةال يستطيع أن يفتخر المجتمع البشري كله 
ة متخّلف الذي نراه ليس دولةفي منطقتنا نموذج الدولة  ا  خصوص ،ة، بالعكساساس العدل والرحم

 هآلسالم وللرسول صلى اهلل عليه و إلريع للتابعين لذفشل  ذافقط، هي متخّلفة ودولة وحوش، ه
ج النموذوحيد يصعد، نموذج  هناكعلى كل المجتمعات،  اصالّ  هتداعيات هفشل كبير ل هذا وسلم، 

سالمية برأيي الحرب السياسية على الجمهورية االو ، هو نموذج الدولة في ايران  الذي ُيضيئ اليوم
وذج، منية حرب حقيقية، لكن الحرب الحقيقية تتعّلق بسقوط هذا النمألتصادية والعسكرية واواالق
 النموذج، واالخطر في الموضوع هو تحويل الفضائلهذا تشويه  لم يستطيعوا سيعملون علىواذا 

 الى مساوئ.
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أن  قطفأردت موجود، اذا اللوحيد هذا النموذج ا ،الدولة في الجمهورية االسالمية ايالنموذج  ذاه 
تى حلست أنا من يقول نموذج الجمهورية االسالمية،  هوالنموذج  ة،حّدد، في المجامع االسالميأ

لى اطريقه  ، ولكن فيبعد اكتمللم النموذج  انّ  نقولو يقول، والمسؤولين بايران يسماحة القائد 
ن ظرف م لمواجهة ا مشكلة كبيرة دنوكمسلمين عن، ا مشكلة كبيرة، كمؤمنين دنعن هناكتمال، إلا

 على ،دولة هناك ه في الوقت الذي يكونهذا النوع، نواجه وضع من هذا النوع في العالم، النّ 
شاكل زمات والمأل، نحن ندفع ثمن من ا يجب على الدولة أن تحلها% من المشاكل 70االقل

ات يخّفف أزم هوحضور  همهما كان جهد المجتمع وايمانه بسبب عدم وجود دولة من هذا النوع، النّ 
ن ملنخّفف المؤسسات  محاوالت بكلّ نعمل ل نحن، فعما ناالزمات، متل حّل كلّ على قدر ي الولكن 

ولة درة الدقليس لدينا ، لكن نحن نحّلهازمات ألبعض ا نحلّ أن واذا قدرنا  ،على االقلاالزمات 
وجيه الت يعني ان تنتقل منتتولى هذه المهام ؟ أن يعني  ماذاهذه المهام، الدولة تتولى يجب ان 

االهتمام  المطلوب  ، قضاءو سلطة، و يات، وآلدستور،  هناكقوانين،  أن تسنالى القانونية، 
 بأزمات كبرىنحن  .ما بين البشرالمصالح المتوازنة في الذي هوهذا الشأن االجتماعي  ورعاية

 وكبرى جدا.
ال ، يعني جاالت بعض المفي تقصير  هناكيكون أن ، يمكن أيضا  قول أ سوفالصعيد  هذاعلى 

 مثال   رالشعب في ايران مقصّ  أنّ  وال استطيع القولالمقاومة في لبنان مقّصرة، أّن  استطيع القول
رة مقصّ المنطقة في ب موجودة شعو  لكن يوجدالثورة والدولة،  جدا  أال وهوانجاز ضخم ب ه قامالن
 يءشهناك  الذي نفشل فيه هنا أو أننا لم نتقدم في هذا المحوروقت في الالصعيد، هذا على  جدا  

ريحنا اكتر هو النموذج القيمي الموجود في المجتمعات االسالمية، من ي يءضيآخر بيخفف او 
يسبقه  أّنه لمعتقد أج من االنسان نموذ أماموفي اليمن نحن  ى،لبنان المقاومة والمجاهدين واالسر 

ا هذتقديم  االنسان في اليمن استطاع ، و سنوات في اليمن وهو يواجه  4هو سبق الجميع، و ، أحد
 هذا الشعب بنصر قريبسيكرم اهلل سبحانه وتعالى أنَّ  ا  عظيم، خصوصهذاالنموذج االنساني، 

وم قومصائب  ،وُربَّ ضارة نافعة لك، تشير الى ذكلها  الموجودة السياسيةالمعطيات  ألنّ ، ا  جد
 جديدة سُتسهم بجدية ا  حصلت في هذه المرحلة صنعت ظروفالتي حداث لألعند قوم فوائد، يمكن 

و انتصار للشعب اليمني وه هبحد ذات هذادخال اليمن في اطار الحل السياسي، و إلاكتر برأينا 
 هزيمة لهذا العدوان على اليمن.
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استطاع ان يواجه  فقيرشعب من هذا النوع، شعب  هناكسنة  50ر من اكث آخر،فلسطين نموذج  
 المقاومة نّ أ ةفضيحة اسرائيلي منذ المس ومن أول امس هناك كل الظروف وكل التحديات، يعني 

 في فلسطين استطاعت ان ت عّطل القدرة  االسرائيلية على العدوان على غّزة، وكانت يد 

 
دها انت يكاذا كانت غّزة بمساحتها  المنبسطة وبظروفها وامكانياتها المقاومة هي العليا في غّزة، و 

 العليا في المعركة ، فكيف بالمقاومة ورجالها وامكانياتها في لبنان.
او  نموذج دولة بغض النظر عن الدولة العادلة يوجدنموذج شعب، و  وهذانموذج دولة،  اذا  يوجد 

ان هو نموذج اليقين والثبات والصمود امام كل القائمة على الرحمة ، نموذج الدولة في اير 
كل يصمد  أن مكنن المشعب اعظم من الشعب اليمني م أن هناكالمؤامرات عليها، انا ال اظن 

ذا بالرغم من كل هذا، انا ال اظن انه يوجد دولة في العالم تستطيع ان تصمد اهذاه السنوات، 
نَّ ية، الالنماذج اقوى من كلمات المبلغين العقائد ذهواجهت ربع ما واجهته الجمهورية االسالمية، ه

 .هذا الصمود للجمهورية االسالمية تقف وراءه عقيدة عظيمة 
 والحمدهلل رب العالمين والسالم عليكم ورحمة اهلل. 
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  : ربية العقائدية في اإلسالم . التاالجلسة األولى 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معي (استاذ حوزوي وجا(كلمة د. الشيخ علي جابر 
 الثوابت واألساليب –التربية العقائدية في القرآن الكريم     

 مقدمة في التربية والتربية العقائدية :
رغم التباين في األراء واإلتجاهات حول تعريف التربية حيث نجد تعريفات الفالسفة وعلماء 

ص ، لكن التربية بما األخالق وعلماء النفس وعلماءاإلجتماع وغيرهم وكلٌّ يقدمها من منظوره الخا
لها من معنى عام وبمالحظة جذرها اللغوي "ربو" ، هي عملية موضوعها اإلنسان بأبعاده المادية 

 . 1والروحية والعقائدية تهدف إلى إحداث التغيير المطلوب فيه ليصل إلى  كماله في هذه األبعاد 
نما كانت األبعاد ثالثة ألن اإلنسان بمالحظة وجوده هو أوال   ن مفيه  كتلة مادية هي الجسم بما وا 

حساس ينفعل باألشياء من حوله   ،غرائز والشهوات وقوى وحاجات ، وهو ثانيا  كائن ذو شعور وا 
 وهو ثالثا  كائن عاقل مدرك ينال المعاني بقوة الفكر .

 . وال شك أن العملية التربوية تشمل كل هذه األبعاد لتكون كاملة ومؤثرة على الوجه المطلوب

                                                           

 لفصل الثالث .م ا 1995علي القائمي ، أسس التربية ، ترجمة عبد الكاظم لوباوي ، دار النبالء ، يروت ، ط. األولى  .1
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ما التربية العقائدية فهي نوع من التربية تتعلق بالمعتقد والمفاهيم ومضامين اإليمان عند الفرد أ
لتصل به إلى مرتبة اليقين فينعكس ذلك في سلوكه وأفكاره على حد سواء ، وفيما يقدمه من عمل 

ة ، ويقول لحياته في األخرة حيث أن اإليمان باليوم األخر وما فيه هو أصل في العقيدة اإلسالمي
ن الذين ال يؤمنون باألخرة عن الصراط لناكبون " المؤمنون / وقد وردت األخرة في  74تعالى " وا 

 . 2القرآن الكريم بمادتها وحدها حوالي مئة وخمس وأربعون مرة 
 فسيرا  وألفت هنا إلى أن من المفروض أن تقدم التربية العقائدية على المستوى الفكري والشعوري ت

نسان ، د واإلن الحياة والوجود واإلنسان ، أي عن األبعاد الفلسفية الثالثة : العالم والوجو مقبوال  ع
ن لم يحصل ذلك فستكون عديمة الفائدة ، ألن أصول الدين والعقائد تنطوي في هذه األبعاد  وا 

 الثالثة .

 
 العقيدة في العصر النبوي 

ل العقيدة كلها في القرآن ة النبي "ص" ، فأصو إن عقائد اإلسالم قد نصَّ عليها القرآن الكريم وسن
، وقد تلقاها المسلمون من النبي "ص" وآمنوا بها إجماال  ، ولم تكن هناك مشكلة تذكر لديهم والسنة

فإن العرب كانوا أمة الحظ لها من العلم إال الشيئ اليسير كمعرفة النجوم وسيرها في الجهات 
فإن أي سؤال لديهم كانوا يجدون جوابه عند النبي "ص" .  واليسير من الطب ونحو ذلك ، وبالتالي

وقد قبلوا صفات اهلل تعالى كما وصف هو نفسه في كتابه دون سؤال عن شيئ منها وكانوا 
 . 3مصدقين ومذعنين 

                                                           

 محمد فؤاد عبد الباقي ، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ، مادة "أخر".2 

 11/13، ص  1417مشهد  –شيخ اإلسالم فضل اهلل الزنجاني ، تاريخ علم الكالم ، مجمع البحوث اإلسالمية  .3
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.  هناك وبناء  لما تقدم فقد كانت العقائد بسيطة بمعنى ال تعقيد فيها وال شبهات تلقى من هنا أو
 ون حريصين على ذلك وال يقبلون ما يثير الشكوك في عقيدتهم .وقد كان المسلم

ذين ونالحظ أن القرآن الكريم ركز على أصلين هما التوحيد والمعاد . فباقي العقائد هي تبع له
 ن لهماألصلين فالمعرفة التوحيدية تنفي الشرك وتعرف المسلمين على خالقهم بأسمائه وصفاته وتبي

ملوا انيته وصفاته وأفعاله والتي منها بعثة أنبيائه بمقتضى رحمته يحالبراهين على وجوده ووحد
يا للناس شرائعه ومنهاج سعادتهم ، ومن جهة أخرى تبين لهم معرفة المعاد غاية خلقهم في الدن

 وعودته إليه في الحياة األخرة .
ر الخالفة وبعد رحيل النبي "ص" حصلت األحداث التاريخية المعروفة من سقيفة بني ساعدة وأم

نتهاء األمر بالحكم ا  .ألمويواألحداث التي تلتها وصوال  إلى التحكيم في صفين وظهور الخوارج وا 
وفي هذه الفترة ظهرت أراء لم تكن من قبل كالقول بالجبر والتفويض والقضاء والقدر ومسألة خلق 

مسلمين بين هذه األراء . األفعال وسواها . وكانت الشبهات هي الغالبة عليها . وتوزع الكثير من ال
فالسلطة األموية كانت تروج لمقولة الجبر وأن األفعال البشرية هي أفعاله تعالى حصرا   لغايات 
سياسية من جهة ولتحريف معالم الدين من جهة أخرى . وفي المقابل كان هناك من يرفض هذه 

رادته أمثال الجعد بن درهم وغيالن  الدمشقي اللذان ذبحهما خالد بن المقوالت ويرى حرية اإلنسان وا 
 . 4عبداهلل القسري وجعل غيالن الدمشقي أضحيته صباح عيد األضحى 

 كل ذلك مؤشر على أن المعرفة التوحيدية النبوية الخالصة قد تشوهت لدى المسلمين، ولم تكن
مما  ه ،اإلجابات على التساؤالت المشروعة  ، إذا فرضنا سالمة النية فيها ، أجوبة صائبة وشافي

 زاد من تشعب المسائل واألراء .
كل لومع أواخر القرن األول الهجري ومطلع القرن الثاني بدأت الفرق اإلسالمية بالظهور، وصار 

دي لبغداافرقة مقالتها وأتباعها . ولعل أشهر من أرخ لهذه الفرق والمقاالت أبو منصور عبد القاهر 
ه هـ" في كتاب548وتبعه عبد الكريم الشهر ستاني "هـ" في كتابه "الفرق بين الفرق" ،  429"ت

المعروف "الملل والنحل " وكان لعامل السياسة أثر كبير في إنتشار بعض المذاهب وضمور 
كل أخرى . فلقد عال شأن المعتزلة في زمن المأمون العباسي والمعتصم والوائق ، ثم جاء المتو 

معتزلة وترسخ ذلك مع األيوبيين ومن جاء العباسي فأعلى من شأن األشاعرة حتى قضى على ال
 بعدهم في العالم اإلسالمي .

                                                           

  والتعليقات عليها 39أنظر تاريخ علم الكالم ، المصدر السابق ، ص . 4
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أما مذهب اإلمامية ومدرسة أهل البيت "ع" فكانوا يصارعون على كل صعيد ويعانون من 
إضطهاد سلطة الخالفة ، لكنهم إستطاعوا ترسيخ دعائم مذهبهم الكالمي وتربية الشيعة عليه 

ستدالالت العقل بالحدود المتاحة لهم ويخاصمون في معتمدين على الكتاب والسنة الصحي حة وا 
 الجدل . وقد بذل العلماء فيهم جهدا  كبيرا  في هذا المجال ، ومؤلفاتهم كثيرة .

" قد 673ويمكن القول إن مجيئ الخواجة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي "ت
ة لمجردفلسفة وأدخل األستدالالت العقلية اأوجد تحوال  في علم الكالم فقد مزج علم الكالم مع ال

ي وأشهر كتبه "تجريد اإلعتقاد " الذي شرحه تلميذه العالمة أبو منصور الحسن بن يوسف بن عل
تاب هـ" في كتابه "كشف المراد في شرح تجريد اإلعتقاد " ويعد هذا الك 726بن المطهر الحلي "ت

 بصيغته التقليدية .أرقى ما وصل إليه علم الكالم اإلمامي المقارن 
ا قد قصدت من هذا العرض التاريخي أن أقول إن كثيرا  من المسائل العقائدية المعاصرة في أيامن

 عالجها العلماء السابقون على المستوى العقلي المؤيد بالنص وتحمل أجوبة على بعض الشبهات
تتالءم مع طريقة المطروحة اليوم . وهناك مسائل أخرى تحتاج إلى صياغة جديدة ألجوبتها 

 التفكير السائدة والعلوم والثقافات المستجدة.
 المنهج القرآني في التربية العقائدية  

لك ذنحتاج لتأسيس تربية عقائدية صحيحة أن نرجع إلى القرآن الكريم أوال  إلستجالء منهجه في 
 تالية : فخير مربي ومعلم للناس هو اهلل تعالى . ويقوم المنهج القرآني على األسس ال

أوال  : إستنهاض الفطرة في النفس اإلنسانية ، وهي جبلة الخير الذي زرعها اهلل تعالى فيها فتهديها 
إلى الصواب وتميل بها إلى الصالح فتميز الحق عندما يعرض عليها وتقبله . يقول تعالى " فأقم 

 ذلك الدين القيم ولكن أكثر وجهك للدين حنيفا  مظرة اهلل التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهلل
يقول العالمة الطباطبائي "قده " حول األية الكريمة إن اإلنسان  30الناس ال يعلمون " الروم /

ال لم  مفطور على الدين اإللهي وهو سنة الحياة في كل المجتمعات بإختالف الزمان والمكان وا 
لى حضور هذه الفطرة في الشدائد في .  وقد نبه القرآن ع 5تتجه اإلنسانية من النقص إلى الكمال

ذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهلل مخلصين له الدين فلما نجاهم  أكثر من أية فمثال  يقول تعالى "وا 
. وقد روي عن رسول  32إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بأياتنا إال كل ختّار كفور " لقمان /

يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينّصرانه  اهلل "ص" حديث الفطرة حيث يقول " ما من مولود إال
 أو يمّجسانه " في إشارة إلى العوامل اإلجتماعية والتربوية المنحرفة التي تشوه الفطرة وتفسدها .

                                                           

     179 - 178، ص  16محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، جماعة المدرسين بقم ، بدون تاريخ ، ج .5
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ستنهاضها في موضوع مان اإلي في التربية العقائدية يمكننا اإلعتماد على هذه الفطرة عبر إحيائها وا 
عامل المفاهيم الصحيحة ، وسنحتاج إلى سبر أغوار النفس وسبل التباهلل تعالى وسائر المفردات و 

لقيم امعها مستفيدين من علوم النفس والتربية وما تقدمه من معطيات سليمة تتفق ، أوال تخالف ، 
 الدينية .

 ثانيًا : إحياء العقل 
 ن علىولذا يتعييؤكد القرآن على دور العقل في معرفة الحقائق إذ بدونه ال سبيل للوصول إليها . 

 اإلنسان أن يعمل عقله وأن ينميه وأن يحافظ على يقظته ، وبعبارة أخرى أن يحي عقله .
إن اآليات التي يمكن أن تقود اإلنسان إلى اإليمان تتوقف على حضور العقل فهو شرط ضروري 

يريكم تى و  المو لتأثيرها وهو ما ينبه عليه المولى في العديد من اآليات كقوله تعالى "كذلك يحي اهلل
 242" البقرة / ويقول تعالى " كذلك يبين اهلل لكم أياته لعلكم تعقلون 73أياته لعلكم تعقلون " البقرة /

سية أن . إن سبل اإليمان الرئي  80وأيضا  "وله إختالف الليل والنهار أفال يعقلون " المؤمنون /
ثيرات التأ اهلل تعالى بعد أن يبعد نفسه عن يتفكر اإلنسان ليدرك صدق النبوة والرسالة وأنها من عند

الخارجية التي تشكل معوقات عن إدراك هذه الحقيقة ، فتحتاج النفس إلى شيئ من الصفاء 
بكم بصاح والسكينة فيقول تعالى " قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما

 . 46د " سبا  /من جنة إن هو إال نذير لكم بين يدي عذاب شدي
 وعلى ميزان العقل يمكن محاكمة القضايا المختلفة التي تعترض اإلنسان فيحكم فيها بالصواب
ك فمثال  من كان صاحب بصيرة وهداية من ذاته يجدر إتباعه وال يصح أن يتقدم عليه من ال يمل

أن  إلى الحق أحقالهداية إال أن تعطى له فإن فاقد الشيئ ال يعطيه . يقول تعالى " أفمن يهدي 
 .35يتبع أمن ال يهّدي إال أن ُيهدى فما لكم كيف تحكمون "يونس /

وذلك  ة لهاوعلى هذا المنوال أيضا  ذم القرآن التقليد والتأثر باآلراء الشائعة بدون محاكمة ومحاسب
حتماالت الهداية والضالل . يقول تعالى " إنا وجدنا آباءنا على أمة  نا ا  و بالعرض على العقل وا 

 74/، ويقول "قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون  الشعراء  23على أثارهم مقتدون " الزخرف /
قمان ر " لويقول "قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا " أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعي

ليس و مان و مؤيد لإليإن المنهج العقلي يمثل بنظر القرآن سبيال  إلى اإليمان باهلل تعالى فه 21. /
واه معارضا  له بل كل مما نعة إنما هي ناشئة عن هوى النفس قال تعالى "أرأيت من أتخذ إلهه ه

تبع هواه وقال تعالى "وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وأ 43أفأنت تكون عليه وكيال  " الفرقان /
 . 28وكان أمره فرطا " الكهف /
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ن لتكو  لمسلم يدعو إلى إعطاء العقل دوره األساسي في بناء العقيدةإن المنهج القرآني في تربية ا
 راسخة وال تهزها الشبهات والضالالت .

 

 ثالثًا : اإلعتماد على البرهان 
يدحض في كل خطابات القرآن الكريم للمشركين والمشككين يقدم القرآن البراهين بأساليب مختلفة ل

 هو الحق هو خير جواب إلزهاق الباطل . مقوالتهم ومعتقداتهم. فاإلستدالل على ما
وت لعنكبفالنبي إبراهيم "ع" يقول لقومه " إن الذين يعبدون من دون اهلل ال يملكون لك رزقا .." ا

 فما هو عاجر عن النفع ال يصلح للعبادة . 17/
كريم ال آنوإلبطال ديانة قومه الوثنية والتي كانت عبادة الكواكب حاكمها بالبرهان كما يخبرنا القر 
ازغا  قمر ب"فلما جّن عليه الليل رأى كوكبا  قال هذا ربي فلما أفل قال ال أحب األفلين فلما رأى ال

ازغة بفلما رأى الشمس  -قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدن ربي ألكونّن من القوم الضالين 
قام وفي م 78-76ألنعام /قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريئ مما تشركون " ا

لق خنفي الشريك يقول تعالى "ما أتخذ اهلل من ولد وما كان معه من إله إذا  لذهب كل إله بما 
فإن التصارع والتمانع  91ولعال بعضهم على بعض سبحان اهلل عما يصفون " المؤمنون /
 سيحصل ال محالة إلختالف اإلرادات وبتبعها االفعال بين الشركاء .

ة  قيمقابل فإن القرآن يطالب المشركين ببرهانهم على دعواهم إن كانوا صادقين فيها إذ الوفي الم
بقرة " ال أليه دعوى ومقولة إال مع البرهان عليها ، يقول تعالى "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

ئد والبرهان كما هو مطلوب من أصحاب العقائد الباطلة ، مطلوب أيضا  من أصحاب العقا 111/
 الحقة .

د ن يؤكإن أهم برهان نجده في القرآن الكريم ويدل على اإليمان هو برهان النَّظم . وهذا البرها 
أم  عليه القرآن ويتوسع في عرضه وهو يقوم على التفكر والنظر في أيات الخلق سواء في اإلنسان

قال  ،ان باهلل تعالى في السماوات واألرض التي يسميها القرآن باألفاق ليصل اإلنسان إلى اإليم
 ه علىتعالى " سنريهم أياتنا في األفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أن

 . 53كل شيئ شهيد " فصلت /
ختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في ا لبحر ويقول تعالى " إن في خلق السماوات واألرض وا 

ابة كل د لسماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبّث فيها منبما ينفع الناس وما أنزل اهلل من ا
ذا وهك 164وتصريف الرياح والسحاب المسّخر بين السماء واألرض أليات لقوم يعقلون " البقرة /

 في كثير من أيات القرآن .
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،  ميعلجاميزة هذا البرهان أنه أوال  ال يحتاج إلى مقدمات فلسفية أو عقلية معقدة وهو في متناول 
 العلمية لمادةاوثانيأ  أنه يتفاعل مع العلوم الحديثة ومكتشفاتها  فإنها تغذي هذا البرهان بالمزيد من 

 وتزيد من قوة نتائجه ويستطيع أن يجذب جيل الشباب المتعلم .
 وسأشير في بحث التربية العقائدية المعاصرة إلى بعض المالحظات المهمة حول هذا البرهان .

 سوة رابعًا : األ
 تندفعإن سيرة العظماء ومواقفهم المؤثرة في عقول الناس وقلوبهم تمتد إلى آرائهم ومعتقداتهم ف

ائز حد ركأالنفوس المتأثرة بهم إلى متابعتهم واألخذ بهذه األراء والمعتقدات. إن هذا التأسي يشكل 
 المنهج القرآني إلعداد المؤمنين ..

نحاء " والذين آمنوا معه كأسوة حسنة يتأس بها العرب في أيحدثنا القرآن عن إبراهيم الخليل "ع
ن كان الخطاب في األيات السابقة على أية التأسي من أول سورة الممت حنة الجزيرة العربية ، وا 

مهم إنا ا لقو موجها  إلى الذين آمنوا . يقول "قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم  والذين معه إذ قالو 
ؤمنوا تحتى  ون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العدواة البغضاء أبدا  براء منكم ومما تعبد

أسوة حسنة  ، ثم يكرر المولى الدعوة للتأسي بهم فيقول " لقد كان لكم فيهم4باهلل وحده " الممتحنة /
ينتقل  ثم 6لمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر ومن يتول اهلل فإن اهلل هو الغني الحميد " الممتحنة /

سوة هلل أإلى التأسي برسول اهلل "ص"خاتم األنبياء والمرسلين فيقول تعالى" لقد كان لكم في رسول ا
 .21حسنة لمن كان يرجو اهلل واليوم األخر وذكر اهلل كثيرا  "األحزاب /

والتأسي يستلزم بالضرورة اإلطالع والتعرف تفصيال  على حياة األسوة حتى يحصل التأثر به 
نفعال ريق طالنفس بسيرته وكلماته ومواقفه وهذا يعني أن السيرة تشكل مادة تربوية هامة على  وا 

ص اإلعداد والتربية . وقد نكون من المقصرين أحيانا  في قراءة قصص األنبياء والمرسلين وقص
" ، األولياء واألوصياء واألئمة األطهار "ع" وخصوصا  سيرة خاتم األنبياء والمرسلين محمد "ص

 أنها تحتزن تاريخ اإلسالم األصيل ، وتمثل أعظم سيرة ألعظم إنسان عرفته البشرية . رغم
المسألة التربوية الهامة في موضوع التأسي أنه يقدم شخصيات عظيمة في قوتها العقلية 

قيقة وروحانيتها الصافية وأخالقها السامية ومسلكها القويم ، مما يجعل اإلنسان الباحث عن الح
 ،سليم ظر إليها بشيئ من المعيارية للوصول واإلهتداء إلى اإلعتقاد الحق واإليمان الوالصواب ين

ويستبعد إلى حد كبير أن تكون كل هذه الشخصيات قد جافت الصواب وضّلت في طريقها وآمنت 
بأوهام وأساطير وليس بحقائق ، رغم أنها جاهدت وصبرت وضحت ألجل ما تؤمن به وتدعوا إليه 

 كثير منهم على هذا الطريق .بل إستشهد ال
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كتبه و يائه والملف أيضا  أن هؤالء العظام يؤمنون بعقائد واحدة هي اإليمان اهلل تعالى الواحد وبأنب
ريخ . التا ورسله والمالئكة واليوم األخر رغم التفاوت الزماني والمكاني بين هؤالء المؤمنين على مر

ه ال ورسل به والمؤمنون كلُّ آمن باهلل ومالئكته وكتبهقال تعالى " آمن الرسول بما أنزل إليه من ر 
ليك المصير " البقرة / لك له ذكل  285نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وا 

 أثره على تشكل قناعات اإلنسان ومفردات إيمانه .
 ي هذاراعا  وتحديا  فوهنا أدعو إلى المحافظة على قوة األسوة اإليمانية خصوصا  وأننا نواجه ص

 اإلتجاه حيث يعمل على صياغة أسوة للجيل الشاب تبعده عن اإلرتباط بهويته اإليمانية .
 الثوابت العقائدية :

إن العقائد الحقة ال تتغير وال تتبدل بل تتصف بالثبات والبقاء ، وهي التي نسميها بأصول العقائد 
ن أختلف علماء اإلسالم في تعدادها  . وا لمعروف عند الشيعة اإلمامية أنها خمسة ، دلت ، وا 

قد دلت على أصول التوحيد    6 عليه أيات القرآن وأخبار السنة الشريفة ، فآية اإليمان المتقدمة
والنبوة والمعاد وبإضافة العدل واإلمامة تصبح خمسة . قال تعالى " وتمت كلمة ربك صدقا  وعدال  

وقال تعالى " إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان  115" األنعام /ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم
يتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون "النحل / وكذلك كل  90وا 
فهي تفيد  40األيات التي تنفي الظلم عن المولى تعالى "إن اهلل ال يظلم مثقال ذرة .." النساء /

 تعالى في أفعاله حكيم عدل ال يظلم وال يجوز عليه الظلم .أصال  في العقائد أنه 
ولها ، حيقين وأما أدلة اإلمامة فمعروفة في القرآن سواء في أية الغدير واألحاديث المتواترة عند الفر 
ن وقع المخالفون في التأويل ، وأية الوالية او التصدق واألحاديث المرتبطة بهذه الواق ا جاء عة وموا 

ائد لك من األدلة ، التي تثبت هذه األصول بطرق قطعية وما أردت قوله أن هذه العقفيها وغير ذ
ن حصل اإلختالف  ثابتة ومما ال مجال للتغيير فيها ، وال تحتمل اإلجتهاد في أصولها ، وا 

 واإلجتهاد حول بعض المسائل المتفرعة عنها والتي تسمى بفروع العقائد .
كم ها مهم جدا  ، ليس فقط على صعيد ترتيب األحكام، أي الحوالتمييز بين أصول العقائد وفروع

نما أيضا  ألنه بالمحافظة ما أمكن على المساحة العقدية المشتركة بين  باإلسالم أو الكفر ، وا 
رغم المسلمين نحافظ على الترابط العقائدي وعلى وحدة المسلمين . وألجل هذه المسألة المهمة و 

فر ول لم يحكم علماء اإلمامية على المنكر لها من المسلمين بالكأننا نعتبر اإلمامة من األص
 وقالوا إن المنكر ال يستوجب الخروج عن المذهب وليس عن اإلسالم .

