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ملدص البخح
 كىي بمثابة المدرسة األكلى التي تزكد األبناء أثناء،تمثؿ األسرة المحضف األكؿ لؤلبناء
 كالتربية الصحيحة ىي الكسيمة،فترات نمكىـ بالثقافة االجتماعية التي تؤىميـ لمنضج االجتماعي

َّ  كمف ىنا،المثٍػمى إلحداث أكبر قدر ممكف مف الكقاية مف االنحراؼ الفكرم كالسمككي
فإنو يقع عمى
ي
أف تحقؽ
ٍ  ك، كتترفع بأبنائيا عف الخبلفات كالصراعات،أف تقكم العبلقة بيف أفرادىا
ٍ عاتؽ األسرة

الرعاية التربكية المتكاممة ألبنائيا كيتحقؽ ذلؾ بالتعديؿ كالتيذيب المتدرج مف خبلؿ تنشئة األبناء

.عمى القيـ ال يخميقية كالفكرية القكيمة البعيدة عف الغمك كالتطرؼ

 كالتعرؼ عمى،فإف ىذا البحث ييعد محاكلة جادة لمكقكؼ عمى أىمية األسرة
َّ بناء عمى ذلؾ
ك ن
كظائفيا التربكية بيدؼ تكضيح دكرىا اليا ـ في تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف مف االنحرافات

.الفكرية اليدَّامة
:كيسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية
. كأىميتيا، التعرؼ عمى مفيكـ األسرة.ُ
. كاألىداؼ المتعددة لؤلسرة، تحديد الكظائؼ.ِ
. التعرؼ عمى دكر األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر اآلمف.ّ
. األسرة – الفكر اآلمف:الكممات المفتاحية

Abstract
The role of the family in Bringing up its children into Safe Thinking
The family considered the first and most important incubator for
children. It works as the first school that provides children, during their periods
of growth, with the social culture that prepares them for social maturity. The
right education is the best way to prevent the intellectual and behavioral
deviation. And it must achieve integrated educational care for its children, and
this is achieved through gradual adjustment and improvement through the
upbringing of children to the moral and intellectual values that keep them far
away from extremism.
This research is a serious attempt to identify the importance of the
family, and to identify its educational functions and then clarify its important
role in raising and bringing up children to the correct and safety thinking from
myths and misguidance and destructive deviations.
* The current research seeks to achieve the following objectives:
1. Understand the concept of the family, and its importance.
2. Identify the various functions and objectives of the family
3. Recognize the important role of the family in bringing up their children to
safe thinking.
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مكذمة البخح:
إف سبلمة المجتمع كقكة بنيانو كمدل تقدمو كازدىاره مرتبط بسبلمة أفراده ،فالفرد داخؿ
َّ
المجتمع ىك صانع المستقبؿ كىك المحكر كالمركز كاليدؼ كالغاية المنشكدة ،أما ما حكؿ ىذا الفرد
فإف المجتمع الكاعي ىك الذم يضع
مف إنجازات ليست أكثر مف تقدير لمدل فعالية ىذا الفرد ،كليذا َّ
صب عينيو قبؿ اىتماماتو باإلنجازات كالمشاريع المادية اىتماماتو بالفرد كأساس الزدىاره كتقدمو.
ين ٍ
كاألسرة ىي المبنة األساسية في بناء المجتمع ،كالمؤسسة االجتماعية األكلى التي ينمك
فييا الطفؿ كتتشكؿ مف خبلليا سمككياتو ،كتعتبر مرحمة الطفكلة مف أىـ مراحؿ النمك لدل الفرد ،إذ
تعتبر األساس الذم تبنى عميو شخصيتو مف خبلؿ تأثيرىا عمى كؿ المراحؿ البلحقة مف حياتو ،كاذا
سميما يمكف لمفرد أف يتكافؽ مع متطمبات الحياة االجتماعية التفاعمية بمختمؼ
كاف ىذا البناء
ن
عناصرىا(بطباؿَُِّ ،ـ.)ُ،
كتعد األسرة شيء ميـ لمفرد ،كالدكر الرئيس لؤلسرة ىك الحب كالرعاية لؤلبناء كمساعدتيـ
جدا في حياة الناس ،كاألسرة
في أكقات الحاجة ،كفي الكقت الحاضر يمكف اعتبار األسرة عامؿ ميـ ن
ظر إلييا عمى َّأنيا قمب كركح البشر(.)Defrain, John, et al, 2008
أف يي ٍن ى
يمكف ٍ
بأف األسرة الحديثة مؤسسة عفا عمييا الزمف ،حيث إ َّف زكاليا ليس سكل
كيجادؿ الكثيركف َّ

مسألة كقت ،كبالنظر إلى مستقبؿ األسرة يقكؿ أحد عمماء االجتماع :إ َّنو عمى الرغـ مف ضعفيا
فإف األسرة ستبقى مؤسسة اجتماعية أساسية ،كلقد كانت ميد النظاـ االجتماعي
كمحاصرتياَّ ،
الحديث ،كستبقى األساس ألم مجتمع ييتـ بالسعادة كالحرية كالمساكاة كاالزدىار لجميع أعضائو
(.)Brigitte Berger,2002
عد األسرة أحد النظـ االجتماعية األساسية كأقدميا منذ القدـ ،كىي مكجكدة في كؿ
كتي ٌ
المجتمعات اإل نسانية في العالـ كعبر التاريخ ،فبل يخمك منيا أم مجتمع ،فيي نكاتو التي تعكس
تصرفاتو ،كما َّأنيا جماعة متماسكة تستجيب لؤلحداث بطريقة تختمؼ عف أية جماعة أخرل،
ألف األسرة ىي الكحدة البيكلكجية كالنفسية
كيستجيب الفرد بدكره كفقنا لتنشئتو األسرية ،ذلؾ َّ

كالمعرفية كاالجتماعية األكلى التي ينشأ فييا الفرد ،كيتفاعؿ مع أعضائيا ،كفييا تبرز أكلى معالـ

شخصيتو في سنكاتو األكلى المبكرة (.)William M. Pinsof & Jay L. Lebow,2005
بارزا في تحقيؽ تقدـ كرقي المجتمع البد مف االىتماـ بتنشئتو عمى
كحتى يككف الفرد
عضكا ن
ن
الفكر الصحيح اآلمف مف االنحرافات؛ كالقائـ عمى كتاب اهلل كسنة رسكلو --كمنيج السمؼ
الصالح المعتدؿ البعيد عف االنحرافات الفكرية اليدامة ،كيرجع ذلؾ ألىميتو في تشكيؿ شخصية

عاجزا ،فالتنشئة عمى الفكر الصحيح اآلمف إ نذا مف أدؽ
فردا
ن
الفرد الصالح الفعاؿ في المجتمع ال ن
العمميات كأخطرىا شأنا في حياة الفرد ألنيا الدعامة األكلى التي ترتكز عمييا مقكمات شخصيتو.
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كتنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف أك ما يسمى باألمف الفكرم يبدأ بالتفكير الناقد كاعماؿ
العقؿ ،كيمتد ليشمؿ التكسع في فرص التنمية كاتاحة فرص االندماج المجتمعي بيدؼ القضاء عمى
االنحراؼ الفكرم كذرائع االستقطاب ،مع إعبلء قيمة العمؿ كالمشاركة المجتمعية ،كتعزيز اجتماع
الكممة ككحدة الصؼ ،كالحفاظ عمى ىكية المجتمع حتى يصبح كالبنياف المرصكص ،كبيذا يتحقؽ
األمف الفكرم لممجتمع (سميمافَُِٓ،ـ.)ُْ،
كالتنشئة عمى الفكر اآلمف البعيد عف االنحراؼ عممية مستمرة ال تقتصر فقط عمى مرحمة