                                                           

 في سورة البقرة 285نقصد اآلية  6
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 شبهاتلكن المهم بالنسبة إلينا هو المحافظة على هذه األصول واإلعتناء بها تربويا  ودرء كل ال
 تي يجب أن نعطيها اإلهتمام الالزم .التي قد تطرح حولها خصوصا  الشبهات المعاصرة ال

 .   7وأما فروع العقائد فإن بعضها مما أتفق عليه المسلمون كالحياة البرزخية والسؤال في القبر
 وبعضها محل خالف بينهم كمسألة خلق الجنة والنار أو الرجعة والبداء وسواها.

عي فمثال  يذكر الشيخ الحر وبالنسبة للشيعة اإلمامية فإن بعض هذه الفروع ثابت على نحو قط
 .  8العاملي "قده" أن الروايات المتعلقة بالرجعة أكثر من أن تحصى وتعد وأنها متواترة  بالمعنى

جتهاد فهو معذور ، والمهم هو عرض هذه الفروع  وعلى كل حال فإن كان اإلنكار عن نظر وا 
 بأدلتها على نحو مقنع وربطها بالمنظومة العامة ألصول العقائد.

 التربية العقائدية المعاصرة :
 يالناال شك أننا نحتاج إلى مراجعة األساليب التربوية التي نعتمدها في التربية العقائدية ألج
ر لتفكيالمعاصرة ، وسط عالم يتغيرفيه كل شيئ : األفكار والثقافات وأنماط الحياة وطرق ومناهج ا

 وأساليب وأدوات التواصل وهكذا ...
 ساليبليوم أن نلقن الجيل الشاب المسائل العقائدية وثقافة اإليمان بالطرق واألليس من سهولة ا

ومنطق الفكرة التي تلقيناها نحن فالتغيرات التي حصلت واسعة تفرض أخذ أمور كثيرة بعين 
 اإلعتبار وتقديم رؤية جديدة وسأحاول تلخيص هذه الرؤية بما يلي:

ى أعتن لحديث والدين . لقد كانت المشكلة تاريخيا  التيالتأكيد على عدم التعارض بين العلم ا -1
 كبار بها علماء اإلسالم هي رفع التعارض الذي قد يدَّعى بين الحكمة أو الفلسفة والشريعة وسعى

هلل االمفكرين والفالسفة لتأكيد الوئام بينهما كإبن رشد والمال صدرا وصوال  إلى اإلمام ورح 
كلة طبائي "قده" والشهيد السيد محمد باقر الصدر "قده" أما المشالخميني"قده" والعالمة الطبا

عة المعاصرة فهي رفع ما يتوهم من التعارض بين العلم الحديث والدين وهذا التوهم منشأة النز 
وال شك  المادية الغربية في فهم الوجود والتي تستبعد األمر اإليماني والديني وما غاب عن الحس .

هت العقل اإلنساني وقد عمل العالم الغربي على تعميمها إلى سائر أن هذه النزعة قد شو 
 المجتمعات .

إن للطفرة العلمية والتقنية تأثيرا  كبيرا  على تشكل آراء وقناعات الشباب وقد طرحت جملة من 
القضايا والمسائل التي تحتاج إلى إجابات مقنعة ، وال تعني أن قائلها معادي للدين فإن هذه 

                                                           

أنظر : جعفر سبحاني ، اإللهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل ، بقلم حسن محمد مكي ، المركز العالمي للدراسات اإلسالمية  7
 236، ص  4هـ ، ج 1412قم ، الطبعة الثالثة  –

 280، ص  4أنظر المصدر السابق ، ج 8
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لبدوية في العالقة مع الجيل الشاب توجد جدارا  من عدم الثقة بين جيل األباء واألمهات السلبية ا
وأبنائهم وبين المعلمين والمتعلمين يجب هدمه بسرعة وبال تردد من خالل الجواب التالي : أوال  أن 

نه ليس كل ما الدين ال يمانع أية حقيقة علمية وأنها مهما كانت ال تنفي وجود اهلل تعالى ، وثانيا  أ
يقدَّم في البحث العلمي حقيقة بل كثيرا  ما يكون مجرد نظرية تقبل الصواب والخطأ ، وحتى لو 

 كان حقيقة فإنه ال يلزم منه إبطال اإليمان به تعالى .
نها ية فإفمثال  نظرية األنفجار الكوني "بيغ بن " هي نظرية ، ولو أرتقت إلى مستوى الحقيقة العلم

 خالق مدبر حكيم ، بل تؤكده بدقة النظم للكون التي ال يمكن أن تتحقق بمجرد ال تنفي وجود
 إنفجار كوني مادي مهمازاد "ديفيد هيوم " من إعتراضاته.

نية وهكذا سائر النظريات العلمية األخرى التي تطرح ، فينبغي قراءتها بوعي كالنظرية الداروي
ية الغرب أنفسهم ، فليس كل ما جاء في النظر  "النشؤ واإلرتقاء" التي باتت مناقشة عند علماء

فة ، يصادم الدين كتطور الكائنات في الوع الواحد ، بل في تطور النوع أيضا  في أعراضه المختل
نما اإلعتراض محصور في الطفرة النوعية كاإلنتقال من نوع القرد إلى نوع اإلنسان . وهن  ا تجبوا 

 مجرد نظرية ال شيئ يثبتها على نحو اليقين .المناقشة العلمية والدينية بهدؤ وأنها 
وأن  اإلعتماد على البراهين المقنعة بمعنى أن يكون الجواب برهانيا  على المستوى العقلي ، -2

لى عتوقف ييكون مقنعا  ، إذ ال يكفي أن يكون الجواب برهانيا  ما لم يحقق اإلقناع للمحاور ، وهذا 
 ون ذلك .إستعداد النفس لقبول هذا البرهان د

ن الظن ال يغني من  كما أن اإلعتماد على الظن غير مفيد ، قال تعالى " إن يتبعون إال الظن وا 
ل . وفي الواقع يحرص جيل الشباب على تحصيل المعرفة األكيدة من خال 28الحق شيئا  " النجم /

 كثرة التساؤالت والشكوك .
ول يث يقهو ما نستفيده من القرآن الكريم ، حالتربية الروحية المواكبة للعملية التعليمية . و  -3

ة الحكمتعالى "هو الذي بعث في األميين رسوال  منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمها الكتاب و 
ن كانوا من قبل لفي ضالل مبين " الجمعة / لتربية ، فالتزكية ال تنفصل عن التعليم إذ ليست ا 2وا 

 حقائقوحي لإلنسان ، وكلما تهيأ وعاء النفس أكثر لتلقي المجرد تلقين بل تغيير في المحتوى الر 
ن زول مكلما كان التعليم أرسخ وأنفع . فالتزكية ترقق القلب وتلين طباع النفس وتعّدل مزاجها فت

 أمامها الحجب التي تمنعها عن الحق .
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ى يؤدي إل عدم اإللزام باإلجتهادات العقائدية غير المجمع عليها في الفروع ، ألن ذلك قد -4
 مواقف متشددة تضر بالقناعات العقائدية األساسية التي تجب المحافظة عليها ولهذه المسألة
ي فشواهد كثيرة . فإن التشكيك عند البعض ببعض المسائل التفصيلية حتى لو كانت مهمة بنظرنا 

عل غير كمال اإليمان ، كالمعاجز والكرامات ، ال يصح أن يواجه بصد عنيف يؤدي إلى ردات ف
ي محسوبة ، خصوصا  وأن هذه المسألة ليست أصال  وال تضر باإلعتقاد ، فيسري المشكك حينئذ ف

المسألة التفصيلية عند المسلك إلى األصل . إن الحكمة في المعالجة ضرورية هنا وليس من 
 المنطق أن نضحي باألصل ألجل الفرع ، بل ينبغي البحث عن حلول أخرى .

مأل تحوار اإليجابي وفي ظروف مناسبة فإن األخطر هو األسئلة المكتومة التي التأكيد على ال -5
االت نفس الشباب وليس األسئلة الظاهرة والصريحة . وهذا يستلزم التشجيع على الحوار وفتح المج

جة الالزمة له سواء في الدوائر المغلقة أو الضيقة أو المفتوحة وبشكل مدروس توصل إلى النتي
ب األنخاف من السؤال بل من عدمه وعلى العلماء في الحوزات والجامعات أن المطلوبة يج

ثغور  ن علىيتحملوا مسؤولية تقديم اإلجابات التي ترسخ اإليمان وعقيدة اإلسالم والوالية ألنهم يقفو 
 الدين للدفاع عنه وهذا هو جهادهم .

 اء.القطيعة كما يريده األعدالتأكيد على الحوار اإليجابي وفي ظروف مناسبة وعدم السماح ب -6
ل رة أهوهذا ما يمكن تحقيقه من خالل األسوة التاريخية والمعاصرة . وأعني باألسوة التاريخية سي

ي البيت "ع" وخصوصا  اإلمام الحسين "ع" ونهضته في كربالء فإنها شكلت دائما  النمير الصاف
أثر و جيال وم تأثير عاشوراء في تربية األروحيا  وفكريا  للمؤمنين وال سيما الشباب ونحن نشاهد الي

وله " ق" في ذلك على سيرة الجهاد والمقاومة والتربية الرسالية وهو ما أكد عليه اإلمام الخميني "قده
 سماحةكل ما لدينا من عاشوراء " وأما األسوة المعاصرة فتتمثل اليوم باإلمام الخميني المقدس و 

لى " وسماحة قائد المقاومة السيد حسن نصراهلل "حفظه المو  اإلمام القائد الخامنئي "دام ظله "
ون يرسخ والشهداء القادة فإنهم المثل األعلى الذي نفخر بتقديمه اليوم لجيل الشباب وهم برمزيتهم

 قيم اإلسالم وعقيدته في النفوس .
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 كلمة الدكتور الشيخ محمد شقير 

 لبنان(–معة االسالمية )عميد سابق لكلية الدراسات االسالمية في الجا   
 منهج أهل البيت عليهم السالم في ترسيخ التربية العقائدية       

وب يحمل هذا العنوان ثالث مفاهيم أساسية، المنهج وهو طريقة في التفكير في مقابل اإلسل    
غير و ن نساالذي هو طريقة في التعبير، والتربية العقائدية التي تعنى بإيصال المعاني العقائدية لال

 ذلك، وأهل البيت عليهم السالم. 
 أهم سمات هذا المنهج:

 -رفقإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه ب -أوال : الجرعة العقائدية التي تناسب االستعداد،  -
 والمقصود به بحسب استعداد كل انسان وكل مجتمع.

 يعي.الش على المستوى ثانيا: تقديم العقائد مجبولة  بالعاطفة والمودة، وهذا األمر ملحوظ جدا   -

 
 ثالثا : تقديم العقائد منسجمة مع التفكير العقالني أو العقلي وقائمة عليه. -
ة لمعرفرابعا : تقديم العقائد بشكل متوازن مع بقية جوانب الدين ما يجعلنا نركز على مجال ا -

 على حساب مجال معرفي ديني آخر.
ر آخر يم العقائد بطريقة متوازنة بين مقولتي الجالل والجمال، أو بتعبيأيضا  تقد  خامسا : -

 الخوف والرجاء، )مثل جمالية الموت رغم رهبته والخوف منه(.
سادسا : خطاب عقائدي يرتبط باألسلوب ولكن له عالقة بالبنية ويمتلك العمق من جهة،  -

ب أن يستوعب مجمل والقدرة على الثأثير في المتلقي من جهة أخرى، وهو خطاب يج
 المفاهيم العقائدية ذات الصلة.
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أخيرا : يجب أن يكون لدي خطاب عقائدي _بالعودة الى عنوان المؤتمر_ يستجيب لتحديات  -
اربة الواقع وأولوياته وخصوصياته. وهنا يبدأ الكالم _وبدون إحباط_ يجب أن يكون لدينا مق

 شيء يحتاج إلى تغيير وتبديل.نقدية لواقعنا كي نجدد ونطور، أو نغير ونبدل أي 
سأبدأ بذكر قصة حدثت معي، منذ مدة جاءني أحد أبناء قريتي _والذي هو دكتور      

حاليا _ وقال لي بكل صراحة موالنا اآلن بدأنا نستمتع بكالمك على المنبر خالفا  للفترة 
ؤشر لوجود األولى لقدومك من إيران حيث كنت تتحدث وال نفهم عليك شيئا ؛ وهذا ربما ي

نما بنية هذا الخطاب وما وراء هذا  مشكلة تحتاج الى اعادة النظر ليس فقط بخطابنا، وا 
الخطاب، والذي هو المنهج أو المنهاج التعليمي الذي ي نتج هذا الخطاب، أي مناهج التعليم 
الديني في الحوزات والمعاهد.. وهذا يأخذنا للطرح التالي: فما هي العالقة بين الحوزة 

الجامعة؟ عادة نذهب إلى الجامعة بخلفية أننا نريد إعطاء شيء لهذه الجامعة، كالتأصيل و 
أو التبليغ أو الدعوة، أو غير ذلك... وهناك شيء آخر يجب أن نلتفت فيه بموضوع 
العالقة مع الجامعة، بتقديري، هذه العالقة يجب أن تكون جدلية. هناك تجربة موجودة في 

المؤسسات األكاديمية والبحثية نستطيع أن نستفيد منها فيما يرتبط الجامعات أو في مجمل 
بمؤسسات التعليم الديني وبمناهج التعليم الديني، والذي هو مفهوم ضمان الجودة ونحن 
نستطيع _بل يجب_ أن نأتي به من الجامعات والمؤسسات ذات الصلة، ويجب أن نستفيد 

ي الجامعات تشكل أحد مجاالته وله عالقة منه بشكل أو بآخر وذلك الن موضوع الجودة ف
ببناء المنهاج التعليمي بطريقة تستجيب للتحديات والحاجات، فال يعود هناك فجوة بين ما 

أي ال يعود هناك من حاجة للتدرب بالناس ثالث  بين المنهاج وما بين الحاجات والوقائع؛
ه التجربة الموجودة في أو أربع سنوات كي تصبح طريقة الكالم معهم مجدية أكثر. وهذ

الجامعات أو غير الجامعات من الحكمة أن تطلب ولو من صدر الجامعي، كي ال نقول 
المنافق أو الكافر كما جاء في الرواية. أما كيف نأقلمها أو نكيفها بشكل أو بآخر فهذا 
 بحث آخر ولكن نحن معنيين بها من أجل اإلستفادة منها. وكي ال نتكلم بشكل تجريدي أو
نظري، سأعطي المثال التالي، في مادة الفرق والمذاهب نتحدث عن المعتزلة واألشاعرة، 
وعند نهاية الدرس يجد الطالب داعش، جبهة النصرة، وأمثالهما.. والسؤال، كيف تلتقي 
الجهتان؟ ونحن ومن خالل التعليم او المنهاج العقائدي نعطي الطالب مجموعة عناوين، 

، او اكثر يجد في الواقع مجموعة من التحديات لها عالقة وبعد مرور سنة، سنتين
بااللحاد، لها عالقة على سبيل المثال بجملة من الشبهات والتشكيكات التي تتناول االمامة 
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او المهدوية. وهذا الصراع، البعض منكم قد تابعه بشكل او بآخر، ويشعر الطالب بعدم 
يقول البعض موالنا نحن نعطيه االساس وعليه قدرته على االستجابة لهذه التحديات. وربما 

ولكن عدا عن ذلك، هذه التحديات  مهم، التأسيس التوسع، ورّدي ان االساس ليس كاٍف.
االستمرار  -وعن معرفة وخبرة في هذا المجال -تحتاج الى زاد معرفي خاص. ال نستطيع

د هذه الفجوة بين هذا بترديد مقولة نعطيه االساس وندعه ينطلق، ابدا، وخاصة عندما تزدا
 االساس او هذه االساسات وبين التحديات الموجودة.

في موضوع ضمان الجودة، اذا عدنا للجامعات فإن العديد من المؤسسات والشركات كانت 
ة تشتكي من وجود خريجين يحتاجون الى العديد من السنوات ليتدربوا حتى يصلوا الى تأدي

ف ك تغذية راجعة باتجاه الجامعات لتعديل المناهج كيالعمل بشكل فيه كفاءة، ويصبح هنا
 تستجيب لهذه الحاجات والتحديات. ولذلك يجب ان يكون هناك دائما عملية تجديد وتطوير

 لهذه المناهج حتى تستجيب لهذه التحديات.
وفي  وهنا نطرح السؤال التالي، في مؤسساتنا الدينية، هل نقوم بهذا األمر ام ال بشكل مستديم،

نع ت، تمنية تنتج هذه الدينامية من التطوير؟ الجواب لديكم، اذا اردنا ان نفعل هذا فهناك معوقاب
 من هذا االمر بشكل او بآخر، ومع ان التحديات ليست نحن، وهي دائما قائمة. ولمقولة القول
ن لسنا نحن الذين نضع التحديات، اريد ان اختم بهذه الكلمة اذا صحت المعلومة التي تقول ا

وجدت ان االجتماع الشيعي اجتماع متماسك، وردوا سبب هذا التماسك  بعض وكاالت المخابرات
اس من فإن وحدة القيادة تقوم على اس الى وحدة القيادة، المرجعية، ووالية الفقيه، _وبتحليلهم_

 المهدوية واالمامة. 

ساسي يجد انها تركز بشكل اواذا اراد بعضكم وضع معجم بيبلوغرافي للشبهات التي تلقى علينا،   
ي على المهدوية واالمامة، فكيف نستجيب لهذه التحديات؟ إن ظن أحدكم أن  الدرس في الحوزة ف

هذا المنهاج كاف فهو مخطئ، هذا يتطلب أن نقوم بتطوير المناهج ونعيد النظر فيها ونحاول 
نسيلها في تطوير هذه االستفادة من مفاهيم ضمان الجودة التي هي حكمة بحيث ان نستخدمها و 

ي المناهج لدينا)مناهج التعليم الديني، معاهد، حوزات، دورات...( وتكون تحتوي على االسس ف
مساحة ثابتة، ولكن بالمقابل هناك مساحة تغّير يجب ان تستجيب لهذه التحديات بشكل مباشر 

 . ومجدي وفاعل، وتحّصن مجتماعاتنا وأجيالنا. والحمدهلل رب العالمين
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 سعادة المستشار الثقافي للجمهورية االسالمية االيرانية في لبنان لمة ك 

 . محمد مهدي شريعتمدارد   
 األم والتحصين العقائدي األسري في توجيهات اإلمام الخامنئي "دام ظله".     

  م مثال  يسعدني ان اشارك في هذا المؤتمر السنوي الذي تقيمه وحدة الهيئات النسائية في حزب اهلل    
هذا  لسعادة سفير الجمهورية االسالمية االيرانية السيد محمد جالل، باالضافة ان القائمين على

مام ات االالمؤتمر العلمي القّيم كّلفوني بإلقاء كلمة عن االم والتحصين العقائدي االسري في توجيه
  الخامنئي دام ظّله.

الفكر  ر منظومةبدَّ ان نقوم بدراستها في اطابداية ينبغي القول ان آراء االمام القائد حفظه اهلل ال   
ة االسالمي بكل ابعادها، والتي ُتخضع تطورات العقل البشري ومتطلبات المجتمع للكتاب والسنّ 

 .وآراء علماء المسلمين على مّر التاريخ

 ي صلىواحسن القائمون على هذا المؤتمر اختيار موضوعي التربية في القرآن الكريم وفي سّنة النب
 رؤية اهلل عليه وآله وسلم واهل البيت عليهم السالم لطرحهما )لطرح هذين الموضوعين( قبل دراسة

سالم اد االالم جّدد الذي اع "سرهه قد "السيد الخامنئي، كذلك ينبغي ان ال ننسى نهج االمام الخميني
ار التاريخ الى مسرح الحياة في عصرنا الحديث عبر ثورته االسالمية الخالدة التي غّيرت مس

ية تربو  وقلبت المعادالت والموازين على مستوى الحياة الفردية واالجتماعية وأّسست لمنظومة فكرية
ذلك للعالم المعاصر يرتكز على الرؤية االسالمية، ول ا  مجتمعية سياسية وحضارية تُقّدم مشروع

 وان هذا المؤتمر،ينبغي في اطار الحديث عن التربية العقائدية والتحديات المعاصرة وهو عن
ن ا تيوالتحصين العقائدي االسري ودور االم فيه وتوجيهات االمام القائد حوله وهو عنوان كلم

 الميةوالعقيدة االس ،نضع كل ذلك في اطار رؤية سماحته حول نظام االسالم المتكامل للحياة اوال
خل شئة داوالتربية والتن ،عنهبكل ابعادها ونمط الحياة الطيبة االسالمية التي طالما تحدث سماحته 

ناح ماالسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع وفق الرؤية االسالمية ودور المرأة المسلمة في كل 
 .الحياة وداخل االسرة

مع  لكنني سأركز في هذه الكلمة على آراء سماحة االمام القائد في ما يرتبط بالموضوع مباشرة 
 قدمتين:كر مذِ ال باالهتمام بسائر أبعاد هذه المقولة وذلك طبعا بعد تأكيد انَّ هذه الرؤية ال تكتمل إ
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أوال : دور المرأة المسلمة التي هي وفق رؤية سماحته تختار الطريق الصحيح وتشّخص الهدف 
ما كالها بشكل دقيق وُتضّحي من أجله فتصنع العظمة والمجد كما هي المرأة االيرانية مثاال التي لو 

طبعا انا كل ما ذكرته في هذه الكلمة هو عبارة عن تجميع وتصنيف آلراء  يرى سماحة القائد
 سماحة القائد ليس إاّل.

 
كما هي المرأة االيرانية التي لوالها لما تحقق انتصار الثورة، إذ كان لها فيه الدور االول 

ور المباشر او غير المباشر، ويؤكد واالساس وكذلك في الدفاع المقّدس ان كان من قبيل الد
وبالمناسبة نحن نعيش في هذه االيام  ،دور امهات الشهداء بهذا الصددعلى االمام القائد 

ذكرى اربعينية الحاجة ام عماد ام الشهداء وام المقاومة، والتي أقامت الهيئات النسائية في 
مة السيد هاشم صفي الدين، مجمع المجتبى عليه السالم حفل تكريم لها بحضور سماحة العال

فالمرأة اذا  في حركتها على مدار الفطرة تعمل كما يقول االمام القائد المعجزات كما يعّبر 
ثير البيئة طبعا هذا أوال، وأّما ثانيا وفي التربية فإنني اخترت من آراء سماحته تأكيده ان تأ

كتأثير النار مثال  في ازدياد الحرارة  االمور التي ترتكز على قانون العّليةوالوراثة ليس من نوع 
او حرق ما يالقيه وال محالة منه، ليأكد سماحة السيد القائد أنَّ التربية تؤدي دورها في التغيير 
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على الرغم من تأثيرات الوراثة والبيئة، وفي هذا المجال له اكثر من مّرة حديث بهذا المجال 
 وهي نقطة مهّمة جدا .

 في ذلك: ر االميطرحها االمام القائد في التربية والتربية العقائدية في االسرة ودو وأّما المبادئ التي 
و لمراة وههم لالتربية داخل البيت واالسرة من واجبات المرأة النَّ التربية هو الواجب االول واأل اوال:

م االمااهم من أعلى المناصب في الدولة حتى رئاسة الجمهورية والدولة) هذه التعابير لسماحة 
 .   القائد(
تها المرأة التي تمتنع عن االنجاب والرضاعة ورعاية الطفل في حضن حنانها وعطفها ومحب ثانيا:

 وتربيته تربية صحيحة دقيقة بسبب نشاطاتها خارج نطاق االسرة اّنما تعمل 
 على خالف الطبيعة االنسانية وانثويتها، وهي مخطئة في ذلك -أ
 سالم ال يقبل بذلك ) كل هذه التعابير لسماحة السيدعلى خالف الرضا االلهي فاال  -ب

 القائد(
كون لن ي هي ُتضرُّ بنفسها وبطفلها وبأسرتها وبمجتمعها وباالجيال القادمة، ألنَّ االبن  -ت

قلق ت والانسانا يتمتع بالسالمة الروحية والنفسية، ولن يكون خاليا من الُعقد واالضطرابا
لك ذي كل ل هذه التعابير له أ ّكد( إاّل بالتربية، وسيؤدوالبؤس والبليات والذلة )طبعا ك

ه اي االمتناع عن هذه الواجبات الى انقطاع النسل كما ُيعّبر سماحته وهذا ما تشهد
 المجتمعات الغربية اليوم.