عمرية محددة كا َّنما تمتد عبر عمر اإلنساف مف الطفكلة إلى الشيخكخة كليذا فيي عممية حساسة
ال يمكف تجاكزىا  ،كال يكاد يخمك أم نظاـ اجتماعي مف ىذه العممية كلكنيا تختمؼ مف نظاـ إلى آخر
في األسمكب ال اليدؼ ،كمف أبرز مؤسسات تنشئة أبناء المجتمع عمى الفكر اآلمف األسرة ،كالتي
تعتبر البيئة االجتماعية األكلى التي ينشأ فييا الفرد كتيٍب ىنى فييا الشخصية باعتبارىا المجاؿ الحيكم
األمثؿ لمتنشئة االجتماعية ،كالقاعدة األساسية في إشباع مختمؼ حاجات الفرد المادية كالمعنكية.
فإف دكر األسرة في ىذا المجاؿ أعظـ َّ
ألنيا ىي
كاذا كاف لمفرد دكر رئيس في تحقيؽ األمف َّ

المؤسسة التي تحتضف الفرد منذ كالدتو كحتى مراحمو العمرية البلحقة ،كفي صبلح الكالديف صبلح

األبناء َّ
ألنيما يمثبلف القدكة كالمكجو ،كتقع عمييا المسؤكلية األكلى في تعزيز مبادئ اإليماف في

س ًيـ بالقدر األكبر في رعاية األبناء ،كتسعى إلى تحقيؽ األمف
نفكس األطفاؿ منذ نعكمة أظفارىـ ،كتي ٍ
الفكرم ،كالتربية الصحيحة ىي الكسيمة إلحداث أكبر قدر ممكف مف الكقاية مف االنحراؼ الفكرم
كالسمككي ،كمف ىنا َّ
أف تحقؽ
أف تقكم العبلقة األسرية بيف أفرادىا ،ك ٍ
فإنو يقع عمى عاتؽ األسرة ٍ
الرعاية التربكية المتكاممة كيتحقؽ ذلؾ بالتيذيب كتنشئتيـ عمى القيـ الفكرية البعيدة عف التطرؼ.

أف تحرص عمى اختيار رفقاء مأمكنيف ألبنائيا ،ك تقع المسؤكلية
كما َّأنو يجب عمى األسرة ٍ
الكبرل عمييا في إعداد األبناء كتحصينيـ ضد االنحراؼ الفكرم ،كذلؾ يرجع إلى أ َّف خبرات الطفكلة
أف تيتـ بغرس القيـ السممية مع االعتداؿ في تنشئة أبنائيا
تترؾ بصمات في الشخصية فيما بعد؛ ك ٍ
فبل إفراط في القسكة كال تفريط في المناقشة كالحكار ،كالجمكس معيـ كنصحيـ لبلبتعاد عف االنحراؼ
الفكرم المضؿ.
أف األمف بمفيكمو الشامؿ كجكانبو المتعددة أصبح مف
كأكد آؿ الشيخ (ََُِـ )ٗ-ٖ،عمى َّ
ضركريات الحياة ،كىك ىدؼ و
ساـ لكؿ مجتمع كدكلة إذ ىك سبب سعادتيا كاستقرارىا ،كأساس
تأثير في حياة األمة ىك األمف
نا
أف مف أىـ أنكاعو كأعظميا
تقدميا ،كعنكاف رقي حضارتيا ،إال َّ
الفكرم ،كىك لب األمف كقاعدتو الكبرل ،ال غنى ألم فرد أك مجتمع عنو ،كال يتحقؽ األمف الشامؿ
المحسكس بدكف تحقيؽ األمف الفكرم إذ ىك ثمرة تمسؾ األمة بعقيدتيا ،كمحافظتيا عمى مصادر
كمثيػميا العميا.
تشريعيا كأخبلقيا السامية ي
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فإف ىذا البحث ييعد محاكلة جادة لمكقكؼ عمى أىمية األسرة ،كالتعرؼ عمى
بناء عمى ذلؾ َّ
ك ن
كظائفيا التربكية بيدؼ تكضيح دكرىا الياـ في تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف مف االنحرافات
الفكرية اليدَّامة.

مشكلة البخح ّتصاؤالتُ:
يعيش المجتمع اليكـ في عالـ تتدفؽ فيو المعمكمات كالمعارؼ كاألفكار بشكؿ لـ يشيده تاريخ
البشرية مف قبؿ ،كذلؾ عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ كما صاحبيا مف كسائؿ االتصاؿ الحديثة ،كانتشار
شبكة المعمكمات الدكلية التي جعمت العالـ رغـ كبر مساحتو يتقمص إلى ما يشبو القرية الصغيرة،
أف الفكرة كالكممة كالمقالة كالصكرة تصؿ
كىذا ما أكدتو نتائج دراسة بكشامة (َُِّـ ) ٓ-ْ،مف َّ
إلى مف ييراد لو النفع أك الضر ،أك يي ٍر ىجى لو الخير أك الشر ،كبات التيديد يطاؿ المجتمعات كميا
ادا كجماعات ،كيقتحـ المؤسسات التعميمية كالتربكية تحت شعارات التعاكف العممي ،كالتبادؿ
أفر ن
الثقافي كما أفرزه نظاـ العكلمة.

ألف الص ارع في
كلذا كجب عمى مؤسسات التنشئة االجتماعية كالتربكية أخذ الحيطة كالحذر َّ
المستقبؿ لف يككف باألسمحة النككية كفي ساحات القتاؿ ،بؿ سيككف بنشر الفكر المنحرؼ كصراع
أف األسرة مف أبرز مؤسسات التنشئة االجتماعية كالتربكية بكافة جكانبيا ،حيث
األفكار .كمف منطمؽ َّ
يبدأ الفرد داخميا في اكتساب االتجاىات كالمعتقدات السائدة في المجتمع ،كمف خبلليا يتمقى أكؿ
فإف ميمتيا ال تقتصر عمى مرحمة الطفكلة فحسب
إحساس بما يجب ،كما ال يجب القياـ بو ،كليذا َّ
بؿ تمتد إلى مراحؿ العمر المختمفة (العقكفَُِِ،ـ ،)ُُٓ،كتشمؿ كافة الجكانب كمف أىميا
الجانب العقمي كالفكرم.
كتعيش األسرة اليكـ أزمات متعددة األنكاع ،كىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو دراسة عكده
أف األسرة تتعرض لمجمكعة مف األزمات ،كمف أىميا :األزمة التربكية؛ إذ
(َُِّـ )ّ-ِ،مف َّ
يكما بعد و
يكـ في مجاؿ تربية كتنشئة أبنائيا تربية اجتماعية كعقمية كأخبلقية،
تزداد معاناة األسرة ن
بعيدا عف
كيزداد األمر خطكرة عندما بدأت المؤسسات التعميمية تقتصر عمى أداء دكرىا التعميمي ن
الدكر التربكم بالتزامف مع تخمي األسرة عف القياـ بدكرىا ،كقد يعكد ذلؾ إلى جيؿ بعض األسر

مما يؤدم بالمجتمع أحيانا إلى االنييار.
بدكرىا التربكمَّ ،

كمف المنطمؽ السابؽ جاء ىذا البحث لي كضح الدكر الياـ لؤلسرة في تربية كتنشئة أبنائيا

عمى الفكر الصحيح اآلمف مف االنحراؼ كالغمك ،حتى ينيض المجتمع كيرتقي ،كيحافظ عمى ىكيتو.