ه، ا ذكرناالتربية هذه التي قلنا بانها داخل البيت واجب األم واذا امتنعت عنها يحصل كل مثالثا:  
كل ياة بهذه تتحقق بالسلوك والقول والعاطفة والحنان وحتى قراءة االشعار عند النوم، الح التربية

 تفاصيلها فكلما كانت المرأة صالحة عاقلة عالمة ذكية يرتفع االداء التربوي عندها.
ت االمهاباالضافة الى التربية العامة التي تحدثنا عنها قد يؤثر عامل قد يجهله االباء و  رابعا: 

ا من المتدينين على هذه التربية، كالخالف بين االبوين مثال أو وجود خصوصية تؤّثر سلب حتى
 ( على المتلقي او على الم تربي أو ال يقبلها الطفل فيؤدي ابتعادوه عنها )عن تلك الخصوصية

الى االبتعاد عن االسرة ما يؤدي الى بروز ظاهرة ابناء السوء كما ُيعّبر في احد خطاباته في 
 وائل متدينة) أي تكون العائلة متدينة لكن يكون االبن غير ملتزم(.ع
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لسيد ومن هذه االمور التي ينبغي االهتمام بها التربية على االيثار ويذكر هنا سماحة ا خامسا:
ماه لما أ: يا القائد قّصة االمام الحسن عليه السالم مع والدته السيدة الزهراء عليها السالم يقول لها

ن لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فتجيبه يا بني الجار ثم الدار، وايضا يروي في أكثر م  ال تدعين
هنَّ خطاب قصة زينب سالم اهلل عليها وطبعا ي كثر الرواية والحديث عن أمهات الشهداء الالتي ل

 شهيدان او ثالثة شهداء او اكثر، له الكثير من هذا الحديث.
قبول شراكهم في مناقشة االمور واحترام آرائهم ومنطقهم و ضرورة اعطاء الدور لألبناء واسادسا: 

 افكارهم السليمة وفي نفس الوقت التنبيه عند الضرورة بالنسبة لالفكار غير السليمة.
ما للالبن  الرعاية من ِقبل الزوجة للزوج تعادل كما ُيعّبر سماحة السيد القائد رعاية االمسابعا:  

 ربية االسرة فالمرأة هي المحور االساس في كيان االسرة.يترك ذلك من اثار ايجابية على ت
 ّبر أيضاوي ع المرأة تُقّدم على الرجل في االسالم في بعض االحيان وهذا التعبير للسيد القائد ثامنا :

ية ن ناحبأنها أقوى من الرجل طبعا ليس من الناحية الجسدية والبدنية، وانما من ناحية التأثير وم
 ية الدراية في ادارة شؤون االسرة، طبعا هناك تفصيل.العاطفة ومن ناح

مام االهتو يذكر سماحة االمام القائد تقديم االم على االب في الواجبات والتكاليف من ِقبل االبناء 
حمل به او بها وهذا نموذج من العدل االلهي وهوتعبير السيد القائد أيضا انطالقا من ان من يت

 فله القسط االكبر من الحقوق.العبئ االكبر من المسؤولية 
يدان المرأة المسلمة من اجل القيام بدورها في كل ما ذكرنا عليها ان تكون جاهدة في م تاسعا :

ل هة بكالتقوى والعلم، عاملة على بناء النفس معنويا واخالقيا، متقدمة في ميدان الجهاد والمواج
صمتها ال قيمة لها، محافظة على عّفتها وعانواعها، غير مهتّمة بزخارف الدنيا وجماليتاها التي 

 داخل وطهارتها وكل هذه التعابير لالمام القائد، ساعية  ان تكون عامل َسكينة لزوجها وابنائها
 كيان االسرة عاملة على تربية جيل سالم بحبها وعطفها وموعظتها.

ولذلك على المرأة أن  دور المرأة هذا يبدأ منذ الحمل ويستمر حتى آخر ايام حياة الفردعاشرا : 
تواكب هذه المسيرة وتبدع في التعاطي مع مختلف مراحلها عبر معرفة هذه المراحل وعبر رفع 
مستواها العلمي ووعيها وثقافتها بشكل مستمر فال بديل عن ذلك في كل هذه المراحل إذ هي التي 
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ديا  وروحيا  وخلوقيا  تبني ثقافة المجتمع ومعرفته وحضارته وخصوصياته االخالقية بآدائها جس
 وسلوكيا  عرفت ذلك وأدركته أم لم تعرف.

ية، نتيجة التربية هي بناء االنسان المتمتع بالسالمة النفسية والروحية والعقل الحادي عشر: 
( لمجتمعوبناء المجتمع )وظيفة بناء ا االنسان البعيد عن الُعقد النفسية والذي يحمل روحية الخير

دور لناء كل التطور البشري والياته، هنا اسمحوا لي ان استنتج بذكر نموذج هم من بألوهذا هو ا
 توعيةالمراة المسلمة ودور االسرة المسلمة وأهمية التثقيف والتوعية في االسرة وايضا اهمية ال
موذج المستمرة عبر القراءة والكتاب، االمام القائد ي عطي تجربته الشخصية التي ُتعّبر عن الن

 ستثناءاالمتمّيز يقول: والكالم له حرفيا  " في بيتي أنا شخصيا  كل أفراد االسرة بال االسالمي 
، وأنا طالعةتأخذهم الغفوة والنوم في كل ليلة وهم في حالة القراءة والمطالعة، مهتمون بالقراءة والم
ّنما أستمر في القراءة حتى   الميلباشعر شخصيا  كذلك طبعا ال يتغّلب عليَّ النوم وسط القراءة وا 

هم ا بيدالى النوم فأضع الكتاب جانبا  وأنام، جميع أفراد أسرتي تراهم في وقت النوم يحملون كتاب
لى ك، وعبال استثناء وأتصور أنَّ كل العوائل االيرانية ينبغي ان تكون كذلك، بل أتوقع وأنتظر ذل

 طفالاب والعيش معه، حتى االاالباء واالمهات ان يربوا اطفالهم منذ الصغر على االستئناس بالكت
الصغار ينبغي أن يستأنسوا بالكتاب، وينبغي أن يكون شراء الكتاب أحد أهم المصروفات في 

 العائلة.
حوا ، اسمفي الختام اسمحوا لي أن اوّجه الدعوة، أنا الحقيقة هذا الكتاب لم أقرأه لكن اطلعت عليه

لى افي مجتمع المقاومة أدعوهم  ،االسالمية لي ان اوّجه الدعوة لكل العاملين في حقل التربية
رة ترجمة كتاب هام عنوانه:" مدخل الى المنظومة الفكرية لالمام الخميني قدس سره وقائد الثو 

 االسالمية ُمدَّ ظله العالي في مجال الثقافة والتربية،
 ول:ألالقسم ااذ خّصص 

ا ي وضعهفوالمفاهيم الثقافية والثقافة من تعريف الثقافة  ءا  بفصوله الثمانية لموضوع الثقافة، بد
افات ل الثقليات العمل الثقافي وتكامآالفعلي والمطلوب والعمل الثقافي والناشطين الثقافيين ومراكز 

 واضمحاللها والقيم المضادة الثقافية وُسبل تحقيق الثقافة المطلوبة.
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م الول ومكانتها في االساليبدأ من مفهوم التربية في الفصل ا، عن التربية  والقسم الثاني:
الث ل الثونتائجها، بينما يطرح الفصل الثاني المبادئ االساسية للتربية االسالمية لينتقل في الفص

اء أولي الى أهداف التربية في االسالم وُيقّرر نظاما كامال للتربية في الفصل الرابع، ويتحدث عن
  ينتهيلي الفصول الخامسة والسادسة والسابعة التربية وتقسيماتها وفق الفئات العمرية ومسيرتها ف

صل ي الفالى العوامل المؤثرة في التربية االسالمية في الفصلين الثامن والتاسع وآليات التربية ف
 االنس بهلقرآن و اليات التربية نذكر االهتمام بالعلم والتربية القرآنية واالهتمام بتالوة  آالعاشر، ومن 

ء  والدعاع اهللبر في معاني القرآن وأحاديث أهل البيت عليهم السالم والمناجاة ميوميا  والتفكير والتدّ 
ة لدينياوتعظيم الشعائر واحياء المناسبات ومفهوم المناسبات الدينية وتأثيرها، وتأثير التجمعات 
ل هية ألوالتوسل بأئمة الهدى عليهم السالم ومجالس العزاء وبركاتها وواجبات المقيمين لها والوال
ي مية فالبيت عليهم السالم وللولي الفقيه وهدفنة مسيرة الحياة االنسانية واختيار االهداف السا
ّرة مر من الحياة والمجاهدة في سبيلها والتضحية والشهادة واالقتداء باالسوة الحسنة كما ذ كرت أكت

يهم يت علسلم واهل الباالسوة والقدوة والنموذج في الكلمات الماضية وبالنبي صلى اهلل عليه وآله و 
 السالم والصالحين والعلماء ومنهم االمام الراحل والشهداء وأخيرا  انتظار الموعود.

ن شكرا للمشرفين على هذا المؤتمر ولكم أيها الحضور الكريم على استماعكم، سائال  المولى أ
 يوفقنا لما يحب ويرضى.
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 : ة العقائديةأبرز المؤثرات على التربي الجلسة الثانية 
 

 
  ارس في مد مديرة مركز سكن لإلرشاد األسري/ م. ملف التربية األسريةكلمة األستاذة أميرة برغل

 المصطفى )ص(
 

  التربية العقائدية في األسرة : مكامن القوة والضعف   
 ما هي العقيدة ؟؟؟

 ّرسوخ، وت والحكام والثببأّنها الّربط والشّد واإليثاق، وقيل أيضا  إّنها اإلتعرف لغة   العقيدة
 .ْقدوهي في أصلها مأخوذة من العَ  الُحْكُم الذي ال ُيْقَبُل الشكُّ فيه لدى معتِقِدهو 
 
  لِّ ما بكو تعالى و تعني اإليمان الّراسخ الجازم باهلل سبحانه فالعقيدة اإلسالمّية  اصطالحا  أّما

ليهم ب السماوّية، والرسل عيجب له من صور التوحيد، واإليمان باألركان: المالئكة، والكت
من  ق بهاالّسالم، واليوم اآلخر، والَقَدر خيره وشرِّه، وكّل ما يتفّرع عن هذه األصول ويلح

 )راجع المعجم الوسيط وغيره( .أساسّيات الدين
 

                                                                     ميزات العقيدة اإلسالمية ...       
 خليا  الما  داالدين يمنح اإلنسان س وحده  /سالمًا داخليًا واستقرارًا نفسيًا منح اإلنسان ت

 .لمعاصريجتاح اإلنسان االذي واستقرارا  نفسيا  وفي وسط هذا الفراغ الروحي والقلق النفسي 
 [ 28]الرعد:}َأاَل ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{  يقول تعالى:    



36 

 

  م والتحابّ التي تدعو إلى التراح امن خالل تعاليمه /واستقرارًا اجتماعيًا  سالماً نحه متو 
  .ونبذ الفرقة والعنف، وتحّث على التواصل ومّد يد العون والمساعدة لآلخرين

  (.37عيون الحكم والمواعظ: )«  اإليمان أمانعلّي )ع(: "اإلمام يقول 
 اإلنسان من عوائقه  ح البشرية حتى يتجّردويقول الفيلسوف الدوس هكسلي: "ال تستري

لدكتور عيدة اسنحو إنسانية ) ونزعاته وال يكون متجّردا  إاّل إذا ارتبط برباط آخر أاَل وهو اهلل"
 . (هــ 1389، دار الفكر/ بيروت 135محمد المبارك ص 

 اعر ن مشويرى عاِلم النفس السويسري كارل بونج "أن انعدام الشعور الديني يسّبب كثيرا  م
ا تة، كمالمادية البح عاتاالقلق والخوف من المستقبل والشعور بعدم األمان والنزوع نحو النز 

 «يؤدي إلى فقدان الشعور بمعنى ومغزى هذه الحياة ويؤدي ذلك إلى الشعور بالضياع
ة ، دار الراتب الجامعي193دراسات في تفسير السلوك اإلنساني، الدكتور عبد الرحمن العيسوي: ص )

 .(هــ  1419بيروت 
 

 
 :دور األسرة في التربية العقائدية

 ن ال خالف عند اإلسالميين عن أهمية دور التنشئة األسرية في العملية التربوية وعلى أ
الرغم بالتربوي األسري السليم هو المؤثر األكبر على معتقدات األوالد وتوجهاتهم،   اآلداء

 .وسائل تواصل.. –إعالم  –ماعية األخرى: تلفاز من ارتفاع مستوى تأثير العوامل اإلجت
نما أبواه يه» جاء في الحديث عن رسول اهلل )ص(:                  ودانه كل مولود يولد على الفطرة، وا 

 (١١٤/  ٤)شرح نهج البالغة البن أبي الحديد:  «وينصرانه
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  وي دور األسرة التربأما في الغرب فقد ارتفعت مؤخرا  أصوات المفكرين المنادين بأهمية
 وبضرورة إعادة النظر في أسلوب الحياة،الذي همش دور األسرة، في الغرب

  2008حزيران عام  15يقول اوباما في خطابه عن األبوَّة في : 

مس نحن نعلم من اإلحصائيات أن األطفال الذين ينشؤون من دون أٍب هم أكثر احتماال  خ "     
ن أرَّة تكبوا الجرائم، وتسع مرات في أن يتركوا المدرسة، وعشرين ممرات في أن يعيشوا في فقر وير 

ن ينتهي بهم المصير في السجن، هم أكثر عرضة  ألن يقوموا بمشاكل سلوكيَّة، أو أن يهربوا م
هذا  البيت، أو أن يكونوا آباء وهم في سنِّ المراهقة، كما أن أسَس مجتمعنا ستغدو أضعَف بسبب

 .األمر"
 ظومة القيم الليبرالية محل القيم الدينية في األسرة الغربيةآثار حلول من

  م القيواصفا « لهذا كله ستنقرض أمريكا »ف )كاتب روسي(في كتابه : أوليغ بال تونو يقول
 :البرجماتية لألسرة األمريكية

 نصرافإن أغلب األمريكيين يربون أبناءهم على اإللحاد واألنانية والتقاعس عن العمل واال“
أم أب و  7700أجرت مجلة "األبوان" األمريكية استفتاء  بين  1997التسلية، ففي عام إلى 

ن يون أمن الواليات المتحدة وكندا حول القيم الحياتية لألسرة األمريكية. حيث يرى األمريك
يئ، سالقيمة األهم بالنسبة لألسرة هي تعليم أبنائها فهم ما هو جيد بالنسبة لهم وما هو 

 اجماتيين "نفعيين" قادرين على العثور على منفعتهم في كل شيء، حيث تحتلوتربيتهم بر 
 “ .هذه الصفة المرتبة األولى على سلم القيم الحياتية لألسرة األمريكية

 عية "لقد شهدت أمريكا بعد الحرب العالمية األولى تغيرات اجتما :هنري ستيل يقول المؤرخ
ادية في الحياة وساد المجتمع نزعة نحو رهيبة فقد سقطت القيم الروحية وسادت الم

االستهالك المادي وكسب المال وبدأ ينتشر التحرر الجنسي والطالق وانهيار األسرة 
ال إواألمراض النفسية والجنون واالنتحار والعنف رغم اإلشباع المادي الذي ساد المجتمع 

 ."أن الشباب يحس بالضياع وفقدان الهدف في الحياة
 :اب األوالد للعقيدة اإلسالمية األصيلةاكتس أهمية    

 صّحتها شرط  لقبول العبادات العملّية. 
َلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَك َلِئْن َأْشَركْ »قال تعالى:  َتُكوَننَّ ِمَن نَّ َعَمُلَك َولَ َيْحَبطَ َت لَ َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َواِ 

 .)65الزَُّمر:) «اْلَخاِسِرينَ 
 م من سوء الخاتمة وعذاب اآلخرة.تنجي الوالدين وأبنائه 

 (6التحريم:« )ةُ اُس َواْلِحَجارَ ا النَّ ُقوُدهَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارا  وَ »قال تعالى: 
  ، أقواله وأعماله متوازن فيأي المفلح التعد اإلنسان الصالح. 

 (143البقرة /) «ُأمَّة  َوَسط اَوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم »قال تعالى: 
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ع ما )لديه ثقة باهلل..ينهل من قدس الرحمة اإللهية قوة الحب للناس..مليء بالحيوية..متصالح م
 .أعطاه اهلل..مصلح..خدوم..متفائل..عنده بصيرة(

 
           ..هناك عالقة وطيدة بين العقيدة بالسلوك .  

حواس األفكار واألفكار أئمة القلوب والقلوب أئمة ال " العقول أئمة يقول أمير المؤمنين )ع(:
                           (12751ح 206: 11)مستدرك الوسائل  "األعضاءوالحواس أئمة 

 يقول تعالى :

يَماُن فِ ا َيْدخُ َلمَّ َاَلِت اأْلَْعَراُب َآَمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا وَ ق»  ْن ُتِطيُعوا اِل اإلِْ للََّه ي ُقُلوِبُكْم َواِ 
 (14جرات : الح)«َوَرُسوَلُه اَل َيِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيئ ا ِإنَّ اللََّه َغُفور  َرِحيم  

 يقول العاّلمة الطباطبائي:

لى عاعتمدت  إّن ااَلخالق ال تفي بإسعاد المجتمع والتسوق ااِلنسان إلى صالح العمل إاّل إذا»
، وال لمه شيءعإلها  واحدا  سرمديا  ال يعزب عن  -ومنه ااِلنسان  -وحيد، وهو ااِليمان بأّن للعالمالت

جزي هم فيُيغَلب في قدرته، خلق ااَلشياء على أكمل نظام ال لحاجة منه إليها وسيعيدهم إليه فيحاسب
                                                                             .المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته ثم يخلدون منّعمين أو معّذبين

تعالى  رضاه ومن المعلوم أّن ااَلخالق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبق لاِلنسان هّم إاّل مراقبة
ذه هثدي  في أعماله، وكانت التقوى رادعا  داخليا  له عن ارتكاب الجرم، ولوال ارتضاع ااَلخالق من

نيا الفانية الد قيدة التوحيد ـ لم يبق لاِلنسان غاية في أعماله الحيوية إاّل التمتع بمتاععالعقيدة 
 «.والتلذذ بلذائذ الحياة المادي

سف قوله تعالى في سورة يو تفسير  بحث حول عالقة القانون واألخالق بالتوحيد عقب الميزان في 
 (2 ـ مؤسسة ااَلعلمي ط 157: 11مة الطباطبائي العالّ  )« و إال تصرف عني كيدهن أصب إليهن»

 :«جورج سارتون»مؤلف تاريخ العلم يرى 

نتشار كان سببا  أصيال  فى اجمعت قلوب الناس على التوحيد ن الدين اإلسالمى كقوة فكرية إ»
وانتصار الدين العلم اإلسالمى الذى غزا العالم أجمعه، وعلى األخص فى العصور الوسطى، 

قة ممثال  فى العلم اإلسالمى حدث كنتيجة حتمية لقوة العقيدة واإليمان كمصدر للطا اإلسالمى
عادة وتطو المحركة لنشاط المسلمين ير ، وللمنهج العقلى وقدرة المسلمين ـ آنذاك ـ على نقل وا 

           ة                 من خبرات األمم المختلف يدروس الماض
/www.youm7.com/story/2009/11/29/د بليغ حمدي 161262اإلسالم/-فى-األخالقية-النظرية( 
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بلجيكي، وهو يعتبر  ومؤرخ صيدلي (George Sarton) م(1956-1884) جورج ألفريد ليون سارتون
 .تاريخ العلم مؤلف

 
 ماذا عن التربية العقائدية في األعم من األسر المسلمة ؟؟؟

 ات في الغرب تمخضت عنها أبحاث ونظريات أخالقية متعددة :يوجد إحصائيات ودراس 
 ( بياجيه(Piaget (1896-1980) 
 (إريكسونErikson( )1902-1994) 
 ( كولبرجKohlberg( )1927-1987) 
 ( بندوراBandura( )1925-2017) 
  اليوجد دراسات واحصائيات في الشرق اإلسالمي 

 لذا ...اعتمدنا منهجا  استقرائيا   
 .التربية العقائدية السليمة ال بد أن تنعكس سلوكا  متوازنا  وأخالقا  سليمة فإذا كانت

إنه دينة فالمسلمة المت حث حول الواقع السلوكي واألخالقي لألوالد والمراهقين في غالبية األسربفال
 .كاشف عن اعتقاداتهم

         هذه المسلكيات شائعة في الجيل الجديد ...؟ ألم تصبح
قصات شعر  –عدم مراعاة ضوابط االختالط  –حجاب الموضة  –المبكرة المراهقة  -  

 التدخين ......-غريبة 

  .العصبية وكثرة المشاجرات -  

 .العنف بين األخوة في البيت ومع الزمالء في المدرسة -  

  .عصيان أوامر األهل -  

 .لمدارسكثرة المشاغبات في الصفوفة وعدم احترام أوامر المعلمين واإلداريين في ا -   

 .التراجع في اآلداب العامة وعدم احترام األعراف والقيم اإلجتماعية -  

 . العناد والتحدي وكثرة التطلب واالستهالك -  

 .عدم الحماس لتأدية الصالة والتساهل مع الحدود الشرعية -  

 .الكسل وطلب الراحة وعدم الشعور بالمسؤولية -  

 . انطوائية زائدة.......( –وسواس قهري  –كآبة  –كثرة اإلضطرابات النفسية )قلق  -  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 ولكن...ال زالت هناك صفحات مشرقة....
 .....المجاهدون السائحون العابدون 
  ..... الناشطون والمتطوعون / في الكشاف والمساجد والجمعيات والتعبئة 
  .....الجرحى وعوائل الشهداء الصابرون المضحون 
  الطالب الملتزمون المثابرون المتفوقون ...... 
  .....الفتية والفتيات الملتزمون الرساليون المخلصون 
   اآلباء واألمهات والمربون العقائديون األخالقيون 

 القوة التربية العقائدية في أسرنا / مواضعواقع 
إليه  ن / أضفالتزام األهل الديني له انعكاسات كبيرة على األوالد ولو بعد حي :االلتزام الديني (1

 .رقة/ اليقين باهلل وبلطفه بعباده/ الصدقات على نية هداية األوالدالدعاء بح

ما عن تقليد / وما كان عن وعي عقائدي فهو أكثر تأ   .ثيرا  والتزام األهل إما عن عقيدة راسخة وا 

ا  فل السيد الطباطبائي في كفاية بحثة في سورة يوسف)ع( إما خو و وااللتزام العقائدي، كما يق 
ماصو   ا حبا  وهم أهل العلم / واألخير أكثر تأثيرا  بال شك.ما طمعا  وا 
 ..... -دايا اله –الزيارات  –تحاب األسرة الممتدة  –تماسك األسرة النواتية  :الروابط العائلية( 2

 وحديثنا هنا ،كلها عناصر مهمة جدا  في ربط األوالد ببيئتهم العائلية وتأثرهم بها ،سلبا  أو إيجابا  
 جابي لذوي العقائد المتينة من ذوي القربى.عن األثر اإلي

باء ال زالت العاطفة، في مشرقنا اإلسالمي، تلعب عنصرا  أساسيا  في عالقة اآل :العاطفة ( 3
لى عونهم بأبنائهم داخل األسرة، ولهذه العاطفة التي تجعل األهل يتفانون  في خدمة أوالدهم و يؤثر 

لولد اهلهم ومحاولتهم ارضائهم فيما يحبونه وهو ما يضع أنفسهم، أثر كبير على خجل األبناء من أ
 على السكة الصحيحة ويكسبه توجهات أهله العقائدية  

ان كإلحياء المناسبات اإلسالمية أثر غيبي كبير، خاصة إذا  /احياء المناسبات الدينية ( 4
 ( 32ج:الحوِب )ُقلُ َوى الْ َذِلَك َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه َفِإنََّها ِمْن َتقْ »جماعيا  

 واقع التربية العقائدية في أسرنا / مواضع الضعف
 الخطاب الخشبي : -1

  العنف –التلقين  –اإلجبار والفرض  –األساليب اللتقليدية الخاطئة : التخويف 
  ة المغاال –األفكار التقليدية الخاطئة : األفكار التكفيرية اإلقصائية  والتحريضية– 

 ثقافة الحقد والكراهية  –ي الدائرة األخالقية وفصله عن الواقع حصر الدين ف
 اهقين التنفيري والمبالغة في منطق التعبد مع الفتيان والمر لخطاب التخويفي التهويلي ا

  بطريقة إقناعية برهانية ال إسكاتية تعبديةن األسئلة  بذل الجهد لإلجابة عوعدم 
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 فتوحاقفال باب الحوار وعدم المناقشة بصدر م 
 )لكل مرحلة خطاب خاص ومضمون عقائدي خاص(الجهل بالمراحل العمرية  -2

 – العالقات االجتماعية –العمل اإلنشغال الدائم وعدم تخصيص وقت للحوار واإلصغاء/  -3
 االعمال اإلسالمية... –وسائل التواصل 

إلنساني ااآلداء غير  –الفصل بين المنظومة الفقهية والعقائدية  –عدم التوازن /غياب األسوة  -4
 داخل األسرة ..... 

 التهرب من الرد على األسئلة..... –إيمان تقليدي  /الجهل  -5
 توصيات ...

قناعا  وقدرة على .1 ابة اإلج تطوير دروس العقيدة وتبسيطها بالشكل الذي يجعلها أكثر تأثيرا  وا 
  .على اإلشكاليات والتحديات المطروحة

ي المدارس والحوزات بالشكل الذي يتناسب مع التحديات رفع مستوى معلمي الدين ف .2
  .المعاصرة على مستوى الطروحات العقائدية اإلسالمية

إدخال مواد حول أسس وأساليب التربية بشكل عام والتربية العقائدية بشكل خاص في  .3
 .المدارس والمعاهد والحوزات والجامعات اإلسالمية

 الشكلبين على الزواج تعدهم لدوري الزوجية والوالدية تنظيم دورات تأهيلية إجبارية للمقبل .4
أثير الذي يمكنهم من النجاح في تأمين البيئة األسرية المساعدة على احتضان األوالد والت

 .اإليجابي عليهم
 الميةإنتاج األعمال الفنية الهادفة التي تظهر النموزج الناجح لألسوة في المسلكيات اإلس .5

 .مفاهيم العقائدية المحمدية األصيلةالراقية المنطلقة من ال
ة لعقيدإعداد البرامج اإلعالمية واإلعالنية المساعدة على تركيز البعد العملي واألخالقي ل .6

  .اإلسالمية
 .تأمين خدمات اإلرشاد األسري من منظور إسالمي، ببدالت ميسرة .7
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 عيواالجتماي سلوكات في مركزأمان لالرشاد اللمة د. سحر مصطفى مسؤولة قسم الدراسك: 
 ةوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي وتأثيرهما على التربية العقائدي

 
سموع الحقيقة إّن الخوض في موضوع وسائل االعالم بنوعيها التقليدي )االعالم المرئي والم     

لية ى العموالمقروء(، والجديد )وسائل التواصل االجتماعي واالعالم االلكتروني(، وتأثيرهما عل
التربوية بشكل عام والتربية العقائدية بشكل خاص، يصعب حصره ضمن بضع صفحات، لما فيه 
ة من تشعبات. اذ تتداخل فيه النظريات الخاصة بعلوم االتصال وتأثيرها والنظريات االجتماعي

 والتربوية والنفسية...

ث لعرضها، سيتم تقسيم البح وبهدف حصر حدود البحث بمقتضيات الورقة البحثية، والوقت المتاح
 على الشكل التالي:

اعتماد تعريف للتربية العقائدية، وذلك لحصر البحث في هذا المجال من التربية، على  -
 الرغم من صعوبة الفصل بين االبعاد المختلفة للعملية التربوية.