سببا النتشار الفتف كفقداف األمف ،كما َّأنو يؤثر في إفساد القيـ
كما َّ
أف االنحراؼ الفكرم ن
االجتماعية كالعبلقات األسرية ،كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة حمداف(ََُِـ )ٗٗ-ٖٗ،كالتي تكصمت
ض ًع ؼ الركابط عمى مستكل األسرة كالمجتمع فتظير النزاعات كالتكترات
إلى َّ
أف االنحراؼ األسرم يي ٍ

- ُْ -

دور األسرة في تنشئة أبنائها على الفكر اآلمن

.

شديدا في اقتصاد كتنمية المجتمع بما يحدثو مف إتبلؼ لؤلمكاؿ كاألنفس،
تأثير
كالصراعات ،كيؤثر نا
ن
كانتشار البطالة ،كيؤدم في النياية إلى نتيجة خطيرة كىي اصطياد صغار السف كمحاكلة االستيبلء
عمى عقكليـ ،كترسيخ األفكار المنحرفة فييا.
أف الحديث عف دكر األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر اآلمف مف االنحراؼ ،كدفع خطر
كما َّ
الفكر المنحرؼ عف المجتمع يأتي اليكـ في غاية األىمية ،لما تتعرض لو األسرة مف مغريات كثيرة،
أف األسرة المسممة التي تتمسؾ
كىذا ما أكدتو دراسة سالـ (ََِٖـ )ُُّ،حيث تكصمت إلى َّ
بتعاليـ الشرع تبقى صامدة كمحفكظة بحفظ الديف ،كىي تعمـ أبناءىا عقيدة اإلسبلـ في مكاجية كؿ
األخطار كالتي يأتي في مقدمتيا الفكر المنحرؼ كالغمك كالتطرؼ.
لقد أصبحت الحاجة ممحة لمفكر اآلمف الصحيح ،حيث أصبح حاجة أساسية ينشدىا المجتمع
بأجيزتو كمؤسساتو المختمفة ،كىك غاية تعمؿ لتحقيقيا مؤسسات المجتمع النظامية كغير النظامية،
فالكؿ يتطمع إلى المجتمع اآلمف مف اآلفات التي تيدد بنيانو بالتصدع كالفقر كالمخدرات كاالنحراؼ

الفكرم ،كىذا يتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة عبدالقادر(ََِٖـ )َٓ،كالتي أكدت عمى َّأنو في ظؿ
شامبل ،كيطمئف الناس عمى دينيـ
نمكا
ن
األمف الفكرم يزدىر التعميـ كتتسع مجاالتو ،كينمك االقتصاد ن
أف األمف الفكرم ال يأتي مف خارج المجتمع بؿ يتحقؽ عمى أيدم أبنائو
كأنفسيـ ،كما أشارت إلى َّ
أف األسرة مف أىـ المؤسسات التي تقكـ بيذه الميمة.
كبجيكدىـ ،كىك مسؤكلية الجميع .كال شؾ َّ
أف االىتماـ بتنشئة األبناء عمى الفكر
كمف خبلؿ خبرات الباحث في حقؿ التربية كالتعميـ ىك ىج ىد َّ
اآلمف البعيد عف االنحراؼ ،مف أعظـ الغايات التربكية التي تسعى كافة مؤسسات المجتمع إلى
تحقيقيا كخاصة األسرة ،كلكف ما يي ىبلحظ في الكاقع يخالؼ ذلؾ فتربية األبناء عمى الفكر الصحيح لـ
ىي يع ٍد يحتؿ منزلة كبيرة في حياة الكثير مف األسر ،كامتؤل المجتمع كالعالـ بالفكر المنحرؼ ،كظيرت
التيارات الفكرية المنحرفة ،كالحياة تتعرض لمشكبلت جساـ مف :و
و
و
و
كتفجير بفعؿ
كتكفير
كنيب
قتؿ
اإلنساف ،كالسبب الرئيس في ذلؾ غياب دكر األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر الصحيح.
أف األجياؿ الحالية تمر بتغييرات كبيرة
كىذا ما أكدتو دراسة الجحني (َُِْـ )ٖٔ،حيث ترل َّ
في تصرفات األبناء بمختمؼ األعمار كفي سائر البيئات ،كذلؾ لتنكع الكسائؿ التي تستمد منيا
المعمكمات كمصادر التمقي ،فمـ تعد ىذه الكسائؿ محدكدة مثمما كانت في الماضي ،لذا أصبحت
مما كانت في األجياؿ السابقة.
المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ األسرة أكبر َّ
أف المشكمة تربكية في المقاـ األكؿ ،كمف ىذا المنطمؽ تتمثؿ مشكمة
كمف ثَّ ىـ يمكف القكؿ َّ
البحث الحالي في غياب دكر األسرة التربكم في تنشئة األبناء عمى الفكر الصحيح اآلمف مف
االنحراؼ ،كلذا يحاكؿ البحث الحالي التعرؼ عمى دكر األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر اآلمف،
حتى يمكف التكجيو ليذا الدكر ،كيمكف التكصؿ إلى حؿ مشكبلت المجتمع عف طريؽ التربية
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س ًيـ األسرة في تنشئة أبنائيا
الصحيحة ،كقد صاغيا الباحث في التساؤؿ الرئيس التالي :كيؼ تي ٍ
عمى الفكر الصحيح اآلمف؟ كيتفرع مف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية التالية:
ُ .ما مفيكـ األسرة كأىميتيا؟
ِ .ما الكظائؼ التربكية المتعددة لؤلسرة؟
ّ .ما الدكر التربكم الذم تمعبو األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر اآلمف؟
ْ .ما األساليب التربكية التي تساعد األسرة عمى تنشئة أبنائيا عمى الفكر اآلمف؟
ٓ .ما التصكر المقترح لدكر األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر اآلمف؟

أٍذاف البخح:
ييدؼ البحث الحالي إلى كضع تصكر مقترح لدكر األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر
اآلمف ،كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى:
ُ .مفيكـ األسرة ،كأىميتيا.
ِ .الكظائؼ التربكية لؤلسرة كتحديدىا.
ّ .دكر األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر الصحيح اآلمف.
ْ .بعض األساليب التربكية التي تساعد األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر اآلمف.
ٓ .التصكر المقترح لدكر األسرة في تنشئة أبنائيا عمى الفكر اآلمف.
أٍنٔة البخح :