 وسائل االعالم والتواصل االجتماعي وتأثيرهما على التربية العقائدية. -
بعض النتائج الميدانية من خالل الدراسات حول ما يتابعه تالمذة المرحلة استعراض  -

 الثانوية والطلبة الجامعيين في لبنان، وخالصات دراسات في بلدان أخرى.
 بعض التوصيات. -

 التربية العقائدية

 ي العملية التربوية هي عملية متكاملة يصعب فصل أبعادها، وهي بحسب التعريف المعتمد ف     
: قة التحول التربوي في الجمهورية اإلسالمية وجرى اعتمادها في الوثيقة الخاصة بحزب اهللوثي

 لنظاما"عملية تفاعلية، تمهد للتشكل والتسامي المستمر لهوية المتربين، بنحو منسجم ويرتكز على 
ب مراتب المعياري اإلسالمي، بهدف هدايتهم في مسار االستعداد والتهيؤ للتحقق الواعي واالختياري

 األبعاد "... جميع الحياة الطيبة في 
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سنحاول في هذا البحث حصر المقصود بالبعد العقائدي للتربية كما ورد في كتاب "التربية 
 (:139، 2017للطفل،  اإلسالميةاإلسالمية للطفل" )التربية 

 "تنطوي التربية العقائدية للطفل على بعدين:

لى اهلل تعابّلقة تربي وتقوية استعداداته لقبول العقائد والمعارف الحّقة المتع: يهتّم بتهيئة الماألّول
ل لتي تشتماأي إبعاد الطفل عن البيئة والثاني: اإللهي وصفاته والنبّوة واإلمامة والمعاد، والعدل 

 على عقائد باطلة أو منحرفة."

ه ني أنّ بية العقائدية، والتي تعخاصة في التر  أهميةمع االلتفات الى موضوع التوحيد والذي يكتسي 
 . تعالىال مؤّثر في الوجود إال اهلل، وال كمال إال هلل، وفي النهاية ال وجود إال هلل سبحانه و 

صدر تالشرك في المقابل هو االعتقاد بوجود مؤّثرين وفاعلين إلى جانب اهلل، وكأن هناك أمورا  
نبه لى جاإات بمعنى أّن اهلل يريد وهناك من يريد بمعزل عن اهلل تعالى فيقع التزاحم وتصارع اإلراد

 فيحصل التعارض. وهو أيضا  االعتقاد بتمتع البعض بالكماالت من قدرة وعلم وحياة إلى جانب
 (. 2016الكماالت اإللهّية. واالعتقاد بوجود موجودات بإزاء الوجود اإللهي )التربية التوحيدية، 
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نه (، ا2010-12-1الملتقى األول لألفكار االستراتيجية ) وقد ورد في كلمة االمام الخامنئي في
 من المهم التركيز في بناء النموذج اإلسالمي على مسألتين:

...المسألة األولى التي ينبغي أخذها بالحسبان، هي مسألة المبدأ، مسألة التوحيد، }ِإنَّا ِللَِّه َو ِإنَّا 
ليوم والتي تتجّلى بشكل بارٍز في الغرب، والتي طالما ، المشكلة األهم في عالم ا 9ِإَلْيِه راِجُعون{

أشرنا إليها، هي البعد عن اهلل وعدم االعتقاد به، وعدم االلتزام باإليمان باهلل. ولعّل هناك اعتقاد 
ظاهري وصوري وما شابه، ولكن ال يوجد التزام باإليمان باهلل. إذا ُحّلت مسالة المبدأ، فإّن الكثير 

،ُتحّل بتبعه. } ُيَسبُِّح ِللَِّه ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفي اأْلَْرض{من المسائل سوف 
}َوِللَِّه ُجُنوُد  10

عندما يؤمن اإلنسان بهذه المسألة، فإّن هذا التوحيد  11السَّماواِت َواأْلَْرِض َوكاَن اللَُّه َعزيزا  َحكيما {
ناهية. } ُهَو اللَُّه الَّذي ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الذي يدّلنا على هذا المعنى، يمنح البشر قوة عظيمة  غير مت

عندما  12ُكوَن{اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرِ 
ين حياتنا، ستجد مشكلة يؤمن اإلنسان بتوحيد كهذا، وعندما نستطيع أن نبسط هذا اإليمان في شراي

 البشرّية هذه طريقها إلى الحّل.

المسألة الثانية، وهي مسألة أساسية، هي قضية المعاد، قضية الحساب، قضية عدم انتهاء األشياء 
بزوال الجسم، بالموت، هذه مسألة مهّمة للغاية، أي أّن هناك حساب وتدقيق في الموضوع؛ } َفَمْن 

. إّن األمة التي تمتلك هذه العقيدة والتي يحكم هذا المعنى برنامجها 13َخْيرا  َيَره{ َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّةٍ 
، ستظهر في حياتها 14العملي }َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْير ا َيَرُه، َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه{

عمال، يمنح معنى  ومنطقا  خاّصا  للتضحية تحّوالت وتغّيرات أساسية. اإليمان باستمرار نتائج األ
 والجهاد..... 

 ...15"الدنيا مزرعة اآلخرة"بعد ذلك تأتي قضية عدم التفكيك بين الدنيا واآلخرة؛ 

                                                           
 .156سورة البقرة، اآلية ـ   9

 .24ـ سورة الحشر، اآلية   10
 .4ـ سورة الفتح، اآلية   11
 .24ـ سورة الحشر، اآلية   12
 .7ـ سورة الزلزلة، اآلية   13
 .8و 7ـ سورة الزلزلة، اآلية   14
 .89، ص 1قلوب، جـ إرشاد ال  15
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تربية  خالل اذن في عملية التربية العقائدية، من المهم التركيز على األبعاد المذكورة آنفا  سواء من
ثة للفطرة والتي تعمل علىالمتربين عليها أو إبعادهم عن األ ل دور ابطا فكار الضالة والبيئة الملوِّ

 العقل... 

 وهذا ما سنحاول رصد تأثير وسائل االعالم والتواصل عليه في الفقرة التالية...
 وسائل االعالم والتواصل االجتماعي وتأثيرهما على التربية العقائدية

حجم و ل االجتماعي والعوامل المؤثرة على طبيعة سنقوم بداية بالحديث عن وسائل االعالم والتواص
 تأثيرهما، ومن ثم سنقوم باستعراض واقع تأثيرهما في التربية العقائدية...

 وسائل االعالم والتواصل االجتماعي

 هذه قودوي السنوات السابقة، حياة وأسلوب مفاهيم على انقالبية تكون تكاد تغيرات اليوم عالم يعيش
 عن وسلوكيا   ووجدانيا   مختلف معرفيا   جديد عقل لتشكيل واالتصال إلعالما التغييرات وسائل

از (. لقد شّكلت اإلذاعة ومن ثم التلف2011السابقة )دور االعالم في العصر الرقمي،  األجيال
عية نقلة مهمة في عملية التنشئة االجتماعية وزرع القيم، فأصبح االعالم من المؤسسات االجتما

البناء  هم فيجهازا  م" ة تربية واعداد المتربين، وقد اعتبرهما االمام الخميني الراحلالفاعلة في عملي
عة والتربية مثلما هو مهم في االفساد.... والشيء نفسه يصدق على الصحافة، ولكن اهمية االذا

هي فلشعب والتلفزيون أكبر. فهذه االجهزة اجهزة تربوية ينبغي ان يتم من خاللها تربية كافة فئات ا
 ."..جامعة عمومية

لكبير اتطور ولكن ما يجعلنا نتحدث اليوم عن تغيرات انقالبية وادوار أعمق وأكثر تأثيرا  لإلعالم، ال
تشار في هذه الوسائط والتي افرزتها عملية التقدم التقني، سواء من خالل األقمار الصناعية وان

االعالم الجديد وعماده شبكات الفضائيات، او من خالل شبكة االنترنيت وتشّكل ما يسمى 
 العالقات في نوعية هذه الشبكات نقلة أحدثت التواصل االجتماعي بمختلف تسمياتها. وقد

 صر(،والتويتر على سبيل المثال ال الح بوك الفيس (منها أتاح بعض االجتماعية، وقد والتفاعالت
جراء ومشاركة والصور الفيديو مقاطع تبادل  علوالتفا والتواصل الفورية، المحادثات الملفات وا 

 .المتلقين جمهور بين المباشر
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ون وتحّول األفراد الى منصات إعالمية تنشر بد المعلومة، احتكار كسر وقد ساهمت هذه الشبكات
 ني انرقيب سواء على مصداقية النشر او مالءمة المحتوى للقيم االجتماعية والدينية...هذا ال يع

م او ، تهتيوم ومع السباق المحموم على زيادة عدد المشاهدين والمتابعينوسائل االعالم التقليدية ال
فرطة تخضع لمعايير أخالقية او دينية...ولكن صعوبة ضبط وسائل "االعالم الجديد"، وجاذبيته الم
عله جلألفراد، ومالزمته للمستخدمين بصورة دائمة، من خالل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، 

ث يونات تبلتلفز أكثر تفلتا  من كافة القيود...والمتابع اليوم يجد أغلب برامج اإلذاعات واأكثر تأثيرا و 
 عبر وسائل التواصل االجتماعي وتستعين بها لتحصل على ترويج اكبر....

 تأثير االعالم التقليدي والحديث على التربية العقائدية

سائل االتصال لن نخوض في أساليب حتى ال يتحول البحث الى دراسة في النظريات اإلعالمية وو 
التأثير اإلعالمي ونظرياته، ويمكن للمهتمين بهذا المجال مراجعة كتاب "كيف تؤثر وسائل 

، بل سنحاول حصر مجاالت تأثير هذا االعالم، على 16االعالم: دراسة في النظريات واألساليب"
 التأثير اإليجابي...التربية العقائدية، في عدة محاور، ضمن قسمين التأثير السلبي و 

 أواًل: التأثير السلبي لوسائل االعالم والتواصل االجتماعي على التربية العقائدية
ذري بين ف الجبالسلبي ألنه األوسع انتشارا  واألكثر تأثيرا . على الرغم من االختال ءلقد اخترنا البد

 كل على طريقته... االعالمين التقليدي والجديد، اال انهما يشتركان في محاور التأثير
الية، بعد مراجعة العديد من الدراسات، ومن خالل المالحظة العلمية، يمكننا تحديد المحاور الت
 لتنشئةلالتي تساهم بشكل او بآخر بتشويه البنية العقائدية للمتربين، او ضرب األرضية المساعدة 

 العقائدية السليمة...
 ير والتحليلمحور التسطيح الفكري واضعاف مهارات التفك

يمكننا لحظ المحاوالت الحثيثة لتحويل الناشئة الى مجرد متلق يعيد استنساخ ما يتلقاه، بدئا  من 
برامج األطفال األكثر رواجا  والتي يحتل بطوالتها شخصيات غاية في الغباء، كسولة واتكالية، 

قة، او قصص هادفة، وصوال  الى تعويم الفضائيات بدراما مدبلجة، تفتقد الى سيناريوهات عمي
وتستعيض عنها بعناصر االبهار البصري وتتمحور حول الجنس والعنف...هذا فضال  عن وسائل 

                                                           

 .2، الرياض، مكتبة عبيكان،  طكيف تؤثر وسائل االعالم: دراسة في النظريات واألساليب(، 1998محمد بن عبد الرحمن الحضيف، )  16
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التي تؤدي الى اضعاف المهارات التحليلية بفعل االعتياد على التلّقي وعدم التواصل االجتماعي، 
اآلخرين، فيعتقد البحث المنهجي، وعدم إنتاج المعرفة والمعلومات، واستنساخ آراء ومعطيات 

ا أنه عثر على معلومات ضخمة، وهي في الواقع معلومات ُمشتّتة وسطحية، وهي  الُمتلّقي، واهم 
في معظمها أخباُر ثرثرٍة وشائعاٍت. فوفق ا لدراسة أجرتها كلية االقتصاد في جامعة هارفارد، تبّين أّن 

ه الخدمة، ما يعني أن % من مضمون هذ90% فقط من مستخدمي تويتر هم َمْن ُينِتجون 10
. والمتابع للفديوهات األكثر مشاهدة 17أغلب الُمستخِدمين أصبح دورهم سلبيا  يعتمد على التلقي

على يوتيوب وغيره، يجدها تفتقد للمضمون المعرفي، وتتمحور حول الطبخ والجنس العنف 
 والنكات والمقالب السخيفة... 

سالم عقل الذي يتمحور حوله البناء العقائدي في اإلإن هذا التوجه يجعل المتربي بعيدا  عن الت
وبشكل خاص في مدرسة أهل البيت. والتعقل هو في مواجهة الجهل والتجهيل الذي تمارسه هذه 

 الوسائل، وهذا األمر يحول دون تسامي شخصية المتربي ويشّوه فطرته للسعي نحو الكمال...
 محور التنميط الفكري

دماغ البشري، نتيجة عامل المداومة واإلدمان اليومي، باّتجاه قالٍب ذهنيٍّ حيث يتّم توجيه وبرمجة ال
موحد، أي توجيه نمطية العقل الجمعي للُمستخِدمين، بحيث ُتصبح أدمغتهم شبيهة ، في طرائق 

تواصل تفكيرها ونشاطها العصبي، بنمط االّتصال وهيكلة األوامر والمهام المعتمدة في صفحات ال
أو شاشة اللمس  Keyboardّرف الُمستخِدم على العاّلم من خالل لوحة الكيبورد . يتعاالجتماعي

Touch  في الهواتف الذكية، ما يؤّدي إلى برمجة األفراد الُمستخِدمين لهذه الشبكات على أنماط
 تفكيـر المدرسة الليبرالية األميركية وسلوكياتها ومنظومة قيمها، ما يدفع الفرد نحو التمّرد التدريجي

"الفرد الرقمي على أنماط التفكير التي يحملها، وهو ما عّبر عنه أحد الباحثين العرب بعبارة: 
 .18"الثوري الُمتمرِّد على األيديولوجيات

وكذلك تقديم نماذج مقولبة للباس والسلوك والحاجات، وكيف تكون سعيدا  وما الى ذلك من 
 والتفكير واإلنتاج...المفاهيم والسلوكيات التي تقدم كنمط وحيد للحياة 

                                                           

، متوفر على الرابط 28/6/2009تقرير تحت عنوان: "ثورة تويتر.. أحالم أميركا في إيران" بتاريخ  17

 . ورد في دراسة مركز الحرب الناعمة حول مواقع التواصل االجتماعي.http://www.aljazeera.net/news/presstour/2009/6/28اآلتي:
 .11-7، ص2011علي، حرب، ثورات القوة الناعمة في العالم العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون،  18
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يل في أحيان كثيرة يقدم اإلعالم قوالَب جاهزة  عن رجل الدين أو البطل أو اللص أو فتاة الل
فقه، وغيرهم، يخلق النموذج ويقدمه للجمهور بشكل يحتمل التعميم فيتلقى الفرد القالب ويتصرف و 

هذا .... ة أن الملتحين إرهابيوندون محاولة تحليل أو تجزئة. فنجد على سبيل المثال انتشار ا لفكر 
اة فضال عن خلق تصورات عن السعادة والنجاح، مرتبطة بالحياة الدنيا دون أي التفات الى الحي

  اآلخرة واالرتباط باهلل عز وجل وموضوع المعاد...

 19محور تقوية النزعة الفردية وحب الذات واالغراق بالكماليات واالنحرافات األخالقية

ات ومواقع االنترنيت والتواصل االجتماعي بكم هائل من المواد التي تساهم تعزيز تذخر الفضائي
النزعة الفردية، والدعة والسعي نحو الكسب السريع السهل. وقد كثرت الدراسات مؤخرا التي تلقي 
الضوء على النرسيسية )االعجاب المرضي بالذات(، التي تصيب األشخاص جراء مكوثهم لفترات 

اشات األجهزة، يرصدون عدد االعجابات التي نالوها على مواقع التواصل طويلة خلف ش
االجتماعي وعدد التعليقات على مساهماتهم. لقد أصبح ادمان استخدام االنترنيت من االمراض 
العصرية الشائعة، والتي تولد العزلة واالكتئاب واالنكفاء عن ساحات العمل واإلنتاج، ويدفع 

ملي... وفي محور آخر تضج الوسائل اإلعالمية على كافة اشكالها األشخاص الى الشرك الع
بالترويج لالستهالك دون اية ضوابط، على قاعدة "ما تخلي شي بعينك"، في رسالة مبطنة ان هذه 
حياتكم الدنيا هي الحياة الوحيدة المتاحة لكم استغلوها بالمتع الدنيوية الى ابعد الحدود...هذا فضال 

من المواد التي تخدش الحياء وتلّوث الفطرة اإلنسانية وترّوج للفاحشة، حتى يصل عن الكم الهائل 

                                                           
يم واإلشراقات والفضائل اإلنسانّية، للثقافة التي هي كأداة في يد أرباب القّوة من كالم السيد الخامنئي لتخطيط هو إلفساد اإلنسان، لثقافة العداوة والبغض للق  19

تسلمة قادة ومسنوأباطرة السلطة. إّنهم عن طريق هذه الثقافة، في صدد تفريغ بني آدم من جميع الفضائل اإلنسانّية، وتبديل البشر إلى موجودات فاسدة وم
جل والتي رأة والر حهم ال تّتأّمن سوى عن طريق ترويج هذه الثقافة. ثقافة العري والمصاحبة من دون قيد بين الموغافلة عن ذكر اهلل وعن المعنوّيات. ومصال

هم م تحترق قلوبل. هؤالء ةهي من األصول األساسّية للثقافة الغربّية، والتي ُأّسست منذ اليوم األّول إلفساد البشر وخروج البشرّية عن دائرة الفضائل اإلنسانيّ 
 اإلنسانّية. على

لمئة اذ حوالى نإّن أكبر المّحطات التلفزيونّية واإلذاعّية هي ملك ألصحاب أكبر المصانع والمناجم، وأعظم الثروات. وقد شرعت المنّظمات الصهيونّية م
شاعة الفساد والفحشاء من أجل إفساد أجيال البشر. لقد أخرجوا النساء عن العّفة ا ، روبا وأميركانساء أو  لبشرّية؛ بنحو، حّتى إنّ والخمسين عاما ، بالتخطيط وا 

ا مإليه في  بنحٍو لم يصلن في ذروة الخمسين سنة األخيرة حيث أن نساء أوروبا وأميركا أنفسهن، وصلن إلى حٍد من الفساد والفحشاء في العقود األخيرة
النزوع إلى معاشرة و نتها، وكذلك الرجال إلى الفساد وحّب الدعة والتكاسل والمضى! لقد جّروا نساء البالد اإلسالمّية والدول األخرى القاصية والتي لها مكا

قوى تبداد هذه الت نير اسحاالستهالك، وأجبروهم على القبول بحالة الحياة الحيوانّية. وأفسدوا العقول، حتّى ال ُيهّددوا من قبل الرجال والنساء الذين يقبعون ت
 ة. واستعمارها في بلدان العالم المختلف
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األمر بالمشاهدين والمستخدمين الى استئناس بالمنكر الذي يقّدم كأن ممارسته هي األصل من 
 خالل تقديمه بقوالب جذابة ونشر فكرة ان كل الناس تعيش بهذه الطريقة...

الى  ة لتشكيل هوية المتربي على الصعيد العقائدي، بحيث يتحّولكل هذه األمور تهيء بيئة ملّوث
 ت...في مقاومة األخطاء ومواجهة التحدياعبد الشهوة والمال والسلطة، وتضعف مناعة المتربي 

 محور التشكيك والتوهين وضرب المقدسات

تعمل وسائل التواصل االجتماعي بطريقة تؤدي الى تعزيز المنطق النسبي التفكيكي القائم على 
الشك وتجزئة الحقائق والثوابت واأليديولوجيات، والمنطق النسبي، وهو المنطق اّلذي ترّوجه 

يجة المدرسة الليبرالية. إّن بعض هذه السلبيات الفكرية تحدث بطريقة الشعورية وال واعية، أو نت
 . 20العدوى الشبكية وأصدقاء السوء، وبالحّد األدنى يحدث التشويش على عقائد الُمستخِدمين

والمتصفح لإلنترنيت وما تقدمه وسائل االعالم، يجد كما  هائال  من المواد التي تقوم بشكل مباشر 
الدين  او غير مباشر بضرب المقدسات وتوهين العقائد سواء من خالل النكات الساخرة، او وضع

مقابل النظريات العلمية، او استغالل بعض الممارسات الخاطئة للمسلمين او بعض رجال الدين، 
 ، للهجوم على الدين والتشكيك بأحكامه وعقائده...21او بعض الثغرات في قوانين المحاكم الشرعية 

 محور االنحرافات 

تي تبث أفكارا  مضللة، و عقائد ان ظهور نماذج من الفضائيات الدينية والمواقع اإللكترونية ال
تقديم منحرفة، ال يقل خطورة عن العمل الذي تقوم به وسائل االعالم غير الدينية.. ويقوم االعالم ب

، و استخدام اآليات القرآنية إلضفاء الشرعية على معتقدات 22نماذج مشوهة لممارسة الطقوس
ة المهدوية مساحة مهمة على .. وقد اخذ ضرب العقيد23وممارسات ال تمت الى الدين بصلة

وسائل التواصل كما الفضائيات، سواء من خالل التشكيك، او العمل على التوقيت، او ادعاء 
 المهداوية او غيرها من الطرق...

                                                           
ا مجلة عالم أسهب في بحث هذه القضايا الباحث المصري الدكتور نبيل علي في سلسلة كتبه التي صدرت تحت عنوان: "العقل العربي ومجتمع المعرفة" نشرته 20

 . 25 – 15. الجزء األول ص  2009، نوفمبر وديسمبر 370و  369. العددان 2011المعرفة 
 من باب قانون الحضانة، واالحكام الخاصة بالمرأةمثال الحمالت التي شنت على الشرع  21
 تبرير حركات الشذوذ، من خالل اجتزاء بعض اآليات او تأويلها...وتبرير خلع الحجاب وعدم وجوبه وتطل الالئحة 22
 الممارسات المشوهة لطقوس عاشوراء على سبيل المثال.. 23
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 أصال كما يلحظ انتشار الروايات الدينية التي ال تعود الى مصادر موثوقة واحيانا  بدون أي سند
وهي في االعم األغلب تحمل في طياتها انحرافات او تسطيح عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 وتحريف للدين...
 ثانيًا: التأثير اإليجابي

 يمكن اختصار التأثير اإليجابي بما يلي:
 توفر المواد المعرفية الدينية بسهولة في متناول الجميع.  
 كلفةبن انتاجها إمكانية إيصال المفاهيم العقائدية المجردة من خالل مواد فنية جاذبة، يمك 

 منخفضة.
ا  سرعة وسهولة النشر والوصول الى كافة المناطق والفئات، والتي يمكن استخدامها ايجاب 

 كما سلبا .
ردود إمكانية رصد الشبهات والحاجات المعرفية للمتربين بشكل أكثر سهولة، وكذلك اعداد ال 

 المناسبة...
الى عدد كبير من المشاركين، وقد  ، الذي يصلtelegramتوّفر قنوات البث عبر تطبيق  

دة ستفاالقت عدة قنوات دينية متابعة كبيرة على سبيل المثال قناة الشيخ بناهيان. وكذلك اال
من يوتويب ولو ان ادارته أصبحت تقوم بحظر العديد من المواد حاليا  ضمن سياسة 

 متحيزة...
المالّية وسائر اإلمكانات المطلوبة للمجتمع ـ لم يحَظ المجتمع العلمي للشيعة طوال التاريخ... بالقدرة  

 ...24كوسائل اإلعالم والمنابر والصحف وأمثالها، كما يحظى بها اليوم

 
 نتائج بعض الدراسات الميدانية حول ما يتابعه الشباب عبر وسائل االعالم 

سنعتمد في هذا البحث على  هناك العديد من الدراسات حول االعالم والشباب وتأثيره على قيمهم، وتوجهاتهم.
نتائج دراستين قام بهما مركز امان لإلرشاد السلوكي واالجتماعي، حول االتجاهات القيمية والسلوكية لتالمذة 
المرحلة الثانوية، ودراسة االتجاهات الثقافية واالجتماعية لطالب المرحلة الجامعية. لم يكن موضوع االعالم 

                                                           

 من خطب االمام الخامنئي دام ظله الشريف 24
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ستطعنا من خاللها رصد الوجهة األساسية الستخدام االنترنيت عند الفئتين، كما محوريا  في الدراستين ولكننا ا
رصد أكثر القنوات الفضائية حضورا ، واهم البرامج التي 

  يتابعونها وكانت النتائج على الشكل التالي:
لقد كانت وجهة استخدام االنترنيت األولى لدى الطالب 

سواء لمحادثة األصدقاء الجامعيين والتالمذة الثانويين على حد 
 والتسلية.

كانت المسلسالت واألفالم األجنبية والتركية  لقد 
والهندية، األكثر متابعة من قبل تالمذة المرحلة 
الثانوية. هذا باإلضافة الى البرامج التي تقدمها قناة 

 الجديد على نمط "للنشر" وغيره...
 

 
المحطات التي يتابعها تالمذة المرحلة : 2رسم بياني 

                                                                                                                                                      الثانوية

 
وسائل االعالم، تكاد تنحصر في يتبين من الرسوم البيانية السابقة ان متابعات الجيل الشاب عبر  -

مشاهدة المسلسالت واألفالم وبعض البرامج )التي تهتم بنشر الفضائح(، والتسلية ومحادثة األصدقاء 
عبر مواقع التواصل االجتماعي. فيما يتعّلق بقناة المنار، فنجد أن لها نسبة مشاهدة جيدة عند الشباب 
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: وجهة الطالب والتالمذة الستخدام 1رسم بياني 

 االنترنيت
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لنا أن الخطوة التي قامت بها هذه القناة بعرض بعض تبّين و بشكل عام من المهم االستفادة منها، 
المسلسالت التركية واإليرانية الهادفة قد القت متابعة ال بأس بها عند الشباب، مما يستدعي تطوير هذه 

 الخطوة والتنويع أكثر بالبرامج والعمل على إخراجها بطريقة أكثر جاذبية للشباب ...
 

 التوصيات 

ية، ال يسعنا اال العمل على شقين، االستفادة من اإليجابيات التي توفرها وسائل االعالم، لتعزيز التربية العقائد
والعمل على مواجهة السلبيات ...وفي كل شق يمكننا العمل على محورين، محور نشر المعارف العقائدية والرد 

اولة بناء نمط الحياة الطيبة على الشبهات، ومحور مواجهة البيئة التي تشتمل على عقائد باطلة أو منحرفة، ومح
 التي يريدها اهلل لنا...

 تعزيز مهارات التفكير والنقد العلمي عند المتربين، من خالل العديد من األنشطة... -
 توفير المادة العقائدية الصحيحة بشكل سهل الوصول اليها واستخراجها، عبر االنترنيت. -
فاعلين عبر وسائل التواصل االجتماعي، بما تقتضيه تأهيل مجموعة من علماء الدين والمبلغين ليكونوا  -

 طبيعة هذه الوسائل...
 االهتمام بالبرامج الترفيهية الهادفة، وقد ركز سماحة السيد الخامنئي على هذه الناحية في عدة مناسبات. -
 االستفادة من الكليبات القصيرة عبر وسائل التواصل، لطرح الموضوعات العقائدية بطريقة سلسلة. -
عليكم أن تبينوا للناس محاسن اإلسالم وحقائقه، والتوحيد الذي يقول به اإلسالم، “ول السيد الخامنئي: يق -

والمعنى السامي للنبوة والعدل في اإلسالم، والحكومة في رأي الشريعة اإلسالمية، وكذلك محورية 
 اإلنسان في رأي اإلسالم "، من خالل وسائل االعالم والتواصل االجتماعي.

 الشبهات المطروحة والرد عليها بالطرق المناسبة. رصد -
 الترويج لنمط حياة إسالمي يختلف عن النمط المطروح بمختلف الوسائل اإلعالمية.... -
ربط االعالم الملتزم بمراكز الدراسات التربوية واالجتماعية، ليكون مضمونه متوافقا  مع المتطلبات  -

 الواقعية ومالئما  للفئات المستهدفة...
بط االعالم الملتزم بالجامعات وخاصة باالختصاصات ذات الصلة، سواء الفنون او االعالم او التربية، ر  -

 وكذلك علم النفس والعلوم االجتماعية، لرفده باألفكار الجديدة واالبداعية...
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 ّية(:كلمة األستاذ الدكتور هاشم عواضة )اختصاصي في بناء المناهج التعليم 

 ةومدى مالءمتها ألسس التربية العقائديّ  -في مختلف المراحل  -مّية المناهج التعلي

بعض المفاهيم المفتاحّية المساعدة على فهم مضمونها: المنهج   سابدأ كلمتي بتوضيح     
ة لتربياالتعليمي ومظاهره ومقاربات بنائه وأنواعه، بالرجوع إلى جهة إعداده، ومن ثّم أنتقل إلى 

جود و ستوى ودها في المناهج التعليمّية، وأختم بتقديم اقتراحات ُتسهم في رفع مالعقائدّية وواقع وج
 التربية العقائدّية وفعالّيتها في هذه المناهج التعليمّية. 

 أو أو صفّ  خّطُة نشاطات تعليم وتعّلم منهجّية وشاملة خاّصة بماّدة تعليمّية المنهُج التعليمي: 
 صّفي. الاّل و تربوّية. يشتمل المنهج على التعليم والتعّلم الصّفي  حلقة أو مرحلة تعليمّية أو مؤّسسة

ي ما يحتوي المنهُج التعليمّي دائم ا على مجموعة عناصر متفاعلة فعناصر المنهج التعليمي: 
، نشاطاُتهو عّلم بينها هي: األهداُف التربوّية والتعّلمّية، المحتوياُت المعرفّية، طرائُق التعليم والت

 . والتقويم

صميم، ُط، التيمّر بناء المنهج التعليمي بمراحل متتابعة هي: التخطيمراحل بناء المنهج التعليمي: 
 اإلنتاج، التنفيذ، التقويم، والتطوير.

: ناتالمكوّ  يأخذ المنهج التعليمي، بعد اإلنتاج، شكل حقيبة متكاملة منمكّونات المنهج التعليمي: 
 يل المعّلم، أقراص ُمدمجة، لوحات، تسجيالت، بطاقات...كتاب المتعّلم، كتاب التمارين، دل

 يأخذ المنهُج التعليمي عّدَة مظاهَر، نذكر منها:  مظاهر المنهج التعليمي:

 المنهج الرسمّي )ويتمّثل في البرنامج المعلن في النصوص الرسمّية المتضّمن للسياسات -
 واألهداف العاّمة،

 المعطى للمواّد التعليمّية...( وعدد ساعات التعليم، وتثقيل العالمات -

 المنهج المكتوب )ويتكّون من كتاب المتعّلم وكتاب التمارين ودليل المعّلم...(  -

  يمّية(المنهج الملغى )ويتضّمن الموادُّ التعليمّية والدروُس التي ُتلغى من المناهج التعل -

ى تمل علصّف كّل يوم، ويشالمنهج المعلَّم أو اإلجرائي )ويشتمل على ما ُيعطيه المعّلم في ال -
 األحداث الجارية بين المعّلم والمتعّلمين، وبين المتعّلمين أنفِسهم( 
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 المنهج الداعم )ويتضّمن الوسائل المعينة كاألفالم والبرمجّيات واألقراص المدمجة(  -

م ياقف وقالمنهج المتعّلم )ويتضّمن ما يكتسبه المتعّلم فعليًّا من معارف وقدرات ومهارات ومو  -
 كنواتج لعملّيات التعليم والتعّلم( 

م )ويتضّمن ما ُيقّوم من تعّلمات عبر االختبارات الد - ويم ة وتقاخلّية والخارجيّ المنهج المقوَّ
 ( األداء

لرحلة المنهج الموازي )ويحتوي على النشاطات المنهجّية المنّظمة من قبل المدرسة من قبيل ا -
 ال...(، التربوّية والمسرحّية والمعرض واالحتف

ألهل االمنهج الخفي )ويتضّمن القيَم المضمرة المضّمنة في المنهج التعليمي، والمخفّية عن  -
 والمعّلمين والمتعّلمين...

روضات حلة الُيقسَّم سّلم سنوات التعليم ما قبل الجامعي إلى مراحل تبدأ بمر  المراحل التعليمّية:
ث ى ثالقّسم مرحلة التعليم األساسي، لطولها، إلوتمّر بمرحلة التعليم األساسي وتنتهي فيها. وتُ 

 حلقات تعليمّية متتالية )الحلقات األولى والثانية والثالثة( مّدة كّل منها ثالث سنوات.

 هاراتوثيقة مرجعّية تحتوي على الئحة بيان المعارف والقدرات العقلّية، والم ملمح المتعّلم:
ية الترب االجتماعّية والقيم التي يسعى العاملون في -ة الحركّية، والمواقف )االتجاهات( العاطفيّ 

 ّية، إلىصفّ والتعليم، عبر المناهج التعليمّية في جميع المواّد التعليمّية والنشاطات المنهجّية الاّل 
خّرج من د التإكسابها للمتعّلمين طوال سنوات التعليم والتعّلم، وُيسأل مبدئيًّا عن تحّققها لديهم عن

 ليم األساسي. إّنها ُتجيب عن سؤال: أّي متعّلم ُنِعّد ونرّبي؟مرحلة التع

ربعة: ُيمكن مقاربة بناء المنهج انطالق ا من أحد عناصره األمقاربة بناء المنهج التعليمي: 
 قويم. والو التأاألهداف التربوّية والتعّلمّية، أو نشاطات التعليم والتعّلم، أو المحتويات المعرفّية، 

ّص منهج فّعال من دون أحد هذه العناصر. إّننا نرى أّن أساس المنهج ومرجعّيته نُيمكن بناء 
راتبها ميع مملمح المتعّلم المتخّرج، الذي ُتستخرج منه الكفايات واألهداف التربوّية والتعّلمّية بج
 لمالئمة،اة فيّ ومجاالتها، ثّم ُتختار لها الطرائق والنشاطات الصّفّية والاّلصّفّية، فالمحتويات المعر 

 فالتقويم بجميع أنواعه!
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 لى الجهةإلرجوع من المناهج التعليمّية با ُتعتَمد في لبنان ثالثُة أنواع أنواع المناهج التعليمّية:

 التي ُتعّدها: 

ا قبل تعليم مُيعّدها المركز التربوي للبحوث واإلنماء لمراحل ال مناهج تعليمّية وطنّية رسمّية -
، وما زالت مدارس 1997إلى تطوير لكونها صدرت في العام  الجامعي، وهي تحتاج

ض التعليم الرسمي تستفيد منها حّتى اآلن، كما وَتعتمد بعض مدارِس التعليم الخاّص بع
 إصداراتها. 

 ُتعّدها دور النشر اللبنانّية.  مناهج تعليمّية وطنّية خاّصة -

    مستوردة.  مناهج تعليمّية أجنبّية -

 
الّله بإليمان تعني، من منظور اإلسالم المحّمدّي األصيل، تربية الناشئة على اّية: التربية العقائد

 واإلمامة( والمعاد إيمان ا  نظريًّا  وعمليًّا.()والعدل( والنبّوة 

تفترض التربية العقائدّية وجود هدف تربوي في وثيقة ملمح المتعّلم المتخّرج ُيعِلن بوضوح السعّي 
بالّله، وهذا غير موجود في ملمح المتعّلم المتخّرج من المدارس الرسمّية في  إلى تربية مواطن يؤمن
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، وال في تلك التي ُيحاول المركز التربوي اآلن، 1997المناهج التعليمّية الوطنّية الصادرة سنة 
 بصعوبة وبطء شديدين، إعادة إصدارها! 

ة للبنانيّ النشر لوطنّية التي ُتعّدها دور اأّما واقع وجود التربية العقائدّية في المناهج التعليمّية ا
الخاّصة فيختلف بحسب السياسة التي تعتمدها هذه الدور، وبحسب الجهة التي تتبع لها. وهو 

 بالتأكيد منتٍف بحسب رؤيتنا لهذه التربية العقائدّية.

ّنما والتربية العقائدّية ليست فقط غير موجودة في المناهج التعليمّية ا، هي ت المستوردة، وا  تضّمن قيم 
ا. ي ُننشدهة التفي منهجها الخفي، ال تنسجم مع ثقافتنا وسياستنا التربوّية، وال تخدم التربية العقائديّ 

يزّية إلنجلهذه المناهج هي، لألسف، واسعة االنتشار في بلدنا، وبخاّصة مناهج تعليم وتعّلم الّلغة ا
 !!ة غير اإلسالمّية وحّتى اإلسالمّية منهاالمعتمدة في العديد من المدارس الخاّصة الفرديّ 

)ص(  سولوالر  إّننا نعتقد بأّنه من حّقنا وواجبنا السعي إلى تربية أبنائنا على اإليمان بالّله تعالى
 عّلم، فيوالت واألئّمة )ع( والوالية والمعاد، والعمل على تفّتح الفطرة التوحيدّية لديهم، في التعليم

ى واقع جب إلة والمراحل المدرسّية . ولكّن قدرتنا على تحويل هذا الحّق والواجميع المواّد التعليميّ 
 تختلف بحسب نوع التعليم )تعليم رسمي، تعليم خاّص، وتعليم تابع لإلرسالّيات(. 

حديد إّنني سأحصر الكالم عن واقع وجود التربية العقائدّية في مناطق تواجدنا في لبنان، وبالت
ة، وال لرسميّ ّص. وبناء عليه، ال أرى أّي وجود للتربية العقائدّية في المناهج ابجمهورنا الشيعي الخا

، عن لغالبفي مناهج اإلرسالّيات التي يرتادها بعض أبنائنا فيتخّرجون منها بعيدين كّل البعد، في ا
لى حساب ع ابهاتربيتنا العقائدّية المنشودة. أّما المدارس الخاّصة فتهتّم غالب ا بالربح الماّدي ألصح
 تماهى معضها يالتربية العلمّية والعقائدّية لرّوادها. أّما المدارس األخرى المتواجدة في مناطقنا فبع

اّصة اإلرسالّيات في مناهجه، ولكن مع فارق كبير في نواتج التعّلم، وبعضها ُيشبه المدارس الخ
بر دريجّي عق التئدّية ضمن دائرة التحقّ التجارّية. وهكذا يبقى أثر المناهج التعليمّية في التربية العقا

عّية ي وجممناهج المدارس التابعة للجمعّيات والمؤّسسات العاملة في مناطقنا )جمعّية التعليم الدين
ن مالمبّرات الخيرّية ومدارس مؤّسسات أمل التربوّية ومدارس اإلمداد ومدارس المهدي وغيرها 

 الجمعّيات والمؤّسسات األصغر حجم ا(. 
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مين لمتعلّ نا نعمل في مدارس المهدي، على سبيل المثال، على تنمية التربية العقائدّية في نفوس اإنّ 
نّفذ يُ ي ما عبر ما ُنصدره في مركز التأليف والنشر من سالسل مناهج "الحياة الطّيبة" التعليمّية، وف
ض المناهج في المدارس من نشاطات في المنهج الموازي. كما ونسعى إلى تحليل محتويات بع

قيم  غير الصادرة عّنا ) الفلسفة واالجتماع والتربية الوطنّية...( من أجل معالجة ما أمكن من
ج المنهج الخفي فيها بهدف وقاية المتعّلمين وتحصينهم ورفع مستوى المالءمة بين هذه المناه

ا ما رفعن إذا ءمة ستزدادالتعليمّية  والتربية العقائدّية التي ُننشدها لهم. وال شّك في أّن هذه المال
 لك(. ذمستوى التنسيق والتكامل في هذا المجال مع باقي المؤّسسات التربوّية الشيعّية )ما أمكن 

جالين معلى تجّمع المدارس اإلسالمّية )الشيعّية( توحيد العمل في  1998لقد اقَترْحُت في العام 
عداد المعّلمين، إالّ  ، وبعد رى اليومأنا أ أّنني لم ألَق تجاوب ا حينها! و هما: تأليف المناهج التعليمّية وا 

 عشرين سنة، أكثر من أّي وقت مضى، ضرورة تنسيق الجهود، بين مدارس هذا التجّمع، أقّله في
 مجال إنتاج المناهج التعليمّية، وذلك لرفع مستوى مواجهة الحرب الناعمة وسياسات التغريب

ي فالخفّي  لمنهجّدي للتربية العقائدّية المشّوهة التي ُيرّوجها اوالتطبيع مع العدّو االسرائيلي، والتص
توى فع مسمناهج اإلرسالّيات والمناهج األجنبّية، والذي لم يعد خفيًّا في مراميه، وكذلك من أجل ر 
هجه ر مناحضورنا كجماعة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء الذي ُتمّول السفارة البريطانّية أخط

 ة )الفلسفة والتربية الوطنّية(!!التعليميّ 

يم رآن الكر والق إّن التربية العقائدّية تتحّصل، بشكل منهجي ومباشر حين ا، في مواّد التربية اإلسالمّية
 ّنّيةونشاطات المنهج الموازي، وبشكل غير مباشر أحيان ا أخرى، في مواّد الّلغات والتربية الف

المثال،  حيث ُيمكن على سبيل وفي جميع المراحل التعليمّية،واالجتماع والتربية الوطنّية وغيرها، 
ا الجغرافيو ّية التربية على اإليمان بالّله وتقدير عظمة الخالق في مواّد اللغة العربّية والتربية الفنّ 

ائل والعلوم وغيرها، من خالل حسن اختيار األهداف التعّلمّية والنصوص والكلمات والصور والوس
 المعينة. 

، بدء ا نائنانرى دور المناهج التربوّية والتعليمّية في غرس أسس التربية العقائدّية في قلوب أب هكذا
ير من مناهج الروضات وصوال  إلى آخر صفوف المرحلة األساسّية، مع السعي الدائم لتوفير معاي

 )التسلسل( في المناهج التعليمّية والتكامل في ما بينها.  )المدى( والتتابع السعة
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 خالصة 

 احات:أختم كلمتي عن المناهج التعليمّية ومدى مالءمتها للتربية العقائدّية بتقديم بعض االقتر 

الذي   جمتخرّ االهتمام أكثر باعتماد مقاربة بناء المناهج التعليمّية من زاوية ملمح المتعّلم ال -
 ُيؤّكد فيه على تربية اإلنسان المؤمن المجاهد المتعّلم.

ين ل رفع مستوى التنسيق والتكامل في موضوع بناء المناهج التعليمّية بالتفكير في ُسبُ  -
 المؤّسسات اإلسالمّية الشيعّية بالحّد األدنى.

دة ُتمّثل جميع مدارس ساحتنا في لجان التأليف الموفدة إلى المركز -  تشكيل لجنة موحَّ
نا حاك ليُ والتصّدي لما التربوي للبحوث واإلنماء من أجل زيادة التأثير في المناهج الوطنّية 

 فيها من سياسات تربوّية خفّية.
 ّيةتوسعة دائرة التنسيق في موضوع بناء المناهج التعليمّية في ما بين الوحدات التنظيم -

 )مناهج الكّشافة، والثقافة، والهيئات النسائّية، والتشكيالت الجهادّية ...(.
ل لدراسات واألبحاث العلمّية من أجالرجوع إلى اختصاصّيين في بناء المناهج واعتماد ا -

 زيادة مستوى تأثير هذه المناهج في تربية الناشئة. 
 لكريمرفع مستوى التنسيق والتكامل في ما بين منهجي ماّدتي التربية اإلسالمّية والقرآن ا -

 والمنهج الموازي )تربية عقائدّية مباشرة(.
طوير أدائها والمطالبة بتأمين االهتمام أكثر بالمدارس الرسمّية في مناطقنا لجهة ت -

 احتياجاتها.
ارع العمل على كشف زيف المدارس التجارّية، دكاكين العلم، التي تؤّدي بأبنائنا إلى الش -

 وليس إلى الجامعة.
 التأّكد لجهة إعادة النظر بالمعّلمين الذين ُيدّرسون ماّدتي القرآن الكريم والتربية اإلسالمّية -

 روحة.ى تعليم وتعّلم التربية العقائدّية بمستوى التحّديات المطمن كفاءاتهم وقدراتهم عل
الُمتعّلم، في و المؤمن والمجاهد  إّننا باهتمامنا  ببناء المناهج التعليمّية التي تُنشد تربية اإلنسان

م في جميع المراحل والمدارس والوحدات، وبتأمين المعّلمين األكفاء إلكسابها للمتعّلمين، ُنسه
ج ئتنا من التغريب والتغّرب التي يعمل أعداؤنا على نشرها في مجتمعنا عبر المناهتحصين ناش

 التعليمّية وغيرها! 

 نسأل الّله تعالى أن ُيعيننا على تحّمل مسؤولّياتنا على أكمل وجه.
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  مة . ربية العقائدية السليمة مفتاح الحل الستنهاض األالت:الجلسة الثالثة 

 
   (الثقافية  للدراسات مدير مركز المعارف)الشيخ حسن الهادي كلمة 

 العمل الثقافي في حزب اهلل ودوره في التحصين العقائدي لدى الفرد
 مدخل  

     وآله  الحمُد هلل ربِّ العالمين ، وأفضل الصالة وأتم التسليم على محمد المصطفى ااَلمين      

 الطيبين الطاهرين ، وبعد :

ن خلقهم ومّن عليهم بنعمة االنسانية، وفّضلهم على المخلوقات لقد كّرم اهلل تعالى البشر، أ

لبلوغ المرامات، وتحقيق  -المادية والمعنوية -القوى والقابليات   بنعمة العقل، وأودع فيهم 

الكماالت التي تمّكنهم من العيش بأمان واستقرار، وتكفل لهم حياة إنسانية  منسجمة  ومتوازنة  في 

سرية واالجتماعية، وهذا ما عّزز قيمة االنسان وجعله عنصرا  فاعال  وساعيا  حياتهم والفردية واأل

َلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَن ِفي َأْحَسِن للكمال والتمّيز، ونافرا  من النقص والعجز والفشل. قال اهلل تعالى: }
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ْلَناُهْم َعَلى َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ ، }25{َتْقِويم   َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ

 .26{َكِثير  ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيالً 

َعلََّم اإِلْنَساَن َما وحتى ال يقع اإلنسان في ظلمات الجهل حرص على تعليمه، قال تعالى: }
، ورسم له طريق الهدى بما أرسل من أنبياء 28{ َخَلَق اإِلْنَساَن * َعلََّمُه اْلَبَيانَ ، }27{َلْم َيْعَلمْ 

ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي األمِّيِّيَن َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم وشرائع، قال تعالى: }
ْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلل  ُمِبين   َوَأْن له مسؤولية أعماله، فقال تعالى: }وحمّ  29{اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 

 .30{َلْيَس ِلإِلْنَساِن ِإاَل َما َسَعى
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 :اإلنسان بين صراع الخير والشر 
يجب أن ال يغيب عن هذا المشهد اإليجابي المتعلِّق بتقدير اإلنسان واحترام حريته وكرامته، 

..، مشهد آخر مكّمل لهذا المشهد ومتداخل والحرص على هدايته، والعناية اإللهية به وبحياته
معه، وهو قضية االبتالء الذي يقع على االنسان،  والصراع الذي شغل اإلنسانية منذ القدم، وهو 

... َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر  الصراع القائم بين الخير والشر، وبين الحق والباطل. قال اهلل تعالى: }
َلْيَنا َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيء  ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقص  ِمَن األْمَواِل ، وقال تعالى: }31{ُتْرَجُعونَ  ِفْتَنًة َواِ 

اِبِرينَ  ... َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُه َباَلًء َحَسنًا ِإنَّ اهلَل ، وقال تعالى: }32{َواألْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّ
 .33{مٌ َسِميٌع َعِلي

وال يمكن ألحد أن يصّور هذا الصراع على أنه صراع نظري محض، أو إنه قضية ال 
 الت مثلد ودالتتعدى األبحاث العقلية والفلسفية المتعّلقة باإلنسان والكون والحياة...، أو ُيغفل أبعا

ة لحياوا هذا الصراع، وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على الفكر البشري، وثقافة المجتمعات،
عامل االجتماعية بمختلف مفاصلها، ومستوياتها نزوال  إلى جزئيات الحياة ومكّونات السلوك والت
ه ّوناتالحياتي اليومي، وذلك على أساس أن الميدان األبرز لهذا الصراع هو المجتمع االنساني بمك

مجتمع ة والعن واقع الحيا العلمية، والفكرية، والثقافية، والقيمية، التي ال يمكن عزلها أو اقصائها
ية الذي اتخذ من الهوية الفكرية واالجتماع -والناس. وبهذا تتضح أهداف ومداليل هذا الصراع 

فه وأنها تمسُّ مرتكزات المجتمع، وتطال أنظمته وقوانينه وأعرا -والتربوية لالنسان موضوعا  
حق، يزرع فيهم روح الخير، والوتقاليده، ما ينعكس على حياة البشر وسلوكهم وعالقتهم باآلخر و 

 واألمن، والسلم، أو روح الشر، والباطل، واالضطراب والحرب.
وهذا ما يؤّكد ضرورة العمل الثقافي األصيل  والتربية العقائدية المتوازنة والحقة التي اختار 

تضت لها اهلل من بين البشر أنفسهم رسال  له لهدايتهم وصالحهم ودعوتهم إلى الحق والخير، فاق
الرحمة والحكمة االلهيتين وجود آالف األنبياء والرسل بغرض دعوة الناس إلى اهلل، وتحصينهم من 

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل الغواية والضالل وفساد العقيدة، واالنزالق عن جادة الدين القويم. قال اهلل تعالى: }
َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم ، }34{يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشِرُكونَ َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ 
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، 35{ْم َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ َرُسواًل ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكْم َما لَ 
ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط َوَأْنَزْلَنا  َلَقْد َأْرَسْلَناوقال تعالى: }

 .36{يزٌ ِويٌّ َعزِ اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعَلَم اهلُل َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ اهلَل قَ 
وقد استمر األئمة)ع( واألوصياء والعلماء في الدعوة إلى دين اهلل تعالى، وتبليغ شريعته 
للناس، استكماال  لدور األنبياء)ع( في هداية البشرية وانقاذها من الغرق والهالك والتشّتت؛ وذلك 

اوي دائم ومستمر ألن المستفاد من منهج االنبياء في  الدعوة الى اهلل  أن تبليغ الدين تكليف سم
وشامل، يهدف إلى حماية المجتمع البشري وسالمته وتحصينه.  يقول اإلمام الخامنئي: وهذا 
تكليف مستمر يتأّكد في الظروف الراهنة، فقد اتسعت دائرة االحتياجات والتساؤالت واإلشكاليات، 

، فاتساع مساحة واشتد الظمأ إلى منهل اإلسالم العذب وازدادت اآلذان شوقا  لسماع تعاليمه
المخاطبين ترّسخ مسؤولية الدعاة والمبّلغين في الوقت الحاضر، وتجعلهم مسؤولين حيال الناس 

 .37المتعّطشين للمعارف
 :وجه الحاجة إلى التربية العقائدية 

 مّهد تشّكل العقيدة السليمة وااليمان القوي  والثابت الركن االساس في تربية المؤمن الم
ملة التعليم والتثقيف بما هو عملية بنيوية  وتأصيلية  واصالحية جامعة وشا المجاهد، وبما أن

عدادا  إنسان يستند على العقيدة واإليمان، كانت الحاجة إلى التربية العقائدية؛ التي تعنى بإعداد اإل
ت اعالق يتناول كل جانب من جوانب حياته الروحية والعقلية والجسدية ، وحياته الدنيا وما فيها من

زى ومصالح تربطه بغيره ، وحياته الحقيقة في اآلخرة وما قدم لها في حياته الدنيا من عمل يج
 عليه فينال رضى ربه أو غضبه، وذلك هو الشمول والتكامل الذي يميز االسالم منهجا  ونظاما

 على سائر النظم و المناهج ، فهو يتناول كل جانب من تلك الجوانب بشكل مفّصل ودقيق.
 ات وأسس العمل الثقافي:  منطلق 

ى إّن العمل الثقافي الذي ننطلق على أساسه في التحصين والتربية العقائدية للفرد يرتكز عل
 مجموعة من المنطلقات واألسس ترتبط بنظرتنا وفهمنا للتربية العقائدية، أهمها:

لطريق رسم اها ويأّن العقيدة ااِلسالمية تشّكل نظاما  متكامال  للحياة البشرية بمختلف أطوار  .1
باته لكلِّ جوانبها وينسجم مع الفطرة ااِلنسانية ويضمن تحقق حاجات الفرد الروحية ورغ

 المادية بشكل متوازن ودقيق ، وبما يضمن كرامته وشخصيته .
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 أنَّ نظرة ااِلنسان إلى الحياة والكون ومفاهيمه في شتى المجاالت بل وحتى عواطفه .2
 العقيدة التي يتبناها، والتي تسهم في بنائه الفكري وأحاسيسه كلها تدور حول محور

 واألخالقي واالجتماعي، وتوجيه طاقاته نحو البناء والتغيير.
دي ، أن التربية العقائدية هي التي تساير الفطرة البشرية في واقع البشري األرضي الما .3

د ا يعو لمجتمعه مكما تساير قدرة هذا اإلنسان على أن يكون مثاليا ، يحّقق لنفسه ولدينه و 
الم عليه بالنفع والخير ، كل ذلك داخل في إطار ما أحّل اهلل وما شّرع ، فيعترف اإلس

بات ، لإلنسان بتلك الفطرة التي خلقها اهلل ، وفيها ضعف لإلنسان إزاء التكاليف والواج
 كما فيها ضعف إزاء الشهوات والمغريات.