يمكف تحديد أىمية البحث فيما يمي:
ُ .تصديو لدراسة مشكمة عمى جانب كبير مف األىمية في الكقت الحاضر كىى الحاجة لمفكر اآلمف،
إف ظاىرة االنحراؼ الفكرم مف الظكاىر التي تيدد
كالذم لو أثر كبير في تقدـ المجتمع ،حيث َّ
أمف كاستقرار المجتمع.
أف ىذا البحث محاكلة لمنيكض بدكر األسرة الياـ لتصبح مف المقكمات الرئيسة في تطكير
َِّ .
المجتمع ،كالذم يمر بالكثير مف محاكالت اإلصبلح االقتصادم كالثقافي.
ّ .يفيد ىذا البحث في الحكـ عمى مدل نجاح المؤسسات التربكية(كخاصة األسرة) في دعـ كمساندة
القضايا التي تخص المجتمع كتمس أمنو كسبلمتو.
ْ .تنبع أىمية البحث مف أىمية المكضكع كالذم يتطمب تحديد دكر كؿ مؤسسة تربكية في تحقيؽ
حضاريا.
مطمبا
األمف ال رتباط استقرار المجتمع ،كتماسكو بالفكر اآلمف مف االنحراؼ ،كىذا
ن
ن

ميَج البخح:

يعتمد البحث الحالي عمى المنيج "الكصفي"؛ لمبلئمتو ألىداؼ البحث كطبيعتو ،كلككنو مف
المناىج البحثية التي تختص بعممية البحث كالتقصي حكؿ الظكاىر المجتمعية كالتربكية كما ىي
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قائمة في الكاقع ،ثـ كصفيا كتشخيصيا ،كتحميميا ،كتفسيرىا بيدؼ اكتشاؼ العبلقات بيننيا.

مصطلخات البخح:
األشرة:
األسرة في المغة ىي أىؿ الرجؿ كعشيرتو ،كفى االصطبلح ىي الجماعة المعتبرة نكاة
المجتمع ،كالتي تنشأ برابطة زكجية بيف رجؿ كامرأة ،ثـ يتفرع عنيا األكالد ،كتظؿ ذات صمة كثيقة

بأصكؿ الزكجيف مف أجداد كجدات(الشافعي ،كعثمافَُِٔ ،ـ.)ُِ-ُ،

ائيا َّ
بأنيا :المؤسسة االجتماعية التي تضـ الزكج كالزكجة كاألبناء،
كيمكف تعريؼ األسرة إجر ن
س ًيـ في بناء المجتمع ،كتقدمو كرقيو.
كىي المبنة األكلى التي تي ٍ

الفكر:

الفكر مخزكف ذاكرة اإلنساف مف الثقافة ،كالقيـ االجتماعية ،كالمبادئ األخبلقية التي يتعمميا
مف المجتمع الذم ينشأ كيعيش فيو.
جاء في لساف العرب كتاج العركس الفكر كالتفكير :إعماؿ الخاطر في الشيء(ابف منظكر،
د.ت ،ٔٓ،كالزبيدمُُْْ،ق.)ّْٓ،
اصطبلحا :يي ٍطمىؽ عمى الفعؿ الذم تقكـ بو النفس عند حركتيا في المعقكالت ،أك يطمؽ عمى
ك
ن
المعقكالت نفسيا ،فإذا أطمؽ عمى فعؿ النفس دؿ عمى حركتيا الذاتية ،كىي النظر كالتأمؿ ،كاذا

أطمؽ عمى المعقكالت دؿ عمى المفيكـ الذم تفكر فيو النفس(صميبا851،2891،م).

كىك:إعماؿ العقؿ في الجكانب المعرفية كالثقافية المعمكمة لمكصكؿ إلى معرفة غائبة مطمكبة.

الفكر اآلمً:

أف يي ٍدرؾ أفراد المجتمع أىمية الفكر اآلمف في تحقيؽ
أكد اليميؿ (َُِٓـَّ )ٔٗ،أنو البد ٍ
أف المجتمع بحاجة ماسة إلى التثقيؼ في الجانب
األمف الشامؿ كاالستقرار الدائـ لممجتمع ،كما َّ

الفكرم يلي ٍد ًرؾ الجميع حقيقة الحرب الفكرية كالتي تحاكؿ الكصكؿ إلى أغمى ما يممؾ المجتمع كىك
أبنائو ،كمحاكلة تشكيؿ فكرىـ في ظؿ غياب دكر األسرة في مكاجية الحرب الفكرية.
"أف يعيش الناس في بمدانيـ كأكطانيـ كبيف مجتمعاتيـ ،آمنيف مطمئنيف عمى
كالفكر اآلمفٍ :
مككنات أصالتيـ ،كثقافتيـ النكعية كمنظكمتيـ الفكرية"( السديسَُِٕ،ـ.)ِٗ،

كيعرفو الباحث ب َّأنو :تحصيف أفكار الناشئة كتأمينيا مف الغزك الفكرم كالثقافي ،كاليجمات

الدخيمة ،كالحمبلت المسعكرة التي تسمـ عقكؿ أبناء المجتمع ،كتفسد السمكؾ.

- ْْ -

دور األسرة في تنشئة أبنائها على الفكر اآلمن

.

الذراشات الصابكة:
يعرض الباحث لبعػض الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع البحث الحالي كالتالي:
يشير محمد (َُِٕـ) في دراستو بعنكاف" :دكر األسرة المسممة في تحصيف أبنائيا ضد
اإلرىاب كالتطرؼ مف منظكر التربية اإلسبلمية" إلى إلقاء الضكء عمى الدكر التربكم لؤلسرة المسممة
في تحصيف أبنائيا ضد ظاىرتي اإلرىاب كالتطرؼ ،كاستيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى دكر األسرة
المسممة في مكاجية ظاىرة التطرؼ كاإلرىاب كالتصدم ليا بشكؿ منيجي سميـ ،كالتعرؼ عمى حقيقة
أيضا التعرؼ عمى
اإلرىاب كسماتو كدكافعو ،كتكضيح مخاطر اإلرىاب عمى الفرد كالمجتمع ،ك ن
الكسائؿ الفاعمة التي تمتمكيا األسرة المسممة في مكاجية ظاىرة اإلرىاب كالتصدم ليا بحكمة.
ككانت مشكمة الد ارسة تدكر حكؿ اإلجابة عف التساؤؿ التالي :ما دكر األسرة المسممة في
تحصيف أبنائيا ضد اإلرىاب كالتطرؼ مف منظكر التربية اإلسبلمية؟ كاستخدمت الدراسة المنيج
الكصفي.
كتناكلت نظمى (َُِٓـ) في دراستيا بعنكاف" :دكر األسرة في تفعيؿ الكسطية لبناء المناعة
الفكرية لدل األبناء" ،الدكر الياـ لؤلسرة في تفعيؿ مبدأ الكسطية عند األبناء ،حيث ىدفت ىذه
الدراسة التعرؼ عمى دكر األسرة في مجاؿ تفعيؿ الكسطية ،كىك مبدأ عظيـ َّ
ألنيا ىي المؤسسة