الح وتحّصنه، هي تلك التربية التي توازن بين أن التربية العقائدية التي تعد اإلنسان الص .4
طاقة الروح وطاقة العقل وطاقة البدن ، توازن بين معنويات اإلنسان وما دياته ، بين 
ضروريات اإلنسان وكمالياته ، توازن بين واقعه وما ينشده من كمال ، توازن بين نزعاته 

يب وعالم الشهادة ، توازن في الفردية ونزعاته الجماعية ، توازن بين إيمانه بعالم الغ
نما هو توازن يؤدى إلى  طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه ومنكحه .. ال إسراف وال تقطير وا 

 .يعني وسطا  في كل شئ.38التوسط واعتدال لقوله تعالى : )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّة  َوَسط ا(
  التحصين العقائدي في العمل الثقافي 

في، أربعة أمور رئيسة، هي: مفهوم التحصين، ماهية برامج العمل الثقا نتناول في هذا القسم
حصين ي والتأهداف العمل الثقافي العامة، فهمنا لنواتج العمل الثقاف ، غايات  التربية العقائدية

 العقائدي.
 :مفهوم التحصين .1

 :يستعمل التحصين في اللغة بمعنى  المنعة والعزة والعفة والصيانة والوقاية، يقال
َن الُجْنُد اْلَمِديَنَة : َجَعُلوَها َحِصيَنة  ، َمِنيَعة   ُنوا َمَواقِ ، َحصَّ  ُزوَها: َعزَّ  َعُهمْ َحصَّ

َنِت اْلَمْرأُة َنْفَسَها : َعفَّتْ  َن زوجَته : أحصنها ، أعفَّها، وَحصَّ  وحصَّ
 وحصَّن فالن ا : اّتخذ الحيطة لوقايته من المرض ونحوه.

 حصينا  منيعا  . وحّصن المكان : جعله 
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ن المكاَن أحَصنه ، منعه وصانه ، بنى حوله ِحْصن ا ، قوَّاه، قال تعالى: } اَل ُيَقاِتُلوَنُكْم  و حصَّ
َنةٍ    .39{ َجِميع ا إالَّ ِفي ُقر ى ُمَحصَّ

 
 ماهية برامج العمل الثقافي .2

مار ي مختلف األعيتضمن عملنا الثقافي سلسلة من البرمج الثقافية الموّجهة لألخوة واألخوات ف
يلة والمستويات، وتتوّزع على عدة مراحل تعليمية وتربوية ومعنوية في الثقافة االسالمية األص

المستقاة من منبع كبار علماء االسالم المحمدي األصيل المتماهي مع المنظومة المعرفية 
ن لمؤملكي المتمّيز والمسلكية لالمام الخميني )قده(، الهادفة إلى البناء المعرفي المحكم والسلو 

فاعل المجاهد الثابت البصير الممّهد لالمام المهدي عج(، وذلك من خالل الدراسة والتدّرب والت
 العلمي والتربوّي واألخالقي والروحي مع البرامج المعتمدة.

 
 . غايات  التربية العقائدية3

 جمال : إن غايات التربية الغقائدية التي نحاول أن نصل إليها هي على وجه اإل
بيه )ص( فعبادة اهلل سبحانه وفق ما شرع على لسان ن  :عبادة اهلل وحده وفق ما شّرع أواًل: -

تتطلب تحقيق عناصر كثيرة في اإلنسان العقائدي منها : عنصر اإليمان ، وعنصر العقيدة ، 
وعنصر اإلحسان ، وعنصر العدل ، وعنصر األمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعنصر 

من  جهاد في سبيل الل...، لنكون كأمة اهلل هي العليا ، كما تتطلب ما تستوجبه هذه العناصرال
 .أقوال وأعمال وأخالق وآداب

وما ترتب على  40: قال سبحانه : )ِإنِّي َجاِعل  ِفي اأَلْرِض َخِليَفة (خالفة اهلل في األرض ثانيًا : -
دة مما أودع اهلل فيها لإلنسان ، من خيرات ، هذا االستخالف من ضرورة استعمار األرض واالستفا

بمعنى أنه مّكن اإلنسان من العيش  41قال سبحانه : )ُهَو َأنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها (
 .على األرض وأعطاه القدرة على عمارتها ، واستثمار ما فيها ، واالنتفاع به لمعاشه والمعاد

ون كله ، باستخدام وسائل العلم ومستحدثات الكشف المشروعة ، فالتعامل مع األرض والك
لالستفادة من هذا الكون ، واجب شرعي وهدف رئيس من أهداف تربية عقائدية للناس ، واألخذ 
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، كل ذلك مما فرض اهلل على اإلنسانبأسباب العلم والتبحر فيه وتسخيره لصالح المعاش والمعاد ، 
 .نين، بحيث ال يجوز لهم أن يتأخروا في هذا المجال ويتقدم سواهمومما أوجب اإلسالم على المؤم

 
: )َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى : قال سبحانه وتعالىالتعارف بين الناس ثالثًا : -

  42َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوب ا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا(
بطونا  مائر و الناس مختلفين أجناسا  وألوانا  وألسنة ، شعوبا  وقبائل وعفقد خلق اهلل سبحانه وتعالى 

أنثى ـ آدم وحواء ـ عليهم وأفخاذا  وفصائل وعشائر ، خلقهم جميعا  من أصل واحد هو ذكر و 
نما الالئق بهم هو التعارف والتالسالم واد ، فما يليق بهم اختالف وتفريق وتخاصم وتعادي ، وا 

 والتعاون والتناصر في ظل التآخي اإليماني. والتراحم والتعاطف
اِلَحاِت : رابعًا : سيادة األرض والتمكن فيها - قال تعالى : )َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ

ْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهم َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلهُ 
 . 43مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمن ا

لح الصا فهذا وعد من اهلل للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ـــ واإليمان بشروطه وفروعه والعمل
 :أمور نتيجة لإليمان الصحيح ـــ وعد اهلل هؤالء بثالثة

م ض ، وأن يجعل لهم والية عليها ، وقدرة على االستفادة منها لمعاشهأ ـ االستخالف في األر 
 .والمعاد

 دينهمب ـ التمكين لهم في األرض بإيمانهم ومنهجهم ، فتكون لهم المهابة والسلطان ، وأن يكون ل
 .الهيمنة والظهور على الدين كله

م يعملون الصالحات ، ه جـ ـ وأن يبدل حالهم من خوف إلى أمن، ومعنى ذلك أن المؤمنين الذين
 أهل السيادة على األرض ،ودينهم وهو دين الظهور والهيمنة ، وال بد من الوصول إلى هذا في

 .ظل التربية العقائدية للناس
اء قال تعالى )ثُمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة مَِّن اأَلْمِر َفاتَِّبْعَها َوال َتتَِّبْع َأْهوَ : خامسًا : الحكم بالشريعة -

وقال تعالى : )َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َواَل َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن  44الَِّذيَن ال َيْعَلُموَن (
ا َوَلْو َشاء اللَُّه َلَجَعَلُكْم ُأمَّة  َواِحَدة  َوَلِكن لِّيَ  ْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكم اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعة  َوِمْنَهاج 
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ضخم من  وهذا هدف 45َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت ِإَلى اللَّه َمْرِجُعُكْم َجِميع ا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن (
، من عبادة هلل واستخالف في هو هدف األهداف األربعة السابقة ، بلأهداف التربية العقائدية

، إلى أن يسود شرع اهلل عباد اهلل ، ألن ذلك إنما يؤدىتناصر وتمكن من األرضرض وتعارف و األ
 . بول مناهج أخرى ليست من صنع اهللدون مساومة أو تجزئ أو ترقيع لهذا المنهج ، فضال  عن ق

 أهداف العمل الثقافي العامة: .4
 البناء العقائدي والمعنوي بناء  موضوعيا . .1
 يم.تعميق العالقة بالقرآن الكر  .2
تعميق االرتباط الوالئي بالرسول االكرم )ص( وأهل بيته )ع( ال سّيما صاحب العصر  .3

 والزمان )عج(.
 التعريف بخط االمام الخميني )قده( وااللتزام بخط الوالية المتمثل بالولي الفقيه.  .4
 غرس الروحية الرسالية والجهادية وتنمية الدافع لحّب الشهادة. .5
 ي.لوالئاتأكيد االلتزام بالتكليف الشرعي و  وترسيخ االلتزام بها، التعريف باألحكام الشرعية .6
 .التحلية بمحاسن األخالق وفضائلهاو  التربية المعنوية الدائمة من خالل تزكية النفس. .7
 تعميق االيمان بالمدد الغيبي, ال سّيما لمسيرة المقاومة االسالمية. .8
في  الترّدد إلى المساجد والمشاركة التربية على االلتزام بالشعائر العبادية, ال سّيما .9

حياء المناسبات الدينية.  الجماعات واألدعية المأثورة وا 
يا التأهيل المناسب في العالقات األسرية وبناء الشخصية االجتماعية المتفاعلة في قضا .10

 المجتمع والقادرة على التأثير االيجابي فيه.
 تطوير الوعي والبصيرة. .11

 ثقافي والتحصين العقائدي. فهمنا لنواتج العمل ال5
إن تحقيق األهداف المرسومة في برامجنا قائم على طبيعة فهمنا للعقيدة ااِلسالمية التي نعمل 
للتربية عليها، وتحصين األفراد بها، إذ هي ليست تلك العقيدة النظرية الذهنية التي تقبع في 

هين العقلية والفلسفية. بل هي زوايا الدماغ والتي تضيع أهدافها على أعتاب المصطلحات والبرا
قوة تتحّرك في القلب فتصنع اإليمان الثابت المستقر في القلوب، وتنعكس ايجابيا  على النَّفس 
والجوارح، فيندفع معتنقها إلى ميادين العمل الرسالي والجهاد والتضحية والشهادة وخدمة الناس 

جرى التاريخ، وبّدلت معالم الحضارة، بسهولة ويسر، فهي قوة فاعلة ومحرِّكة، غّيرت وتغّير م

                                                           

 48دة ، اآلية سورة المائ45
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تصارات وأحدثت في حياة ااِلنسان الفردية واالجتماعية والفكرية انقالبات رائعة، وحّققت ان
، ولذلك وجدنا القلة المستضعفة العزالء في مكة، استطاعت عسكرية مشهودة في التاريخ

تفّللت من كل القيم بعقيدتها أن تصمد ثالثة عشر عاما  في مواجهة طغيان متطّرف وم
 والمبادىء وتنتصر في نهاية المطاف.

بنان كل في ل وبناء  على هذا الفهم للعقيدة حّققت الثورة اإلسالمية في إيران والمقاومة اإلسالمية
عّبر تهذه االنتصارات على أعتى أعداء اإلنسانية من اليهود والتكفيريين وغيرهم، وبمجموعها 

للعقيدة الذي أرساه نهج اإلمام الخميني )قده( وفكر اإلمام عن الفهم العميق والعملي 
رة ، س خيِّ الخامنئي)دام ظله( في الثورة والمقاومة؛ وذلك ألّن هذه العقيدة تولِّد عواطف وأحاسي

ية جتماعيتبنى ااِلسالم بّثها وتنميتها من أجل بناء اإلنسان الكامل في األبعاد الفكرية واال
  سالي.ر خصية العقائدية التي تتمّتع بعقلية هادفة وسلوك قويم، واتجاه والسلوكية، وتكوين الش

 وفعالية حركة ولذلك فإّن ما يميز هذه التربية العقائدية، أنها تدفع بالفرد إلى أن يكون دائما  ذا
، بل مع الكون نفسه ومكّوناته، يعمر األرض ه كلها،  مع نفسه ومع من يعايشهمفي حيات

، هلل لها، والجماد، ومن منطلق أن هذا كّله قد سخره الجو، والحيوان و النباتالبحر و ويفيد من 
ي الذ يه، أو الكونفال يستطيع أن يكون سلبيا  متواكال  مع نفسه، أو مع المجتمع الذي يعيش ف

يعة الرف ، بل هي اإليجابية والتفاعل ، في ظل هذا الدين العظيم وهذه األخالقياتسّخره اهلل له
 .القدر

ه ذ بيدفعلى الصعيد الفكري أخرجت العقيدة ااِلسالمية ااِلنسان من عالم الخرافات والجهل لتأخ -
 بذلك فقدو له ، إلى دنيا العلم والنور، محّفزة الطاقات الكامنة فيه للتأمل واالعتبار بآيات اهلل ودالئ

 نبذت التقليد في االعتقاد وربطت بين العلم وااِليمان .
سس أُ االجتماعي استطاعت العقيدة ااِلسالمية أن تسمو بالروابط االجتماعية من وعلى الصعيد  - 

 ، فشّكل نسانيالعصبية القبلية واللون والمال إلى دعائم معنوية تتمثل بالتقوى والفضيلة وااَلخاء االِ 
 المسلمون خير ُأمة ُأخرجت للناس بعد أن كانوا جماعات متفرقة متناحرة .

ساس خالقي نجحت العقيدة ااِلسالمية في تنمية الواعز الذاتي القائم على أوعلى الصعيد األ - 
اب، ب وعقااِليمان برقابة الخالق جلَّ وعال لكلِّ حركات ااِلنسان وسكناته وما يستتبع ذلك من ثوا

في  األمر الذي أّدى إلى تعديل الغرائز وتنمية شجرة األخالق الفاضلة وجعلها عنصرا  مشتركا  
ا  سياسيحكام ااِلسالمية . كما أسهمت العقيدة ااِلسالمية في بناء المجتمع اقتصاديا  و جميع االَ 

 وتربويا ، وبذلك فهي تمثل عنصر القوة في بناء الفرد والمجتمع ااِلسالمي وتربيتهما.
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وذلك على العكس من الشخصية الالمنتمية، التي تنصّب اهتماماتها جميعا  على الذات 
فسي، ا الذاتية، فتعاني من الفراغ الفكري والعقدي والروحي، والتأّزم النومصالحها ورغباته

ة وفقدان الهدفية في الحياة، كما نشهد في الكثير من حنايا المجتمعات اإلسالمية التابع
 لالستكبار والخانعة أمامه.

لوبهم قفي  دتوصحيح بأنَّ هؤالء المسلمين  لم يتخلَّوا كليا  عن عقيدتهم، ولكن عقيدتهم قد تجرَّ 
من فاعليتها، وفقدت في سلوكهم إشعاعها االجتماعي، بفعل عوامل الغزو الفكري التي 
تعّرضوا ويتعرضون لها باستمرار، وبفعل عوامل االنحطاط والتخّلف التي عصفت بهذه 

 المجتمعات كنتيجة مباشرة البتعادهم عن قيم السماء وتعاليمها.
 

 خاتمة
كون يى أن قائدية التي نعمل على تحصين األفراد بها، أنها تدفع بالفرد إلإن ما يميز التربية الع -

، تهكّوناهم ، بل مع الكون نفسه ومدائما  ذا حركة وفعالية في حياته كلها ، مع نفسه ومع من يعايش
د قيعمر األرض ويفيد من البحر والجو ، والحيوان و النبات ، والجماد ومن منطلق أن هذا كله 

، أو  ش فيه له ، فال يستطيع أن يكون سلبيا  متواكال  مع نفسه ، أو مع المجتمع الذي يعيسّخره اهلل
قيات ألخالالكون الذي سّخره اهلل له ، بل هي اإليجابية والتفاعل ، في ظل هذا الدين العظيم وهذه ا

 .الرفيعة القدر
 
لمسلم نسان اسالمي ، التي تصوغ لالِ إنَّ العقيدة ااِلسالمية هي القاعدة المركزية في التفكير االِ   -

 نظرته التوحيدية للكون والحياة ، وتنتج له مفاهيم صالحة تعكس وجهة نظر ااِلسالم في شتى
المجاالت ، كما تنتج له عواطف وأحاسيس خيرة . فهي تمّثل عنصر القوة ، وهي التي صنعت 

 صر الراهن .المعجزات وحّققت االنتصارات الكبرى في صدر ااِلسالم وفي الع
 
اور إن الدور الهام الذي قامت به العقيدة من أجل بناء ااِلنسان على جميع يتمحور في المح -

 : األربعة اآلتية
  : اعتبرت ااِلنسان موجودا  مكّرما  ، أما الخطيئة التي قد المحور األول: على الصعيد الفكري

أشعرت ااِلنسان بقدرته على يقع فيها فهي أمر طارىء يمكن معالجته بالتوبة ، وبذلك 
االرتقاء، ولم تؤيسه من رحمة اهلل وعفوه ، ثم أّن العقيدة حّررت ااِلنسان من االستبداد السياسي 
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للحّكام الوضعيين، كما حّررته من عادة تأليه البشر ، وأطلقت حريته، ولكن ضبطتها بقيود 
نية بالعبودية هلل وحده ، والخضوع الشرع حتى ال تؤّدي إلى الفوضى ، كما ربطت الحرية ااِلنسا

الواعي والطوعي لسلطته . كما حّررت ااِلنسان من شهوات نفسه ومن عبادة مظاهر الطبيعة 
 من حوله ، ومن ااَلساطير والخرافات في االعتقاد والسلوك .

ره دو بومن خالل عملية تحرير الفكر ، قامت بعملية البناء ، فأعطت مكانة كبيرة للعقل واعترفت  
 الحس وفتحت أمامه آفاقا  معرفية واسعة ، كما فتحت أمامه نافذة الغيب ، وأطلقته من أسر دائرة

ن مجعلت الضيقة ، ووّجهت طاقته الخالقة للتأمل واالعتبار في آيات اهلل اآلفاقية وااَلنفسية ، و 
قل الكتشاف تفكره هذا عبادة هي من أفضل العبادات . ولم تقتصر على ذلك بل وّجهت طاقة الع

 ترصين، كما وّجهت العقل للنظر في حكمة التشريع ليخية الحاكمة على ااُلمم والشعوبالسنن التار 
 قناعة المسلم بشريعته وصالحيتها لكل زمان ومكان .

 مان ،من جهة ُاخرى دفعت العقيدة ااِلنسان إلى كسب العلم والمعرفة ، وربطت بين العلم وااِلي 
ف يؤدي إلى عواقب وخيمة ، كما وجهت العقل للنظر المستقل والمالحظة فكل تفكيك بينهما سو 

 الواعية واستنباط النتائج من مقدمات يقينية ، ودعته إلى عدم التقليد في ُاصول الدين .
 
فكر  ما كانقامت العقيدة بدور تغييري كبير ، فبين. المحور الثاني: على الصعيد االجتماعي : 2 

الي صّبا  حول ذاته ومصالحها، غدا بتفاعله مع إكسير العقيدة يضّحي بالغااِلنسان الجاهلي من
فع والنفيس في سبيل مبادىء دينه ومصالح مجتمعه . وأزالت العقيدة التناقض القائم بين الدوا
ر الذاتية المتمّثلة بحرص ااِلنسان على مصالحه وبين مصالح الجماعة من خالل إثارتها للشعو 

 حو اآلخرين .االجتماعي للفرد ن
،  خرينوقد نّمت العقيدة هذا الشعور بأساليب عّدة منها : إيقاظ حّس الشعور بالمسؤولية تجاه اآل

 وتنمية روح التضحية وااليثار لدى الفرد المسلم ، ودفعه لالنصباب في قالب الجماعة .
ية ى أساس العصبوقامت العقيدة بتغيير الروابط االجتماعية بين االأفراد ، من روابط تقوم عل 

ي هللقرابة ، أو على أساس اللون أو المال أو الجنس ، إلى روابط أسمى تقوم على أسس معنوية 
 التقوى والفضيلة وااَلخاء ااِلنساني .

احدة و ّمة أُ ونقلت العقيدة ااَلفراد من حالة التناقض والصراع إلى حالة التعارف والتعاون ، فشكلوا  
 .نوا قبائل وجماعات متفرقة ومتناحرة ، ال تقيم لهم األمم وزنا  مرهوبة الجانب بعد أن كا
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سان ، أسهمت العقيدة في خلق طمأنينة وأمان لاِلن. المحور الثالث: على الصعيد النفسي : 3
 مهما كانت عواصف ااَلحداث من حوله . وقد اتّبعت وسائل عديدة لتخفيف المصائب التي تواجه

ليئة ر ، من تلك الوسائل : بيان طبيعة الدنيا ، وأّنها دار محن واختباااِلنسان على حين غّرة ، وم
أن  بتيارات المصائب التي تهب على ااِلنسان كريح السموم ، وعليه فمن المستحيل على ااِلنسان

يطلب الراحة والسكينة فيها . وعليه أن يضع نصب عينه النجاح في هذا االمتحان االلهي في 
ع تستتب تكليف . ولقد خّففت العقيدة من وطأة المصائب عبر التأكيد على أّنهاالدنيا التي هي دار 

 أجرا  وثوابا  .
، حّررت العقيدة النفوس من المخاوف التي تشّل نشاط ااِلنسان وتكبت طاقته آخرومن جانب 

 ذهن هوتجعله نهبا  لعوامل القلق والحيرة، كما شّجعت العقيدة ااِلنسان إلى معرفة نفسه ، فبدو 
ال  المعرفة للنفس يصبح من الصعوبة بمكان السيطرة عليها وكبح جماحها ، ثم بدون معرفة النفس

 يمكن معرفة اهلل تعالى حق معرفته .
 
الق مة االخقامت العقيدة بدور خاّلق في بناء منظو . المحور الرابع: على الصعيد االخالقي : 4  

ّمن  تتض أو عقابا  ، وليس مجّرد توصيات إرشادية الللفرد المسلم ، وفق ُأسس دينية تستتبع ثوابا  
ن ممامه المسؤولية ، على العكس من القوانين الوضعية ، التي أزالت شعور رقابة اهلل والمسؤولية أ
 .بها  نفس الفرد ، وبذلك نسخت ركيزة ااَلخالق ، فاألخالق بدون ااِليمان تفقد ضمانات االلتزام

اَلخالق ّنب ابعت أساليب عّدة لدفع ااَلفراد للتحّلي بااَلخالق الحسنة وتجوالمالحظ أّن العقيدة اتّ  
 لسيئة .أو ا السيئة منها:   إبراز المعطيات األخروية وأيضا  الدنيوية المترتبة على ااَلخالق الحسنة

سن اثر بمحلتربط ااَلفراد برموز العقيدة ومرشديها بغية التأ« ااُلسوة الحسنة»كما اتّبعت ُأسلوب  

 أخالقهم والتأّسي بسيرتهم .
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  كلمة د. السيد صادق الموسوي : أستاذ حوزوي وجامعي. 
ئدية كيفية تعزيز عمل الجهات التربوية الملتزمة في الجامعات في ظل المنزلقات الفكرية والعقا

 .التي يتعرض لها الطالب

 الذي يعّد أصال  فيبعد الشكر الجزيل لوحدة الهيئات النسائية على فتح هذا الموضوع 
كان  تأسيس الحركة االيمانية الجهادية التي نصرها اهلل في مواضع عديدة وساحات متعددة، والتي

سبق ل المأحد أهم أسباب النصر فيها هو التيقظ والتنّبه والترّقب لمخاطر المستقبل وتحدياته والعم
 عود عصّية الحركة.على رصد األخطار لضبطها قبل أن تنمو وتستفحل وتصبح قوّية ال

ك تلك لى ذلُيعّد البناء والتربية االيمانية ساحة متقّدمة من ساحات المواجهة، تكفينا داللة ع
شكيك الحشود االعالمية والجهود الثقافية واألرصدة الحالية المبذولة لالبتذال واالنحراف والت

بنا لما اقتر كقّوة الديني والتي تتزايد ب بالقضايا الفطرية والمسّلمات العقلية التي يتأسس عليها االلتزام
   .احل الثانوية والمهنية والجامعيةمن الساحات المؤثرة في المستقبل وخاصة الطالب في المر 

 انطالقا  من ذلك، يمكن تفكيك العنوان إلى قسمين:

 األول: المنزلقات الفكرية والعقائدية في الساحة الجامعية:

 
ة في الجامعات ال تخفى على المراقب البصير الذي يستطيع الشك أّن المنزلقات الفكري

مالحظتها بسهولة في الجامعات االنسانية وفي االختصاصات العلمية، ولكن التدقيق فيها سيؤدي 
 إلى اإللتفات إلى مجموعة مالحظات:
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 افّيةتشّكل هذه المشكالت المعرفّية الجامعية امتدادا  للحراك الفكري في الساحة الثق .1
سرعة ارجية. فالجامعات سريعة االلتقاط لما يجري تداوله في الخارج، بحيث يتحّول بالخ

إلى مواد قابلة للنقاش والتبّني، خاصة ما بين النخب الجامعية )أطروحات هوكنغ 
ية ومحمد شحرور مثال (. لذا فإن لم يتم معالجة القضية فكريا  فستتفاعل بطريقة سلب

 )االستنساخ مثال (..
 تفاعللجامعات في تلقيها وتفاعلها مع االشكاالت الفكرية والعقائدية، فبينما تتختلف ا .2

ّد حإلى  الجامعة األمريكية وكليتي الهندسة والعلوم في اللبنانية مع هذه االشكاالت لقوة
 في تشتعل النقاشات الفكرية بينهم بشكل كبير، فإّن هذه االشكاالت ال تجد لها حضورا  

امعة والتربية والصحة والزراعة في الجامعة اللبنانية وال في الج كلية إدارة األعمال
 اللبنانية األميركية والجامعة اللبنانية الدولية.

عل يتفا لذا ينبغي االلتفات إلى الفارق الكبير ما بين الجامعات في هذه االشكاالت بينما
ددية اللحاد والتعالنمط األول مع االشكاالت المعرفية العقائدية المعّقدة كأطروحات ا

ذار( آ 14و 7والداروينية العلمانية، فإن الجامعات األخرى تتفاعل مع قضايا سياسّية )
 أو اجتماعية )حق الحضانة( او اقتصادية )البطالة..(.

إّن أخطر ما في المشكالت العقائدية في الجامعات هي أّن المعارف تتحّول إلى  .3
لى مواقف بشكل سريع، أي أن الط الب الجامعي بطبيعة المرحلة العمرية عواطف وا 

 تكوينوالحالة االجتماعية يمتلك جهوزية كبيرة لتبني الطرح الفكري وتحويله إلى سلوك و 
ديد اتجاه داعم له كالميا  وعمليا ، األمر الذي يستدعي الرصد واالنتباه والحذر الش

 والجهوزية للتصدي من قبل أهل الوعي.
جتماعي، هناك دور كبير يلعبه االساتذة الجامعيون، فإّن إضافة إلى وسائل التواصل اال .4

تأثير االساتذة على الطالب كبير جدا ، حيث تشكل الحصة الدراسية محاضرة مفتوحة 
يستطيع االستاذ الجامعي أن يحّولها إلى منبر آلرائه العامة التي يطرحها باالقناع أو 

وصيف يوّجهه األستاذ الجامعي بالفرض. ففي الجامعة ال يوجد مقرر دراسي، إنما ت
كيف يشاء )من ضمن المطروح( ليدعم آرائه الفكرية. ورغم تشظي واندثار الحركة 
اليسارية في بالدنا، فال يزال كارل ماركس حاضر بقوة في محاضرات األساتذة 
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الجامعيين. ويزيد المشهد قتامة حين ال يتصدى األساتذة االسالميون لطروحات معادية 
م بعض منهم عبء طرح مقاربات إسالمية، بل قد يقدر البعض بطرح وال يتشج

 كقاربات غربية بدون أي نقد )الوضعية الكونتية مثال (.
ي فال يمكن النظر إلى الطالل الجامعيين ومشكالتهم الفكرية بقطع النظر عن الدراسة  .5

ية البن المطروحةالمرحلة المدرسية، حيث تشّكل المدرسة والتربية الدينية فيها والكفايات 
 التحتية للمواقف الفكرية والعقائدية.