إف لـ يكف حتى كفاتو ،كما
األكلى التي تحتضف الفرد منذ كالدتو كحتى مراحمو العمرية البلحقة ٍ
أكضحت الدراسة السبب الرئيس في صبلح األبناء أال كىك صبلح الكالديف ألنيما يمثبلف القدكة.
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتكصمت الدراسة إلى بعض النتائج كاف مف
منيعا في كجو
أىمياَّ :
أف دكر األسرة في أمف المجتمع عظيـ فيي خط الدفاع األكؿ الذم يقؼ ن
سدا ن
أف األسرة ال تستطيع القياـ بيذا الدكر َّإال إذا كانت مترابطة في كيانيا متينة في عبلقاتيا
األشرار ،ك َّ
الداخمية كالخارجية ،كعمى قدر ما تتمتع بو األسرة مف ترابط كتماسؾ بيف أفرادىا عمى قدر ما تدرؾ
الطريؽ السميـ لتربية أبنائيا كتييئتيـ ليككنكا أعضاء نافعيف لمجتمعيـ.
أما دراسة عكده (َُِّـ) بعنكاف ":دكر األسرة في التربية االجتماعية مف منظكر إسبلمي"،
فقد ىدفت إلى بياف دكر األسرة في التربية االجتماعية مف منظكر إسبلمي ،كبياف ماىية التربية
االجتماعية في اإلسبلـ مف حيث :المكانة ،كالخصائص ،كاألساليب الفعالة لتنميتيا في اإلسبلـ،
كبياف العكامؿ المؤثرة في محيط األسرة ،كالكقكؼ عمى اآلثار التربكية التباع األسرة األساليب
اإلسبلمية في التربية االجتماعية.
كاستخدمت الدراسة المنيج االستقرائي ،كالمنيج الكصفي التحميمي ،كتكصمت إلى مجمكعة
أف التربية االجتماعية اإلسبلمية ليا مكانتيا المرمكقة بيف أصناؼ التربية ،كما
مف النتائج أبرزىاَّ :

َّأنو تتعدد العكامؿ المؤثرة في تربية األبناء كأكليا بيئة العبلقات األسرية السائدة.
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كما أشار اليذيمي (َُِِـ) في دراستو بعنكاف" :مفيكـ األمف الفكرم دراسة تأصيمية في

ضكء اإلسبلـ" ،كالتي استيدفت التكصؿ إلى صيغة تكضح مفيكـ األمف الفكرم كأىميتو في اإلسبلـ
أيضا التأصيؿ لمفيكـ األمف الفكرم ،كذكر األدلة عمى ذلؾ ،كالتعرؼ عمى أنكاع
كخصائصو كمزاياه ،ك ن
التيارات الفكرية المنحرفة كخطكرتيا عمى األمف الفكرم ،كابراز دكر االستقامة عمى ىذا الديف في
تعزيز األمف الفكرم كاستقراره.
كاستخدمت الدراسة المنيج التكاممي المشتمؿ عمى عدد مف المناىج البحثية ،كمف أىـ تمؾ
المناىج :المنيج االستداللي كاالستنباطي كالمنيج التاريخي ،ككاف مف أىـ نتائجيا:
أف األمف بمفيكمو الكاسع يشمؿ الجانب :النفسي ،كالجنائي ،كالشرعي ككؿ جكانب الحياة.
َُّ .
اىتماما بال نغا باألمف ،كعني بو عناية فائقة ،كأكلى عناية كبيرة بالعقؿ كالفكر،
أف اإلسبلـ اىتـ
َِّ .
ن
كأعطى اإلنساف حريتو في النظر كالتفكر .كأكصت الدراسة بما يمي:
ُ .إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات حكؿ مفيكـ األمف الفكرم ،كالتركيز عمى التأصيؿ الشرعي.
أف تيٍب ىذؿ الجيكد بتقديـ دراسات جادة لبياف مفيكـ األمف الفكرم في اإلسبلـ.
ٍِ .
أما الحارثي (ََُِـ) في دراستو المعنكنة بػػػػ" :تصكر مقترح لدكر األسرة في إكساب قيـ
العمؿ التطكعي لدل أبنائيا مف منظكر إسبلمي" ،فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز بعض قيـ العمؿ
التطكعي ،كالتعرؼ عمى دكر األسرة في إكساب أبنائيا تمؾ القيـ مف منظكر إسبلمي ،كاستيدفت
أيضا اإلجابة عف العديد مف التساؤالت مف أىميا:
ن
 ما دكر األسرة في إكساب قيـ العمؿ التطكعي لدل أبنائيا؟ كما مفيكـ العمؿ التطكعي؟
 ما مفيكـ األسرة في اإلسبلـ ،كما دكرىا في إرساء قيـ العمؿ التطكعي؟
 ما التصكر المقترح لدكر األسرة في إرساء قيـ العمؿ التطكعي لدل أبنائيا؟
كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كأكصت بأ َّف تشارؾ كسائط التربية بتعريؼ أفراد
المجتمع بماىية العمؿ التطكعي ،كمدل حاجة المجتمع إليو ،كما أكصت بزيادة الدعـ التربكم لؤلسرة
بإقامة دكرات تحت إشراؼ متخصصيف بيدؼ إكساب األسرة الميارة البلزمة لرفع ثقافة األبناء.
بينما استيدفت عمي(ََِٕـ) في دراستيا بعنكاف" :دكر المرأة في تعزيز الثقافة اإلسبلمية
لدل أبنائيا في ظؿ تحديات العكلمة" ،التعرؼ عمى مفيكـ الثقافة اإلسبلمية ،كأىـ الخصائص التي
تميزىا عف غيرىا مف الثقافات ،كالكشؼ عف أىـ التحديات الثقافية التي تكاجو األبناء في ظؿ
العكلمة ،كابراز كاجبات المرأة المسممة في تعزيز الثقافة اإلسبلمية كالكشؼ عف المقكمات الكاجب
تكافرىا في المرأة المسممة ألداء ىذا الدكر.
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كأكصت بما يمي:
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 ال بد مف كقفة متأنية صادقة كممحة مف جميع المخمصيف إلعداد برامج ثقافية تحدد اليكية
اإلسبلمية عبر أصؿ التكحيد الذم يشكؿ جكىر ثقافة المسمـ ،كالتي تنبذ العنؼ ،كتعشؽ التسامح.
 تقديـ برامج إرشادية لممرأة عبر الجمعيات كالمؤسسات كالمنظمات النسكية التي تعمؿ عمى
مساعدة المرأة لبلرتقاء بدكرىا في تعزيز الثقافة اإلسبلمية مف خبلؿ تنكع األساليب المستخدمة في
تربية األبناء التي تتبلءـ كركح العصر ،مع إكساب ميارة التعامؿ كمكاجية معترؾ الحياة.

التعلٔل على الذارشات الصابكة:
تناكلت الدراسات السابقة جكانب ميمة مف جكانب العممية التربكية ،كدكر األسرة في الجكانب
المختمفة كما ينعكس عف ىذا الدكر ،حيث ألقت الدراسة األكلى الضكء عمى الدكر التربكم لؤلسرة
المسممة في تحصيف أبنائيا ضد ظاىرتي اإلرىاب كالتطرؼ ،كتناكلت الدراسة الثانية الدكر الياـ
لؤلسرة في تفعيؿ مبدأ الكسطية عند األبناء لبناء المناعة الفكرية لدييـ ،ك استيدفت الدراسة الثالثة
دكر األسرة في التربية االجتماعية مف منظكر إسبلمي ،كأكضحت الدراسة الرابعة مفيكـ األمف
الفكرم دراسة تأصيمية في ضكء اإلسبلـ ،كبينت الدراسة الخامسة دكر األسرة في إكساب قيـ العمؿ
التطكعي لدل أبنائيا مف منظكر إسبلمي ،أما الدراسة السادسة فتناكلت دكر المرأة في تعزيز الثقافة
اإلسبلمية لدل أبنائيا في ظؿ تحديات العكلمة.
أف الدراسة الحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة في ككنيا تتناكؿ دكر
يتضح مما سبؽ َّ
األسرة في تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف ،كتتشابو في تناكليا لؤلسرة كيرجع ذلؾ لككنيا المؤسسة
التربكية األكلى ذات األثر الفعاؿ في تربية كتنشئة أفراد المجتمع تربية صحيحة خالية مف الفكر
أف الباحث استفاد مف تمؾ الدراسات في التعرؼ عمى :بعض األدكار المنكطة باألسرة
المنحرؼ ،كما َّ
في بناء الفرد كرقي المجتمع ،كبعض كظائفيا اليامة ،كما تعرؼ منيا عمى أىمية الفكر المعتدؿ.

خطْات الصري يف البخح:
فإف البحث يسير كفقنا لمخطكات التالية:
في ضكء تساؤالت البحثَّ ،

 عرض البنية الييكمية لمبحث كالتي تشتمؿ عمى :مقدمة البحث ،كمشكمتو ،كتساؤالتو ،كأىدافو،
كأىميتو ،كمنيجو ،كمصطمحاتو ،كالدراسات السابقة.
 عرض اإلطار النظرم لمبحث كيشتمؿ عمى :تكضيح مفيكـ األسػػػػػرة ككظائفيا في المجتمعات
المعاصرة ،كبعض المشكبلت التي تكاجو األسرة كتعيؽ تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف ،ثـ دكر
األسرة التربكم في تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف كأىـ األساليب المستخدمة ،كالتصكر المقترح.
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اإلطار اليظري للبخح:
أّلًا :األشـــــرة مفَْمَا ّّظائفَا يف اجملتنعات املعاصرة:
( )0مفَْو األشرة:
األسرة مؤسسة اجتماعية نجدىا في كؿ المجتمعات البشرية ،تتأثر بالتطكرات االقتصادية
تأثير
كاالجتماعية كالثقافية التي يعيشيا المجتمع ،كتعتبر مف أىـ الجماعات اإلنسانية كأعظميا نا
في حياة األفراد كالجماعات ،فيي الكحدة البنائية األساسية التي تنشأ عف طريقيا مختمؼ
المجتمعات ،حيث تقكـ بالدكر الرئيس في بناء المجتمع كتدعيـ كحدتو ،كتنظيـ سمكؾ أفراده ،بما
يتناسب مع األدكار االجتماعية المحددة ليا كفقنا لمتشكؿ الحضارم العاـ(Juliet Sharman-
.)Burke, 2007
أف األسػػرة الكحػػدة األكلػػى التػػي يتفاعػػؿ معيػػا الطفػػؿ
ػدالرزؽ (َُِٓـ )ٓ،إلػػى َّ
كمػػا أشػػارت عبػ ا
ػتمر ،كالمحتػػكل األكؿ الػػذم تنمػػك فيػػو أنمػػاط التربيػػة المختمفػػة ،كتتصػػدر أكلػػى الكسػػائط
ػاعبل مسػ نا
تفػ ن
التربكية التي يتـ مف خبلليا تنمية النشء كتربيتيـ عمى الفضائؿ ،كذلؾ ألىميتيػا التربكيػة كلميمتيػا

العظيمػػة ،حيػػث َّإنيػػا أكؿ عػػالـ يفػػتح الطفػػؿ عينيػػو فيي ػا ،كيسػػتقي منيػػا المفػػاىيـ كاألفكػػار كالقػػيـ،
كيجسد الكالداف القدكة األكلية في حياة الطفؿ.
كتعد األسرة حجر الزاكية مػف بػيف المؤسسػات األخػرل إذ تعػد المبنػة األكلػى فػي بنػاء المجتمػع،
يؤسر في داخميا الطفؿ ليتمقى ما يحتاجو مػف غػذاء تربػكم ،ك يخميقػي ،كرعايػة صػحية ،كنفسػية ،كىػي
المحضف األكؿ الذم يتكلى رعاية كتربية كتنشئة األبناء عمى القػيـ التػي ينتظرىػا المجتمػع مػف أفػراده
كػػػالقيـ الفكريػػػة الصػػػحيحة ،كاكسػػػابيـ القػػػيـ كاالتجاىػػػات االجتماعيػػػة كاألخبلقيػػػة التػػػي تحػػػدد معػػػالـ
شخصيتيـ ،كىكيتيـ ،كقدرتيـ عمى التكيؼ السػميـ مػع المجتمػع ،كبػذلؾ يكتسػب الطفػؿ أكؿ عضػكية
لو في جماعة ،كيتعمـ فييػا كيػؼ يتعامػؿ مػع اآلخػريف فػي سػعيو إلشػباع حاجاتػو ،كتحقيػؽ مصػالحو
(خضرَُِٕ،ـ ،ّ،كأبك العينيفَُِْ،ىػ.)ُّٔ،
ػػر فػػػي نمػػػط التنشػػػئة االجتماعيػػػة
ػػر كبيػ نا
إف لحجػػػـ األسػػػرة أثػ نا
كأكػػػد الزغبػػػي (ََِٔـَّ "،)ِّٓ ،
لؤلطفاؿ" ،حيث تختمؼ األسرة في تركيبيا االجتمػاعي ،فينػاؾ أسػرة صػغيرة كالػى جانبيػا أسػرة كبيػرة،
كداخػػؿ األسػػرة يتػػكلى الكالػػداف تربيػػة الطفػػؿ ككفالتػػو ،حتػػى يصػػؿ إلػػى مرحمػػة الرجكلػػة كاالعتمػػاد عمػػى
أف عبلقة الطفػؿ المبكػرة بػاألـ تتػأثر إلػى حػد كبيػر بحجػـ
نفسو ،كما ذكر(َّ :)Bulloc, 1988,11-30

األسرة كعدد األطفاؿ لدل األـ ،حيث تبيف َّأنو كمما زاد عػدد األبنػاء فػي األسػرة كممػا كثػرت المسػؤكلية

َّ
كقؿ االىتماـ باألبناء.

خصكص ػا فػػي سػػنكاتو
كىػػي غريػػزة أسػػكنيا اهلل قمػػب الكالػػديف ليقكمػػا برعايػػة الطفػػؿ ،كحمايتػػو
ن
أف
األكلى كالتي ليا دكرىا الفعاؿ في تككينو الكجداني ،كاألخبلقي ،كتككيف السػمككيات الصػحيحة ،أم َّ
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مرحمػػة الطفكلػػة ىػػي األسػػاس الػػذل يي ٍعتىمػػد عميػػو فػػي تكػػكيف المراحػػؿ التػػي تمييػػاَّ ،
ألنيػػا تعتبػػر مرحمػػة
الميكنة كالمركنة ،كفييا يعتمد الطفؿ عمى األسرة ،كمف ىنا تظير أىمية األسرة في تنشئة كتربية
ناجحا في حياتو.
فردا
ص ًبح ن
ن
الطفؿ حتى يي ٍ
كبناء عمى ما سبؽ فاألسرة تمثؿ أىـ المؤسسات االجتماعية كأخطرىا لما ليا مف دكر ىاـ في
ن