يجب االلتفات إلى الدور الذي تلعبه بعض الجامعات في تكوين اتجاه معين عند  .6
الطالب عبر تنشئة مقصودة تقوم بها، فإذا كانت بعض الجامعات الخاصة ال تقوم 

شئة قوم بتربية وتنبتكوين اتجاه عند الطالب فإّن بعض الجامعات ومنها )األمريكية( ت
مقصودة لزعزعة البنيان العقائدي والمعرفي السائد ولزرع الشك في المعطى الفقهي 

ين بي ما والمعرفي عند الطالب، ولهذا نجد فروقا  دالة بين نسبة االلحاد وااللتزام الدين
ا الجامعات )دراسة د. عدنان األمين ودراسة الحرب الناعمة والتجربة تؤكد ذلك(. لذ

 ب أخذ متغّير الجامعة كأحد أسباب ضعف االلتزام الديني أيضا .يج
 عي فيانطالقا  من هذه المالحظات يمكن لنا إبراز أهم المشاكل التي يواجهها الشباب الجام

 لبنان على الصعيدين الفكري والعقائدي:        

ثال  مالفهم الخاطئ لبعض المفاهيم العقائدية التي تترك آثارها على السلوك االنساني،  .1
ا مفهوم القضاء والقدر الذي عّده أبرز رواد النهضة المسؤول عن تخلف المسلمين، هذ

المفهوم يأخذ الطابع الجبري عند كثير من الطالب، وهذا ما أوضحته دراسة في عام 
% من الطالب الشيعة 86في الجامعة اليسوعية حيث أظهرت أن أكثر من  2015

 يخطؤون في فهم هذا الموضوع.
اليات العقائدية المختلفة، وهنا يمكن لنا أن نوضح بأن السنوات األخيرة ولعدة االشك .2

أسباب منها وسائل التواصل واالرهاب التكفيري وشيطنة االديان أدت لظهور حاالت 
إلحاد، لكننا لسنا أمام ظاهرة إلحاد، هذه الحاالت لطالما وجدت في الساحة الجامعية 

لكن في الوضع المعاصر أصبح أمامنا تحدي ظهور  وخصوصا  في الجامعة األمريكية.
هذه الشبهات واالشكاالت إلى العلن بحيث أن ما كان مضمرا  أو موضعا  للحياء أصبح 



74 

 

ظاهرا  ومعلنا  ما يجعل األرضية محّققة لظهور حاالت إلحاد أكثر. ويمكن لنا تقسيم 
 حاالت االلحاد التي نواجهها ضمن هذا التفصيل:

راكمت بفعل مصائب أو ُعقد أو ضغوط اجتماعية ونفسية أو مشاكل نفسية ت .أ
 وسواس قهري وّلدت شكوكا  حملت موقفا  اعتراضيا  على الوجود وتطّورت إلى حالة
إلحاد، وهنا يمكن لنا التأكيد أن كثير من الحاالت كانت ضمن هذا التشخيص، 

 وهذا ما ُيرتب عالجها على الصعيد النفسي المتضمن لجانب معرفي.
ين شبهات عقائدية وّلدتها االجابات العقائدية القاصرة لبعض المبّلغين أو المثقف .ب

ت وّلدت شكوكا  تحّولت لحالة إلحاد )مثل السؤال حول الداروينية وتعارض النظريا
 العلمية أو بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالرجم أو الجلد..(.

نها السلوك الغريب عن جموح نفسي للظهور الذي يتمظهر بأشكال مختلفة، م .ت
المجتمع ونمط لباس معّين ونهج إلحادي يظهر من خالله بشكل ُيلفت األنظار 

 كموضة في بعض األحيان.
شكوك في األديان نتيجة عدة عوامل خارجية، كاألستاذ الجامعي الملحد والصديق  .ث

ت نترناالالملحد والحركات التكفيرية التي تحمل خطابا  دينيا  ووسائل االعالم ومواقع 
 )موقع الملحدين العرب( والتربية األسرية الخاطئة.

ت لف تحالنظرة الخاطئة لآلخر والتي تحمل طابعا  تكفيريا . فقد غابت فكرة معّذرية المك .3
 ضغط التعددية الدينية من جهة وحضانة النار ألكثر البشرية من جهة أخرى. وهذا ما

 .المواطنة مع غير المسلم من جهة أخرىيقف مانعا  أمام الوحدة االسالمية من جهة و 
بروز أفكار مشّككة في حاكمية االسالم أّدت إلى طرح العلمانية والدولة المدنية  .4

الالدينية كمركب نجاة للمسلمين في الشرق االسالمي، وغياب فكرة "االسالم يقود 
 الحياة" و"االسالم يستجيب لمتطلبات العصر".

اب سالمي، سواء النظام المتعلق باللباس والزي )الحجإظهار المواجهة مع التشريع اال .5
 خاصة( أو فقه األحوال الشخصية )حق الحضانة خاصة(.

 االنكفاء عن رسالية األداء والمواجهة العقائدية لدى كثير من الطالب، إما لقصور .6
 معرفي أو لضعف في الشخصية أو لغياب الرسالية.
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       والتي  مجموعة من األسباب التي أدت لهذه المنزلقات تأسيسا  على هذه الوقائع يمكن إبراز     
 يجب التحّرك بجدية للقيام بمعالجتها:

لتي ء" واالتنشئة األكاديمية العلمية السابقة وخاصة كتب "المركز التربوي للبحوث واالنما .1
يدرسها كل الطالب اللبنانيين تتضمن مجموعة من االشكاالت المعرفّية والعقائدية 

فة، في المرحلة الثانوية. وبشكل محّدد كتب التربية المدنية واالجتماع والفلس وخاصة
 حيث قمنا بدراسة متأنية لها تضمنت إشكاالت فكرية خطيرة على الجوانب االجتماعية

ان، والعقائدية )مرجعية وثيقة األمم المتحدة لحقوق االنسان بديال  عن مرجعية األدي
لكتب النمطية للفتاة المحجبة، الموضة والعصرنة(. هذه ا الشكل الغربي لألسرة، الصورة

ذا لم تؤخذ بعين االعتبار في منظومة المواجهة  تدّرس وتمّر عليها كل طالبنا، وا 
 الثقافية ستشكل خلال  جوهريا .

ت ضعف التعليم الديني في المرحلة الثانوية، فعلى صعيد المدّرسين أظهرت عدة دراسا .2
ذبية الشخصية عند كثير منهم مما يؤدي إلى حالة تململ أو ضعف في األداء وعدم جا

تسرب من الحصص. كما أّن متون التعليم الديني تحتاج إلى مزيد من التدقيق 
عطاء إجابات وافية وشاف ية والعصرنة والجودة والتركيز على جوهر المشاكل الفكرية وا 

د على طروحات ن بمستوى الر و عن االشكاالت المطروحة. كما تحتاج إلى أن تك
 2015المشاكل المعرفية في الكتب الدراسية األخرى. وهنا يمكن إيراد أرقام دراسة عام 

ا أوضحت أن المدارس االسالمية تساهم بشكل كبير في المعرفة الدينية بينما مساهمته
ربية ضعيفة جدا  بالنسبة لتعديل ولبناء السلوك االيجابي عند الطالب وذلك قياسا  للت

 ة والتنشئة الحزبية. األسري
هذا إضافة إلى عدم وجود تعليم ديني في كثير من المدارس والمهنيات في الضاحية 

 ني.والجنوب والبقاع، مع أن طالب المرحلة المهنية هم بأشد الحاجة إلى التعليم الدي
التشويش المتعمد للعقيدة االسالمية الذي تمارسه بعض الجامعات بطريقة ناعمة  .3

امعة نا يمكن التطرق إلى الجامعة األمريكية في بيروت وكلية الفنون في الجودقيقة. وه
 اللبنانية.
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ي إّن إدارة الجامعة األمريكية تفتخر على لسان أحد كبار أمنائها في مؤتمر أقيم ف
نيويورك أنها ذراع مهم للقوة الناعمة األمريكية. حيث تساهم الكلية بشكل واضح 

تي ة للطالب، يبدأ ذلك من برامج تقوية اللغة والشواهد البزعزعة المسلمات العقائدي
 تطرح )مثال ، تطرح دائما  شواهد عن العالقات قبل الزواج، ومفهوم التقديس، ورفض

ية لطبيعاالمعارف السابقة..( مرورا  بالمواد اإلنسانية التي ُيلَزم بها كل طالب العلوم 
ة عن قيدة )وقد أفردنا دراسة ونشرت دراسهناك والتي تتضمن دائما  تشكيكا  خطيرا  للع

لة ى زلز ذلك في مركز الحرب الناعمة التابع لوحدة المتون والدراسات الثقافية( وصوال  إل
 أخوات خلعَن الحجاب في 5السلوك خاصة في كلية علم النفس في الجامعة االمريكية )

 نفس الوقت في هذه الكلية(. 
دي داري والتعليمي دورا  كبيرا  في التشكيك العقكما تلعب كلية الفنون بجهازها اال

وضعف االلتزام الديني خاصة المسرح، حيث يطلب من الطالب القيام بأعمال 
 وتصّرفات تقود بعضهم لالنحالل األخالقي.

قلة الشخصيات التي تخاطب الشباب الجامعي باللغة والمضمون الجذاب، وبالرغم من  .4
ر نا في الجامعات فإّن الساحة متعّطشة العداد أكثوجود تجارب إيجابية جدا  لعلمائ

عض لتتواجد في مصلياتها وأنشطتها واحتفاالتها ولقاءاتها الحوارية. ويبرز ها هنا ب
الخطابات والتشويه التي تسيء لصورة المبّلغين من بعض الشخصيات الضعيفة أو 

 المنحلة التي تنشر بقوة على وسائل التواصل.
ستاذ إلى أن تأثير عالم الدين ال يزال أكثر تأثيرا  من تأثير االوهنا يجب االلتفات 

تذة الجامعي على الطالب، إال أّن االشارات الدينية أو األخالقية التي يذكرها االسا
 الجامعيون تترك أثرا  مهما  عند الطالب.

ضعف التثقيف بالوسائل الحديثة في الجامعات، فالعمل الثقافي المعتمد على وسائل  .5
معية وبصرية هو الذي يترك اآلثار العظيمة عند الطالب. مثال  مجّرد الدعوة لفيلم س

)حتى ولو كان دينيا ( أو مسرحية كفيل بجذب مئات من الطالب الذين نجد صعوبة في 
دعوتهم بأساليب تقليدية وذلك رغم أهميتها. مثال ، معدل االستجابة لدعوة إلى فيلم في 
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 160ا ، ويتضاءل هذا المعدل في الدعوة إلى محاضرة إلى طالب 450كلية العلوم هو 
 طالب.

اونية المع انطالقا  من الحاجات الملحة في الساحة وتأسيسا  على األولويات الثقافية التي حّددتها
لتربوية بئة االثقافية واسترشادا  بعشرات الخطب واللقاءات لإلمام الخامنئي )دام ظله(، فقد قامت التع

كن ددة للبناء والمواجهة، ابتدأت هذه الخطوات برصد ثقافي لألخطار المحدقة وألمابخطوات متع
رفي القوة والضعف، وقد اطلقت منشور "المرصد الثقافي" الذي يساهم في رصد الخلل الفكري والمع

 ير.في الساحة الجامعية، وُتعد حاليا  استبيانا  ثقافيا  محكمُا لبلورة المشاكل وسبل التطو 

تلخيص عمل التعبئة التربوية بأربع نقاط أساسية تعمل عليهم بشكل مكّثف ضمن ويمكن 
 إطار العمل الثقافي الواسع، هذه الجوانب األربعة هي:

 
 ألنه الجانب األول: الجانب التوعوي: وهو أكثر جانب ُيركز وُيشدد عليه االمام الخامنائي

 ن والمكان. وُتعد كتابات أعالم الفكريتمثل بالبصيرة والوعي وتشخيص الموقف من حيث الزما
ام االسالمي األصيل منبع رئيس لهذا الجانب، ألن المعارف المستقاة منهم ال تساهم في االلتز 

 قاط:الديني المجرد بل االلتزام القائم على الهوى والوعي. لذا تقوم التعبئة التربوية بعدة ن

 سنويةونية الثقافية تطلق الجائزة الجائزة الفكر االسالمي األصيل: بالتنسيق مع المعا .1
 في فكر: 

 االمام الخميني الراحل )قدس سره( -
 االمام الخامنائي )دام ظله( -
 السيد الشهيد محمد باقر الصدر -
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 الشيخ الشهيد مرتضى مطهري -
 العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي -

تمر المهني. وتس هذه الجائزة تستهدف الشرائح الثالث: المعلمون والجامعي والثانوي مع
طالب جامعي. وتتوزع الجائزة على مراحل  3500للعام العاشر بمشاركة سنوية قدرها 

متعّددة أحدها النقاش داخل الجامعة في مضامين الكتاب  وذلك لضمان االستفادة 
 القصوى من المضمون ووصول األفكار بشكل واضح.

 5)يم، حيث يتم دفع مبلغ مالي جائزة الشهيد السيد عباس الموسوي لحفظة القرآن الكر  .2
ة جزء  وألف دوالر لحافظ عشر  20آالف لحافظ  3آالف دوالر لحافظ القرآن الكريم، و 

أجزاء، ويمكن التأكيد أنها وبعد تسع سنوات وضعت  5أجزاء(، كما توسع لتشمل حفظ 
بنية أساسية لحفظة جامعيين في كل المناطق. وقد توسعت الجائزة لتشمل التجويد 

 لتفسير والمسابقة الرمضانية القرآنية.وا
لقاءات وندوات الفكر السياسي، خاصة ضمن برنامج الصيف الجامعي حيث تلقى  .3

سلسلة من الندوات والمحاضرات الفكرية المميزة بمواضيع معاصرة من قبل شخصيات 
 ذات اختصاص. كما تنشر هذه الندوات في الجامعات.

قوم هذا الجانب على بناء القدرات وتأهيل الطالب الجانب الثاني: الجانب التنموي: ي
يد وتشييد ركائز المعرفة الدينية عندهم. وهذا األمر يحتاج إلى تركيز زجهد، ولذلك يمكن تحد

 األساليب:

ساعات تتناول جانب متخصص ومعين أو  4الورش المتخصصة: وهي ورش لمدة  .1
الخميني وورشة الشهيد  قضية ثقافية، مثل ورشة نهج البالغة وورشة فكر االمام

 الصدر..
حصص تتناول قضايا موضع  8الدورات القصيرة: وهي دورات متخصصة بمعّدل  .2

دورة حاجة للبناء المعرفي مثل: دورة السنن القرآنية، ودورة وصايا االمام الخميني، و 
ء الهدف من الخلق ودورة األربعون خديثا . حيث تترك هذه الدورات آثارها على البنا

 رفي وتأخذ حّيزا  مناسبا  في فكره.المع
تلفة اد مخالدورات الرسمّية: وهي الدورات التي أعّدتها المعاونية الثقافية والتي تشمل مو  .3

ة ومتون محددة. وعادة ما تستمر للذكور طوال العام الدراسي ولإلناث خاصة في العطل
 الصيفية.
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علقة بنائية الهامة وخاصة المتتب: تحدد التعبئة التربوية مجموعة من الكتب الكقراءة  .4
 بالنهج األصيل وتقوم بوضع رزنامة توزيع وقراءة وتحليل ونقاش.

ن وات مالجانب الثالث: الجانب التربوي: يتناول هذا الجانب الرعاية التربوية لألخوة واألخ
 جهة ورصد المشاكل في المناهج التربوية من جهة أخرى.

رشادية للجام .1 ث عيين، وهذا األمر يكون في حركة المصليات، حيتوفير رعاية تربوية وا 
 تقام بانتظام صالة الجماعة، ويتوفر عدد من المبلغين في المصليات الكبرى )علوم،
 هندسة..( في أوقات محددة. كما تحدد صناديق لإلجابة على األسئلة وتحّول المشاكل

وات والدروس الشخصية إلى المبّلغين. كما إّن حضور المبّلغات في مصليات األخ
 واألدعية التي تقام هناك لها دور تربوي هام.

يران والشام والبقاع مع وجود مبلغين ومبلغات يتر  .2 كون الرحالت الدينية إلى العراق وا 
 آثارا  تربوية إيجابية على الطالب.

 انويةقامت التعبئة بتحديد المشاكل المعرفية في كتب العلوم االنسانية في المرحلة الث .3
رف لعقد لقاءات واسعة مع أساتذة المواد، لالستفادة منهم في نقل هذه المعا تمهيدا  

 ونقدها والتوعية عليها.
 القيام باحتفاالت تكريم المحجبات في الجامعات، وهذا ما يترك أثرا  تربويا  على .4

 الطالبات.
ند الجانب الرابع: الجانب التعبوي: ويتلخص في تنمية الروحية االيمانية والجهادية ع

 الجامعيين، وقد قامت التعبئة التربوية بما يلي:

ة الدينية "على درب الحسين" والتي تجمع ما بين األلم والروحي –الرحالت الجهادية  .1
 الكربالئية وما بين الروحية الجهادية لربط كربالء )يا ليتني كنت معكم( بالواقع

 والمستقبل )وارزقني طلب ثاري..(
 مناسبات "يوم الشهيد" وفي احتفاالت النصر والتحرير.اللقاءات الجهادية في ال .2
ك ي تتر األفالم الجهادية التي يتم عرضها في الجامعات وفي مراكز التعبئة التربوية والت .3

 آثارا  كبيرة عند الطالب.
 زيارة عوائل الشهداء وروضات الشهداء وتنظيفها ولقاء أمهات الشهداء. .4
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 منازلالمتمثلة باللطم والمواكب واالحياءات في الاألنشطة العاشورائية وخاصة للشباب و  .5
 وفي مراكز التعبئة التربوية وربطها بالمقاومة.

ة لفكرياهذه األنشطة تترك أجواء  إيجابية مميزة وتحصينا  مهما  للطالب من رياح المنزلقات 
 والمعرفية.

المختصة في  أخيرا ، بما أّن المؤتمر يتحدث عن التعزيز وليس فقط ما تقوم به الجهات
جب يوكنقاط  ،الجامعات، فإننا نورد عدد من النقاط التي يجب تعزيزها كتوصيات لمؤتمركم الكريم

 العمل بها لتعزيز التحصين:

ين أوال : تشكيل قاعدة من عدد محدد من الطالب والطالبات تحت عنوان المحّركين الثقافي
في  معرفية عبر دورات ولقاءات خاصة تبدأفي الجامعات، والعمل على تحصينهم وتنمية قدراتهم ال

نتشر يويا  المرحلة الثانوية والمهنية لتصّب نجاحا  في المرحلة الجامعية، بحيث يشّكلون رصيدا  نخب
 في الجامعات ليترك الآلثار المهمة.

على  ثانيا : القيام بتأهيل خاص لمبّلغين ومبلغات في حقل التبليغ الجامعي، بحيث يطلعون
 ناطق .ل الملمرحلة العمرية ووالتحديات واللغة المطلوبة ويشكلون رافدا  تبليغيا  مهما  في كطبيعة ا

مام ثالثا : تعزيز الفضاء الروحي في الجامعات، وذلك لما يقّدمه هذا الجانب من تحصين أ
المنزلقات الفكرية المادية، بما يمثل حزام أمان للطالب في المواجهة. مع مراعاة خصوصية 

ء امعات المختلطة مذهبيا . وذلك من خالل تفعيل المصليات واألدعية ومواكب اللطم والعزاالج
 خارج الجامعة.

رابعا : االهتمام بوسائل التواصل االجتماعي، وتركيز الجهد على الجامعيين من خالل 
 إعداد مواد موّجهة لهم ُتجيب على االشكاليات وتفتح آفاق االيمان واألخالق.

ري ديد االشكاليات العقائدية المطروحة والعمل على اإلجابة عليها بأسلوب عصخامسا : تح
عداد ورش مع مؤثرات سمعية بصرية تتناول الجانب العقائدي وخاصة القضايا األكثر  متقن. وا 

 أهمية )التكامل االختياري االنساني، الغاية من الخلق، القضاء والقدر(

 يني في المراحل الثانوية وعصرنته ليصبح موضعا  سادسا : العمل على تعزيز التعليم الد
 للجذب ومحطة للرد على االشكاالت ومحال  للبناء السليم.
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 الني:كلمة مفّوض البرامج في كّشافة اإلمام المهدي )عّجل اهلل فرجه( الشيخ محمد السب  
 جمعّية كّشافة اإلمام المهدي )عّجل اهلل فرجه( أنموذًجا

 جمعّيات الكشفّية في بناء الشخصّية اإلسالمّية؟كيف تساهم ال
 
ور إّن التمهيد لظهور صاحب العصر والزمان )عّجل اهلل فرجه( يستلزم العمل بجّديٍة على مح  

اشئة النو  للفتيةالهداية والتبليغ، فهو عنوان  أصيل  نسعى من خالله إلى بناء الشخصّية اإلسالمّية 
 بأساليب جاذبٍة وفاعلة. 

ا، ض في هذه الكلمة أبرز الممّيزات لدى الجمعّيات الكشفّية في بناء الشخصّية عموم  وسنعر 
مام افة اإلفي جمعّية كشّ للتربية العقائدّية للفتية والناشئة بشكٍل عام، وثّم يليه استعراض  موجز  

 .األساليبوالسياسات التربوّية العاّمة، و األهداف، المهدي )عّجل اهلل فرجه( من حيث 
 الكشفّية حركٌة تربوّية:  -ّوالً أ

 ةلبيالكشفّية إلى المساهمة في تنمية الشباب واالستفادة من قدراتهم، وتسعى إلى ت تهدف
ن وتؤّكد في برامجها على حياة االنضباط والنظام والتعاو  ،احتياجات وميول الفتية والناشئة

 واالعتماد على النفس، وتصقل فيهم المزايا االجتماعّية.
ة  ة  تطوعيّ ياريّ من روافد التربية، وهي حركة  تربوّية  اخت اا تعتبر الحركة الكشفّية نفسها رافد  ولهذ

ت روافد أهدافها وممارساتها مع أهداف وممارسا يمكّملة  ومتّممة لدور األهل والمدرسة، وتتكامل ف
 .شاملة التربية األخرى في المجتمع، فجميعها يسعى إلى تربية الفرد تربية  متكاملة  

 أهمّية التربية الكشفّية: -أ
 التربية الكشفّية باألهمّية عن روافد التربية األخرى لعّدة عوامل، أهّمها: تزدادقد 
ا ا وروحيًّ )بدنيًّ  بتنشئة أعداٍد كبيرٍة من أبناء المجتمع تنشئة  تربوّية  متكاملة  ّم تهتالكشفّية  -

 .ليمل التعنسبيًّا توازي تقريب ا سني مراح ونفسيًّا واجتماعيًّا( منذ سنٍّ مبكرةٍ ا وعقليًّ 
تتناسب أنشطتها وبرامجها مع خصائص المراحل العمرّية ألعضائها، فلكّل مرحلٍة من  -

شطة  مج وأناألشبال والزهرات، الكشافة والمرشدات، الجوالة والدليالت( براالبراعم، مراحلها )
 مرحلة. تتّفق وخصائص كلّ 

 .ى الرغبة والدافعّية الذاتّية لالنتماءتعتمد في االنتساب إليها عل -
ربية  فهي ليست ت على النواحي التطبيقّية والعملّية، -بصفٍة أساسّية-تعتمد في أساليبها  -

 .يزة  لهااالستكشاف رك مّتخذة  من أسلوب ،نظرّية، ولكّنها تربية  من خالل الممارسة والعمل
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ر من حيث ُيمارس الجزء األكب المغلقة،تتّم أنشطتها وبرامجها بعيد ا عن حجرات الدراسة  -
 والهواء الطلق. هذه األنشطة بين أحضان الطبيعة

 برامجها وأنشطتها بالتنّوع والمرونة. تّتسم -
 
 الحدود الزمانّية والبشرّية للعملّية التربوّية في الكّشاف: -ب

لتنمية اعلى  واعتمادهرغم الدور التربوّي المؤّثر والفعال للعمل الكشفّي نظر ا لجاذبّيته وأساليبه 
 : منها، الذاتّية للفرد، إال أّنه محكوم  لسلسلة عوامل واقعّيٍة وموضوعّيةٍ 

امج والبر  إّن الوقت الذي يمكن للفرد الكشفّي أن يقضيه في األنشطةالوقت المتاح لألفراد:  -1
، إذ درسةلمالكشفّية قليل  جدًّا بالقياس مع األوقات الكبيرة التي يقضيها في المنزل أو في ا

 ين أوقد ال يتعّدى الساعت أّن معّدل حضور الفرد في النشاط الكشفّي خالل العام الدراسيّ 
عطلة الثالث في األسبوع، ويزيد عن ذلك في الصيف لكثافة األنشطة العاّمة والتزامن مع ال

 الصيفّية. 
تبقى  للكشفيين إّن نوع وحجم األنشطة والبرامج التي يمكن توجيههاالتطّوع عند القادة:  -2

 محكومة  بسقفين: 
وي ذاإلمكانات الوقتّية للقادة المتطّوعين الذين نجدهم في الغالب من الطاّلب أو من  -

 األعمال والمسؤولّيات االجتماعّية، فال يتاح لهم الوقت إال بحدوٍد ضّيقة.
 ر فيالقدرات والكفاءات ومستوى التخصص والتأهيل المتوّفر للقادة الذين هم باستمرا -

ّي لتربو حالة تسّرٍب وانقطاٍع مؤّقٍت عن العمل، وبالتالي فإّن مستوى التأهيل والتخّصص ا
ور يحكم مستوى البرامج واألنشطة، وعليه فإّن التأثير المفترض للقادة منوط  بمدى حض

 واستقرارهم في مواقعهم.   تهمالقادة وكفاء
 : العقائدّية للفتية والناشئةالتربية  -ثانًيا
 عرفةحّس الم تشبع ّدي التربية العقائدّية السليمة دور ا حيويًّا في بناء هوّية الفتية والناشئىة، إذتؤ 

سّن  ا منلديهم عن األسئلة الكونّية والحياتّية التي لها صبغة  ماورائّية، خصوص   وفضول االستفهام
 مراض.لعالم كالموت واألالسابعة، كالسؤال عن الخالق )شكله، ومكانه،...(، وما يبدو شرًّا في ا

م القّوة في وتكسبه .وتعّزز لديهم الصحة النفسّية؛ ألّن اإليمان الدينّي يعطي للحياة تفسير ا ذا هدف
 الحياة، والشجاعة، والثقة بالنفس، نتيجة شعوره بالمعّية اإللهّية.