تربية كتنشئة األفراد ،كال يككف ألم مؤسسة استمرار أك بقاء َّإال باستمرار األسرة كمؤسسة اجتماعية
حساسة لما ي ً
صيب المجتمع في قيمو كأفكاره مف تغيير كتحكيؿ ،كالمجتمع بما فيو
 ،كليذا فاألسرة َّ
ي
مف مؤسسات يتأثر بما يقع في األنماط األسرية مف تغيير ،كاألفراد يتأثركف بأنماط أسرىـ،
كالمجتمع يتأثر باألفراد؛ فاألسرة ليا أىمية عظيمة في تشكيؿ فكر كسمكؾ أفراد المجتمع.
أف األسػػرة المبنػػة األكلػػى فػػي بنػػاء المجتمػػع المسػػمـ ،كمػػف
كذىػػب سػػالـ (ََِٖـ )ُُّ،إلػػى َّ
ألف اإلنسػػاف يكلػػد كيتطبػػع بطباعيػػا،
أف البنػػاء يأخػػذ مػػا ليػػذه المبنػػات مػػف قػػكة أك ضػػعؼ؛ ك َّ
الطبيعػي َّ
كتنغرس فيو بذكر الخير كالفضيمة ،أك الشر كالرذيمة ،ثـ يخرج إلى المجتمػع صػكرة عػف أسػرتو ،فػإذا
سميما مف الخمؿ.
مجتمعا قكم الدعائـ
أي ًقيـ بناء األسرة عمى أسس سميمة ضمنا في النياية
ن
ن
ألف
لقػػد عنػػي اإلسػػبلـ باألسػػرة عنايػػة فاقػػت كػػؿ قػكانيف البشػػر عمػػى مػػر العصػػكر ،كمػػا ذلػػؾ َّإال َّ
نظاـ األسرة مف صنع العميـ الخبير الذل يعمػـ خفايػا األمػكر قبػؿ ظكاىرىػا ،ك َّ
ألنػو ىػك صػانع اإلنسػاف

فػإف الػزكاج ىػك األسػاس األكؿ
فيك كحده يعمـ أسراره كخصائصو ،كاذا كانت األسرة أساس المجتمػعَّ ،
الذم تتككف بو األسرة ،كمف عناية اهلل كتكريمو لئلنسػاف لػـ يجعمػو كغيػره مػف المخمكقػات يػدع غرائػزه
أف يحفػػظ شػػرفو ككرامتػػو
تنطمػػؽ دكف كعػػى كال ضػػابط ،بػػؿ كضػػع لػػو النظػػاـ المبلئػػـ كالػػذل مػػف شػػأنو ٍ
(إسماعيؿ ،د .ت.)ُُْ-ُُّ،
مما سبؽ يي ٍد ىرؾ السر في تشريع الزكاج ،ك َّأنو مف سػنف الفطػرة ،كمسػمؾ اإلسػبلـ فػي مشػركعية
َّ
الػػزكاج مسػػم نكا كسػطنا فػػبل عػػزكؼ عنػػو كميػػة ،كال انيمػػاؾ فػػي الشػػيكات بػػدكف ضػابط ،ككضػػع بنظامػػو
الشامؿ أماـ و
إف اىتػدل النػاس بيػا ،كسػاركا عمػى نيجيػا كػاف الػزكاج فػي
كؿ مف الرجؿ كالمرأة قكاعد ٍ
غاية التفاىـ ،ككانت األسرة في غاية السعادة.
أف أىـ القكاعد التي كضعيا اإلسبلـ لكبل الزكجيف ما يمي:
كذكر عمكاف (ُٓٗٗـَّ )ْٕ-ّٖ ،
أكنال :االختيار عمى أساس الديف ،كيقصد بالديف الفيـ الحقيقي لئلسبلـ ،كالتطبيؽ العممي لفضائمو.

ثانيا :االختيار عمى أساس الفضؿ كالشرؼ ،أم تككف الزكجة مف أسرة عريقة عرفت بالصبلح ،حتى
ن
الدا مفطكريف عمى معالي األمكر ،كأخبلؽ اإلسبلـ الحميدة.
ينجب الرجؿ أك ن

حرصا عمى نجابة المكلكد ،كضمانا لسبلمتو مف األمراض الكراثية.
ثالثنا :االبتعاد عف زكاج األقارب
ن
ابعا :تفضيؿ ذكات األبكار كالزكاج بالمرأة الكلكد لحماية األسرة مما ينغص عيشيا.
رن
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إ َّف حسػػف اختيػػار الػػزكجيف يحػػرر المجتمػػع مػػف األم ػراض ،كاالنحػػبلؿ ال يخميقػػي ،كيحقػػؽ التعػػاكف

كالتكامؿ بيف الزكجيف في تربية أسرة عمى الفكر الصحيح اآلمف مف االنحراؼ.

(ّ )8ظائف األشرة يف اجملتنعات املعاصرة:
تتمقى األسرة الطفؿ كىك صغير أشبو ما يككف بالعجينة القابمة لمتشكيؿ ،كتتكلى تشكيميا
حسب ثقافتيا ،كبجانب ذلؾ تمثؿ األسرة الجماعة المستقرة التي يتربى الطفؿ في رحابيا ،كالتي
تمتمؾ مف ألكاف االتصاؿ ما ال يكجد في غيرىا كاالتصاؿ الذل يعتمد عمى السيطرة عند المزكـ.
كيتميز اإلنساف بطفكلتو الطكيمة ،كىك ينمك في كنؼ األسرة التي تييئ لو شركط النمك،
كتقكـ بدكر رئيس في تربية كتنشئة األطفاؿ في مرحمة ىامة مف مراحؿ العمر ،كالتي يكتسبكا
فييا السمكؾ ،كاألخبلؽ ،كالمعتقدات ،كالقيـ ،كالفكر السميـ كتتككف لدييـ شخصية متميزة مف خبلؿ
التفاعؿ مع أفراد األسرة.
أف أم خمؿ يمحؽ دكر األسرة ينعكس أثره عمى الحياة االجتماعية،
كأكد عمارة ( د.تَّ )ُِٕ،
ألف الطفؿ المحركـ مف العيش في ظؿ أسرة سكية يفشؿ في التعامؿ مع غيره،
كالتربكية ،كالتعميمية َّ
أف تسد مسد المنزؿ في ىذه
َّ
ألف األسرة ىي العامؿ الكحيد لمحضانة ،كال تستطيع أم مؤسسة عامة ٍ
الشؤكف ،كبفضؿ األسرة كالحياة فييا يتككف لدل الفرد الركح العائمي ،كالعكاطؼ األسرية المختمفة،
كالفكر الثقافي اآلمف ،كتنشأ االتجاىات األكلى لمحياة االجتماعية المنظمة.