 وتنطوي التربية العقائدّية على بعدين: 
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 عقائدن شأنه إعداد النفس وتهيئتها؛ لقبول أصول الموِجب، أّي القيام بكّل ما م األّول: -
ط االرتبا ة حّس الدينّية الحّقة، واإليمان بها: التوحيد والعدل والنبّوة واإلمامة والمعاد، وتنمي

 .بوجود قّوٍة عظمى، خلقت هذا الكون وتدّبر شؤونه
ه منك، ومضاف  عن اإلمام علّي بن الحسين )عليه السالم(:"وأّما حّق ولدك، فأن تعلم أنّ 

إليك في عاجل الدنيا بخيره وشّره، وأّنك مسؤول  عّما ُوّليته من حسن األدب والداللة على 
 .46رّبه عّز وجّل"

رفة، إبعاد المترّبي عن البيئة التي تشتمل على عقائد باطلٍة أو منح سالب، أيّ  الثاني: -
ا في مجتمٍع متعّدد األدي  .هاتان، أو تكثر فيه الشبوتنبيهه إليها، وتحذيره منها، خصوص 

  وقد يعتبر البعض أّن التربية العقائدّية للفتية والناشئة تتجاوز قدراتهم الذهنّية، وأّنها تسلبهم    
 .حرّية االختيار في انتخاب العقيدة التي يريدونها عن بحٍث وتنقيب      
 الناشئة: هل وعلى هذا األساس، يمكن طرح التساؤالت اآلتية حول التربية العقائدّية للفتية و    
يستوعبون المسائل العقائدّية حّتى نرّبيهم عليها؟ وما هي طبيعة القضايا العقائدّية التي نعّرفهم      
 عليها؟ وما هي األساليب والطرق المالئمة في تقديم المسائل العقائدّية لهم؟     

إلى  نظرةال وفي الحقيقة، إّن الجواب عن هذه األسئلة، ال يمكن أن يّتضح إاّل بالعودة إلى تحديد
حديد ائج تأبعاد النمو عند الفتية والناشئة، وموقع الشعور الدينّي فيها. وينبغي على ضوء تلك النت

 األهداف واألساليب والمحتوى. وسنستعرض في العنوان التالي بشكٍل موجٍز ما تعتمده جمعّية
 امجها وأنشطتها.كّشافة اإلمام المهدي )عّجل اهلل فرجه( في التربية االعتقادّية ضمن بر 

  في جمعّية كّشافة اإلمام المهدي )عّجل اهلل فرجه(:العقائدّية التربية  -الثً ثا
التي و ا، تهتّم جمعّية كّشافة اإلمام المهدي )عّجل اهلل فرجه( بالتربية الدينّية اهتمام ا خاصًّ 

 تشمل: التربية العقائدّية، والتربية األخالقّية، والتربية الفقهّية.
 ثقافةّصصت عشرة مجاالت في تنمية شخصّيات األفراد، أّولها: مجال التربية الدينّية والفقد خ

 رم )صّلىاألك اإلسالمّية، وهو المجال الذي ُيعنى باإليمان باهلل تعالى، والقرآن الكريم، وسيرة النبي
ّي، ها الكشفلى بتي ُيبتاهلل عليه وآله( وأهل بيته )عليهم السالم(، ووالية الفقيه، والمسائل الفقهّية ال

 واآلداب والسلوكّيات اإليمانّية.
سيتّم بيان ذلك بحسب بعض عناصر المنهج، أّي من حيث األهداف والسياسات واألساليب، 

 وذلك وفق اآلتي:

                                                           

 .622، ص2ج من ال يحضره الفقيه،الشيخ الصدوق،  -46
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 تصميم أهداف التربية العقائدّية وفق منهجّية  علمّية: -أ
لعوامل، من ا ّي للتربية، وبعد مراعاة مجموعةٍ إّن العبودّية الحّقة هو غاية الغايات والهدف النهائ

م في م لهأبرزها: الخصائص النمائّية لألفراد، احتياجات األفراد )بعد األخذ بعين االعتبار ما يقدّ 
دّية لعقائاألطر التربوّية األخرى(، احتياجات المجتمع، الخ؛ حّددت الجمعّية األهداف في التربية ا

 ، وتوزيعها على المراحل الكشفّية وفق اآلتي:ضمن مساٍر متدّرٍج وتكامليّ 
 سنوات(:  8-6مرحلة البراعم ) -1
 اإليمان باهلل تعالى، والتعّرف إلى نعمه الكثيرة. -
، التعّرف إلى قصص بعض األنبياء )عليهم السالم(، وسيرة النبي )صّلى اهلل عليه وآله( -

حياء أمرهم.  وبعض أهل بيته األطهار )عليهم السالم(، وا 
 باط والتعّلق باإلمام المهدي )عّجل اهلل فرجه(.االرت -
 احترام القرآن الكريم، وتعّلم آداب تالوته، وحفظ قصار السور. -
 سنة(: 11-9مرحلة األشبال والزهرات ) -2
 ترسيخ عقيدة اإليمان باهلل تعالى، والتعّرف إلى مظاهر عفوه ورحمته. -
 التعّرف إلى أصول الدين وفروعه. -
هدي المعصومين األربعة عشر )عليهم السالم(، ال سّيما اإلمام الم التعّرف إلى سيرة بعض -

 )عّجل اهلل فرجه(.
 تعّلم تالوة القرآن الكريم، ومراعاة آدابه، وحفظ قصار السور. -
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 سنة(: 14-12مرحلة الكّشافة والمرشدات ) -3
 تعزيز اإليمان باهلل تعالى، والتعّرف إلى دالئل قدرته وعظمته. -
إلمام يما ا)عليهم السالم(، وتعزيز االنتماء إليهم، واالقتداء بهم، ال س االعتقاد بأهل البيت -

 المهدي )عّجل اهلل فرجه(.
 االرتباط بالقرآن الكريم، واالهتمام به، وتعظيمه، والمواظبة على تالوته. -
 ارتياد المسجد للصالة والدعاء ومراعاة آدابه. -
  تعالى.ترسيخ مفاهيم الطاعة والوالية والعمل في سبيل اهلل -
 سنة(: 17-15مرحلة الجوالة والدليالت ) -4
 .وعال تقوية اإليمان باهلل تعالى، وبناء حالة الخوف من معصيته، وتعزيز الثقة بقدرته جلّ  -
 استخالص الدروس والعبر من بعض المواقف والقضايا الهاّمة التي واجهت األئمة )عليهم -

 السالم(.
 ه في السلوك العملّي.تكوين فهم متمّيز لحركة التمهيد وترجمت -
 ترسيخ مفاهيم القرآن والمسجد والوالية، وتطبيقاتها العملّية. -
في عتمد او  للجمعّية،المنهج التربوّي رسم هذه األهداف يأتي في سياٍق تكامليٍّ متوازن ضمن إّن 
معّية لجة اعلى المناهج واألبحاث التربوّية والدينّية والكشفّية الحديثة من جهة، ومن تجرب تحديدها

ت من المتراكمة في إعداد وبناء البرامج والمناهج الكشفّية ومالمسة االحتياجات ومتابعة عّينا
 الظواهر التربوّية لدى األفراد من جهٍة ثانية.

ليم التعشكل مقاربة وقد اعتمد المنهج التربوّي في كّشافة اإلمام المهدي )عّجل اهلل فرجه( 
ق ٍة لتحقيبالكفايات، بما يتالءم مع الطريقة الكشفّية، بآليٍة مرن التعليمقاربة مباألهداف وجوهر 

غراض جعل الفرد شريك ا في تحقيق األهداف واألوذلك بالتركيز على األهداف التربوّية المنشودة، 
فسه لفرد بناالذاتّي وسعي  والتقّدم للتحصيل لديه، تارة  من خالل توجيهه وخلق الدافعّية التعليمّية
 ةٍ ، وتارة  أخرى من خالل إدماجه في الفريق ومجموعات العمل لتنفيذ أنشطمطالبعض البلتحقيق 
د كسب الفر تروح التحّدي والتنافس والمغامرة التي وبّث المشاركة الفّعالة و بحيوّية األسلوب  تتمّيز

ايات ع الغم. كّل ذلك يساهم في تحقيق الكفاية والقدرة الالزمة، بما ينسجم مهاراٍت عديدة  ومتنّوعة
 واألهداف التربوّية المنشودة.
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 السياسات التربوّية العاّمة:  -ب
ل تعتمد كّشافة اإلمام المهدي )عّجل اهلل فرجه( السياسات التربوّية التي تساهم في تأصي

 ا: أبرزهو المفاهيم الدينّية، وتلحظ التجديد والتطوير واالستفادة من األساليب والوسائل الحديثة، 
 ومحورّية الفرد في العملّية التربوّية. 47التربية الذاتّية التركيز على -
 .جاالتة األصيلة للبرامج واألنشطة في كاّفة المة والتربويّ ة الدينيّ االهتمام بالخلفيّ  -
 تعزيز البرامج الروحّية والعبادّية. -
 التربية على القيم. -
ة في لفاعلائل الجاذبة وااالستفادة من الطرائق الحديثة، واعتماد األساليب المشّوقة، والوس -

 التربية، التي تتناسب مع حاجات ومتطّلبات كّل مرحلٍة عمرّية.
 والتطبيقات والتجارب لترسيخ المفاهيم النظرّية. 48التأكيد على الممارسة العملّية -
 اعتماد العمل الفريقي والمشاركة والتفاعل والتنافس في األنشطة. -
 اعدة على إبراز القدرات والمواهب.التأكيد على خلق الفرص والمواقف المس -
 ربط الكشفيين حسيًّا بما يرمُز لإلسالم )المساجد، المقامات، علماء الدين، عوائل -

 الشهداء، أضرحة الشهداء(.
 أساليب التربية العقائدّية: -ج

ح صلوب األاألسلفإّن العملّية التربوّية تدريجّية ، وتراعي مستوى الفهم واإلدراك عند الفتية والناشئة، 
ي ّية فلتربيتهم عقائديًّا هو البدء معهم بالمنهج الفطرّي الذي يعمل على مخاطبة الفطرة الداخل

 .اإلنسان، وبعد ذلك يتّدرج معهم إلى األدّلة االستداللّية العقلّية لمعرفة اهلل تعالى
أن ينّمي تلك المرّبي إاّل القائد أّن الفتية قد فطروا على توحيد اهلل تعالى، وما على  وخاّصة  

قال موسى بن عمران القابلّيات الموجودة في داخلهم، فعن أبي عبد اهلل )عليه السالم(، قال: "
                                                           

وهو أشبه ما على الفرد أن يسعى بنفسه لتحصيل التربية بمفهومها الشمولّي، ولكن باالعتماد على نظاٍم متدّرٍج يساعده في تحقيق األهداف المنشودة،  -47
بنائه  ظهر صورةزء ا من رسمة، وعلى الفرد أن يصعد الدرج ليكمل الصورة، وبإكتمال الصورة تيكون بدرٍج وضعت على كّل درجٍة منه قطعة  مرّبعة  تمّثل ج

 التربوّي جلّية.
ّل درجٍة من طلّبات كفالكشفّية بذلك تساعد الفرد على ترّقي درج األهداف من خالل نظام التقّدم الذي يعتمد على سجّل التقّدم الخاّص بكّل فرد، وبتحّقق مت

من  نٍة ومساعدةٍ على معاو و قّدم الفرد ذاتيًّا باتجاه تنمية قدراته وتحقيق أهدافه التربوّية بطريقٍة جّذابٍة ومشّجعة، تعتمد على جملٍة من الحوافز الدرجات يت
 الجهات الكشفّية المعنّية.

م التربوّية إلى سلوٍك عمليٍّ في حياة الفرد، فال يكفي زرع بما أّن هدف الحركة الكشفّية يّتجه نحو تنمية قدرات الشباب، فالمقصود هو أن تتحّول المفاهي -48
 اية.          شٍر يخدم الغليٍّ مباالمفاهيم نظريًّا فقط، بل ينبغي أن تكون النظرّية مساوقة  للتطبيق؛ وألجل هذه الغاية ال بّد من تقديم المفاهيم النظرّية بقالٍب عم

دينا في ذهن لقي ما لوم أهمّية الصدقة في اإلسالم وانعكاسها على حياة الفرد والمجتمع، فال نكتفي بالمحاضرة  ونوعلى سبيل المثال: إذا أردنا أن نبني مفه
عمل يخدم  يم مشروعالفرد، إذ يجب أن يتعّرف على هذه األهمّية بشكٍل عمليٍّ لكي تتحّول الصدقة إلى سلوٍك في حياته، وبعد تبيان المفهوم يجب مباشرة تقد

 اية.هذه الغ
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)عليه السالم(: يا رّب، أّي األعمال أفضل عندك؟ فقال عّز وجّل: حّب األطفال، فإّني فطْرُتهم 
 .49على توحيدي، فإن أمّتهم أدخْلُتهم برحمتي جّنتي"

 من األساليب التي يمكن أن يعتمدها القائد المرّبي لتنمية الفطرة ويمكن تحديد مجموعةٍ 
 :التوحيدّية في نفوس الفتية والناشئة، وهي على النحو اآلتي

 أسلوب المداومة على ذكر اهلل تعالى: -1
ن وهو تعويد الفتية والناشئة على تكرار بعض األذكار، مثل تكرار قول: "بسم اهلل الرحم

: كلما عالى"تعمل، "الحمد هلل رّب العالمين": بعد تناول الطعام، "أستغفر اهلل الرحيم": عند بدء ال
 وفيق،تصدر منه فعل  غير مقبول، "ما شاء اهلل": بعد كّل تقّدم، "الشكر هلل تعالى": بعد كّل 
 ،عالىالخ؛ فإّن نفس هذا التكرار له دوره وتأثيره الخاّص في تفّتح الحّس اإليمانّي باهلل ت

 ار العلم اإللهي والشعور به دائم ا كأهم رادٍع لإلنسان عن ارتكاب المعصية.واستحض
ثالث سنوات، فقد روى عبد اهلل بن فضالة، عن أبي عبد عمر ويعتمد هذا األسلوب بدء ا من 

إذا بلغ الغالم ثالث سنين، يقال له: قل: " :اهلل وأبي جعفر )عليهما السالم(، قال: سمعته يقول
 .50هلل" سبع مرات""ال إله إال ا

 أسلوب تنمية التأّمل في النفس: -2
وهو توجيه الفتية والناشئة إلى أبدانهم وأنفسهم، بالتأّمل فيها والتدّبر في عجيب صنعها، فمن 
عرف ذاته عرف رّبه بضّد ما عرفها به؛ فمن عرف ذاته بالعجز والجهل والموت والفقر، عرف 

مكن أن نصطلح عليه اسم منهج المعرفة اآلياتّية األنفسّية. يو  .رّبه بالقدرة والعلم والحياة والغنى
 .51"عرف نفسه عرف رّبه "من: وقد ورد عن أمير المؤمنين )عليه السالم(

 أسلوب تنمية التفّكر في المخلوقات: -3
جده مر نإّن اإلنسان يميل بشكٍل عاٍم إلى األمور الحسّية أكثر من األمور المجّردة، وهذا األ

ا عند ال ي ففتية والناشئة، فيقوم القائد بصناعة المواقف التي تساعدهم على التفّكر واضح 
ا في المخيّمات ورحالت االستكشاف.  عجائب المخلوقات ودقائق صنعها، خصوص 

وتنمية النزعة الحّسّية االستقرائّية عند الفتية والناشئة، تعني تعريفهم بالكائنات والظواهر التي 
ة، والعناصر التي تتكّون منها، والنظم التي تحكمها وتربط بين تحيط بهم في عالم الطبيع

                                                           

 .293، ص1البرقّي، المحاسن، ج -49
 .281، ص1الشيخ الصدوق، من ال يحضره الفقيه، ج -50

 .430ص ،علي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ -51
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عناصرها وأجزائها، بنحٍو هادف، ثّم التدّرج معه بتنمية حّس التفكر والتأّمل في عجائب 
المخلوقات ودقائق صنعها، على نحٍو ينتقل ذهنه رياضيًّا في ضوء حساب االحتماالت ومنطق 

 .هو مقدِّمة  ألسلوب قانون السببّية العاماالستقراء إلى النتيجة المطلوبة، و 
 أسلوب تنمية المعرفة بقانون السببّية: -4

ا في ب دور  إّن تربية العقل على التفكير باألمور والربط بين األشياء والتعّرف على أسبابها يلع
، حيث يلتفت الفتية والن .تنمية اإلحساس باهلل تعالى ى اشئة إلفإّن قانون السببّية أمر  فطريٌّ

 ل:، مثااألشياء وأسبابها، فيقوم القائد بتنمية هذا الشعور في نفوسهم، وتحويله إلى شعور واعٍ 
لمنعم اهذا  إّن الفتية والناشئة يلتفتون إلى وجود منعٍم وراء كّل نعمة، ويدركون أّن واجبنا تجاه

 واهيه.ه ونتزم بأوامر هو شكره، واهلل تعالى قد أنعم علينا جميع هذه النعم، فواجبنا أن نشكره، ونل
وهذا األمر نراه في منهج أهل البيت )عليهم السالم(، فعندما سئل أمير المؤمنين علّي )عليه 

: "البعرة تدّل على البعير، والروثة تدّل على الحمير، وآثار السالم( عن إثبات الصانع، أجاب
 بهذه الكثافة، كيف ال يداّلن القدم تدّل على المسير، فهيكٌل علويٌّ بهذه اللطافة، ومركٌز سفليٌّ 

 .52"على اللطيف الخبير؟
 

 أسلوب التمرين على العبادات: -5
 الصالةعلى أداء  األفعال العبادّية ك -بدء ا من سّن سبع سنوات-هو تشجيع الفتية والناشئة 

 وتزخر كشافة اإلمام المهدي )عّجل اهلل والصوم وارتياد المسجد والدعاء والصدقة وغيرها.
ا" )أداء صالة الصبح جماعة فرجه( في  بهذه البرامج واألنشطة مثال: برنامج "األربعون صباح 

ن تجعلهم يعيشو المسجد(، برنامج "ضيوف الرحمان" )اإلحياء الرمضاني(، الخ. وهذه العبادات 
 .حالة االرتباط باهلل تعالى

 األساليب الفّنّية: -6
ا فيما يتعّلق بقصصتقّدم الموضوعات العقائدّية المختلفة بطريقة الق  صص، وخصوص 

)عليهم السالم(، فيتّم تقديم القصص التي تظهر حّبهم لألطفال، وِعّظم أخالقهم. األنبياء واألئمة 
باإلضافة إلى االستفادة من األنشطة العملّية في ترسيخ العالقة مع أهل البيت )عليهم السالم( 

                                                           

 .55، ص3ج بحار األنوار،العالمة المجلسي،  -52
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أّدبوا عن النبّي )صّلى اهلل عليه وآله(: "كإحياء والدات المعصومين األربعة عشر وشهاداتهم. 
 .53أوالدكم على ثالث خصال: حّب نبّيكم، وحّب أهل بيته، وقراءة القرآن"

نب الجوابكذلك يستفاد من األشكال الفّنّية المتنّوعة في بناء االتجاهات والسلوكّيات الخاّصة و 
 شغال اليدوّية، الخ.االعتقادّية، ومنها: التمثيل والمسرح، والرسم، واإلنشاد، األ

 أسلوب التربية على اإليمان بالمعاد:-7 
ا من سّن السادسة وما فوق عن الموت، وخاّصة  إذا َفَقَد  حد ا أتكثر تساؤالت الفتية خصوص 
 بنحوٍ  من أقاربه، فيسأل: أين هو؟ وهل سيعود؟ وكيف نراه؟ ومن المهّم أن نقّدم له فكرة الموت

رانا ّنه ياة، ونصّور له األمر بأّن المّيت يعيش في حياٍة ثانية، وأّ يرتبط باستمرار مسيرة الحي
 .ويسمعنا إذا دعونا له

ويمكن االستعانة على تفهيمه فكرة الموت من خالل األسلوب الحسّي، فقد تناول القرآن 
َياَح َفتُِثيُر َسَحاًبا ﴿ :الكريم هذا األمر، كقوله تعالى َفُسْقَناُه ِإَلى َبَلد  مَّيِّت  َواللَُّه الَِّذي َأْرَسَل الرِّ

 .وغيرها من اآليات الكثيرة ,54﴾َفَأْحَيْيَنا ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َكَذِلَك النُُّشورُ 
ا تقديم يوم المعاد من خالل تصويره أّنه يوم حصاد للنتائج، إّما رس و وب  أومن المهّم أيض 

ألمر إلى أسلوٍب تهديديٍّ للطفل بالعقاب نجاح. ولكن ينبغي االلتفات إلى عدم تحويل ا
، وهو "، الخهلل سوف يحرقك بالنار"ا، "إذا فعلت كذا، اهلل يخنقك"األخروّي، كأن يقول عبارة: 

اب كذب  غير جائز حّتى في حّق الطفل، فإذا كان اهلل تعالى لم يوّجه إلى الطفل خطاب العق
 األخروّي، فكيف للمرّبي فعل ذلك؟!

 الخاتمة:
لمهدي مام ا شخصّية القائد كانت وال تزال تشّكل العامل األبرز واألقوى للتربية في كّشافة اإلإنّ 

في  ألماما)عّجل اهلل فرجه(، فقد شّكل قادتها وقائداتها على الدوام القاعدة الصلبة لالنطالق إلى 
 ل اهللالمهدي )عجّ ، وكانت شخصّياتهم مثاال  للقائد القدوة الذي يقتدي به أجيال تربويّ العمل ال

 بالعزيمةمة، و فرجه(، وقد تمّيز القادة باألخالق الحسنة والروح القيادّية والمسلكّية انضباط ا واستقا
 والصبر والعمل في سبيل اهلل، فكان لتلك األوصاف األثر األكبر في شخصّيات الكشفيين.

 
 

                                                           

 .51، ص1جالل الدين السيوطي، الجامع الصغير، ج -53
 .9سورة فاطر، اآلية  -54
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  التوصيات 

 ادر الشبابية:: المرّبون من األهل واألساتذة والكو أوالً 

ي للمقبلين على الزواج )وحتى اآلباء واألمهات( تعّدهم لدور   تنظيم دورات تأهيلية. 1
بي إليجاالزوجية والوالدية لتأمين البيئة األسرية المساعدة على احتضان األوالد والتأثير ا

 عليهم إيمانيا وعقائديا .
في ّية )رآن الكريم والتربية اإلسالم. إعادة النظر بالمعّلمين الذين ُيدّرسون ماّدتي الق٢

دّية لعقائالمدارس والحوزات والجامعات( لجهة التأّكد من كفاءاتهم في تعليم وتعّلم التربية ا
 بمستوى التحّديات المطروحة.

 ... تعزيز مهارات التفكير والنقد العلمي عند المربين ، من خالل العديد من األنشطة.٣
 تعزيزببة للعملية التعليمية فكل مربي مهما كان اختصاصه معنّي . التربية الروحية المواك٤

 اإليمان والتدين.
. التأكيد على الحوار اإليجابي وفي ظروف مناسبة وهذا ما يمكن تحقيقه من خالل ٥

 األسوة التاريخية والمعاصرة
 في. تشكيل قاعدة من عدد محدد من الطالب والطالبات تحت عنوان المحّركين الثقافيين ٦

دأ الجامعات، والعمل على تحصينهم وتنمية قدراتهم المعرفية عبر دورات ولقاءات خاصة تب
يدا  في المرحلة الثانوية والمهنية لتصّب نجاحا  في المرحلة الجامعية، بحيث يشّكلون رص

 نخبويا  ينتشر في الجامعات ليترك الآلثار المهمة.
 حقل التبليغ الجامعي، بحيث يطلعون على القيام بتأهيل خاص لمبّلغين ومبلغات في  .٧

ل في ك طبيعة المرحلة العمرية ووالتحديات واللغة المطلوبة ويشكلون رافدا  تبليغيا  مهما  
 المناطق .
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. االلتفات على مستوى االسرة بتسجيل محطات نجاة ومسارات مضيئة رغم الحرب ٨

يران و القيمية على مجتمعنا ، وأعظم النماذج نجدها في األسرة  اليمن المقاومة في لبنان وا 
 .ألن خلف صمودها عقيدة راسخة)تعميم هذه النتائج والتجارب(

 
 :)ثانيا:المناهج التربوية العقائدية )المتون واألساليب 

 متعّلم.هد الاعتماد مقاربة بناء المناهج التعليمّية بحيث تؤّكد على تربية اإلنسان المؤمن المجا  .١
 اطفيةورية العقل في منهجة التربية االعتقادية مع االلتفات الى الجوانب الع. التأكيد على مح٢

 والعملية.
العقيدة ( في ما بين الوحدات   . توسعة دائرة التنسيق في موضوع إعداد المتون )خاصة٣

  ةلجهاديّ ت اوالتشكيال  نسائيةالتنظيمّية )مناهج الكّشافة، والثقافة، والهيئات النسائّية، المعاهد ال
 غيرها ...(.و 
. إعداد ورش بأسلوب عصري متقن تتناول اإلشكاالت العقائدية مع مؤثرات سمعية بصرية ٤

 ية منتتناول الجانب العقائدي وخاصة القضايا األكثر أهمية )التكامل االختياري االنساني، الغا
 الخلق، القضاء والقدر(.

عاة العمق وضمان الجودة بحيث تكون . تطوير دروس العقيدة في المناهج وتبسيطها مع مرا٥
قناعا  وقدرة على اإلجابة على اإلشكاليات والتحديات المطروحة   .أكثر تأثيرا  وا 
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 ثالثا: المؤسسات التربوية والوحدات التنظيمية

ناء في ب . اعطاء التربية االعتقادية حيزا كبيرا، خصوصا عند الناشئة والشباب، العتبارها اولوية١
 مع المقاوم وفي اختيار الكفاءات والوظائف وتعيين المسؤوليات وتربية المجت

. تعزيز عملية تبادل الخبرات وتكامل الجهود التربوية بين الجهات المعنية )من الوحدات ٢
دة دون العقيوالتشكيالت التنظيمية (التي تعتني بالتربية االعتقادية )ومن تأكيد المؤّكد كلها تهتم ب

 استثناء(

 عالم ووسائل التواصلرابعا: اإل
 . توفير المادة العقائدية الصحيحة بشكل سهل الوصول اليها واستخراجها، عبر االنترنت.١
 ، بما. تأهيل مجموعة من علماء الدين والمبلغين ليكونوا فاعلين عبر وسائل التواصل االجتماعي٢

 تقتضيه طبيعة هذه الوسائل...
 وسائل التواصل، لطرح الموضوعات العقائدية بطريقة. االستفادة من الكليبات القصيرة عبر ٣

 سلسلة.
 . رصد الشبهات المطروحة في اإلعالم ومواقع التواصل والرد عليها بالطرق المناسبة.٤
 . الترويج لنمط حياة إسالمي يختلف عن النمط المطروح بمختلف الوسائل اإلعالمية....٥
ع مبوية واالجتماعية، ليكون مضمونه متوافقا  . ربط االعالم الملتزم بمراكز الدراسات التر ٦

 المتطلبات الواقعية ومالئما  للفئات المستهدفة...
م . ربط االعالم الملتزم بالجامعات وخاصة باالختصاصات ذات الصلة، سواء الفنون او االعال٧

 ة...او التربية، وكذلك علم النفس والعلوم االجتماعية، لرفده باألفكار الجديدة واالبداعي

 خامسا: األنشطة والفنون
ز قد رك. االهتمام بالبرامج الترفيهية الهادفة،ضمن أجواء التدين واالنضباط بالحكم الشرعي،* و ١

 سماحة السيد الخامنئي على هذه الناحية في عدة مناسبات.

ية رباالستفادة المركزة من األنشطة الفنية في تطوير الوسائل واالساليب المعتمدة في الت   .٢
 االعتقادية.

. إنتاج األعمال الفنية الهادفة التي تظهر النموذج الناجح لألسوة في المسلكيات اإلسالمية ٣
 الراقية 
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