كما تمتاز األسرة َّ
كبير عمى أفرادىا؛ باعتبارىا أكؿ منظمة اجتماعية
بأنيا تمارس نفكنذا نا
تربكية تتمقي الفرد كتكفر لو الرعاية كالغذاء ،ككؿ متطمبات التنشئة االجتماعية ،كىذا ما يدفع الفرد
داخؿ ىذه المنظمة إلى تشرب قيميا التنظيمية كاالجتماعية ،كعاداتيا كأعرافيا كتقاليدىا ،فيي حجر
الزاكية في البناء االجتماعي كالفكرم لمفرد في المجتمعات المعاصرة.
كتتعػدد كظائؼ األسرة في المجتمعات المعاصرة ،كذكر كػ هؿ مػفRudi Dallos & Ros (:
 ،2015, Draperكالزغبئََِ،ـ ،ِّّ-ِِّ،كعبدالمطمبََِٓ،ـ ،ُُٔ-ُٖٓ،كعبداهلل
بعضا مف ىذه الكظائؼ كيتمثؿ أىميا فيما يمي:
ُْٗٗ،ـ)ٖٔ،
ن
 تزكيد المجتمع بأعضاء جدد ،كانجاب نسؿ مؤمف.
 تييئة فرصة الحياة لؤلعضاء الجدد ،كاعدادىـ لممشاركة في المجتمع.
 حماية كرعاية األبناء ،كالتشكيؿ االجتماعي لسمككيـ.
 تزكيد األعضاء الجدد بكسائؿ ،كأساليب التكيؼ مع المجتمع.
 تنمية شخصية األبناء في جكانبيا المختمفة ( :العقمية كالفكرية كالجسمية .).....
 إكساب الطفؿ بعض المفاىيـ كالقيـ االجتماعية اإليجابية ،ككذلؾ القيـ الفكرية الصحيحة.
 زيادة كفاءة الطفؿ العممية كالعقمية كتنمية ركح اإلبداع.
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 تحقيؽ األمف النفسي كالفكرم لمطفؿ بنقؿ الثقافة بعد تفسيرىا ،كتقكيميا ،كاختيار الياـ منيا.
 الترفيو ،كالتفاعؿ العاطفي ،كتكفير الحاجات األساسية لؤلبناء.
 تقديـ الدعـ ال يخميقي ،كاالقتصادم ،كاالجتماعي ،كالنفسي ألفرادىا.
 صبغ سمكؾ الطفؿ بمكف اجتماعي مف خبلؿ أسمكب التفاعؿ العائمي داخميا.
 تعميـ الطفؿ المغة ،كاكسابو الخبرات في المجاالت المختمفة.
 التنشئة االجتماعية لمطفؿ ،حيث يؤثر سمكؾ الكبار في كعيو طبقنا لقدرتو عمى االستيعاب.
تبعا لما تكفره مف كسائؿ المعيشة.
 تمد الطفؿ بمقكمات النمك الجسمي ،كالصحي ن
 تعميـ الطفؿ شعائر الديف ،كطريقة التعبير ،كأصكؿ التعامؿ مع اآلخريف.
أساسيا في شعكر الطفؿ باألمف.
عامبل
 تعد األسرة
ن
ن
 تعاكف باقي المؤسسات االجتماعية في تكممة نقصيا تجاه تربية األبناء.
 تقكـ بتنشئة كتعميـ الطفؿ الفكر الصحيح اآلمف البعيد عف االنحراؼ.
أف األسرة في أم مجتمع مف المجتمعات تعتبر الكسيط األكؿ ،كالياـ الذم
مما سبؽ يي ىبل حظ َّ
يقكـ بتربية كتعميـ كتثقيؼ الطفؿ ،كتعتبر الميداف األكؿ الذل يكاجو فيو الطفػؿ مختمؼ التأثيرات
أف تتسـ عبلقة األسرة كاألبناء بالمركنة ،كالتسامح ،كالمحبة.
الثقافية في المجتمعات ،كلذلؾ يجب ٍ

ثاىًٔا :بعض املشكالت اليت تْاجُ األشرة ّتعٔل تيشئة األبياء على الفكر اآلمً:

نيجا يقكـ عمى
تختمؼ طرائؽ األسرة في تربية كتنشئة األبناء ،حيث تنتيج بعض األسر ن
مما يكفر ألفرادىا الشركط المناسبة لمنمك كخاصة النمك الفكرم ،بينما تتبع بعض
الحكار المتبادؿ َّ
مما يميد الطريؽ
األسر طرائؽ مختمفة تقكـ عمى الحماية الزائدة أحيانا ،كالقسكة أحيانا أخرل َّ
لبلضطرابات المختمفة ،كيؤدم إلى عرقمة النمك االجتماعي ،كيضعؼ الشعكر بالمسؤكلية.

ػمبا عمػى فكػػر أفرادىػػا ،كقػػد تنػػاكؿ كػػؿ مػػف اإلدارة
كتكاجػو األسػػرة بعػػض المشػػكبلت التػػي تػػؤثر سػ ن
العامػػة لمتكعيػػة اإلسػػبلمية(َُِٓـ ،)ُُ-ُ،كعبػػدالقادر (ََِٗـ )ْٖ-ُْ،ىػػذه المشػػكبلت كالتػػي
تأثير:
ييعد مف أبرزىا كأكثرىا نا

 ضعف احلْار األشري:

تكاجو األسرة الكثير مف التحديات كالمستجدات كالتغيػرات السػريعة كالشػاممة لكػؿ مناشػط الحيػاة
الثقافيػػة كالعمميػػة كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالتقنيػػة ،كأثػػرت ىػػذه التحػػديات فػػي حيػػاة األسػػر كبػػرزت
آثارىػػا فػػي مظػػاىر لػػبعض االنحرافػػات سػكاء الفكريػػة أك ال يخميقيػػة أك االجتماعيػػة ،حيػػث ينحػػرؼ بعػػض
أفراد األسرة كراء األفكار المضمة ،كمف ذلؾ الغمك في الديف كىك مف االنحرافات الفكرية الخطيرة.
كيجػدر باألسػػرة لمكاجيػة ىػػذه االنحرافػات بػػذؿ العنايػة بالتربيػػة عامػة كالحػكار األسػرم خاصػػة؛
مما يؤدم إلى خمػؽ
كالذم يعني التفاعؿ بيف أفراد األسرة الكاحدة عف طريؽ المناقشة ،كتبادؿ األفكار َّ
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األلفة كالتكاصؿ ،كيساعد عمى البعد عف االنحراؼ الفكرم ،كما يي ىعمـ أفػراد األسػرة احتػراـ الػرأم اآلخػر،
كتقبػػؿ االخػػتبلؼ فػػي اآلراء ،كاألسػػرة التػػي تنشػػد تحصػػيف فكػػر أفرادىػػا تعتمػػد عمػػى الح ػكار األسػػرم.

العيف األشري:
يؤثر العنؼ األسرم في تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف مف االنحراؼ ،كيتـ داخؿ األسرة مف
خبلؿ استخداـ قكة السمطة الكالدية عمى األبناء بصكرة سمبية تؤثر في الطفؿ ،كتدفعو لمشعكر
بالضعؼ كاليكاف ،كقد تسبب لو االنطكائية أك االنفتاح عمى األفكار المنحرفة(عكده.)ٓٔ،َُِّ،
كالعنؼ األسرم بشكؿ عاـ يشير إلى اإلساءة كاإليذاء الذم يتعرض لو الطفؿ داخؿ أسرتو.
كيقصد بو :استخداـ كافة أشكاؿ العقكبة البدنية أك النفسية أك المفظية مف جانب الكالديف أك
أحدىما أك أحد أفراد محيطو عمى األطفاؿ ،كعدـ رعايتيـ مف جميع الجكانب الصحية كاالقتصادية،
إضافة إلى استغبلليـ في أعماؿ ال تتناسب كقدراتيـ المعرفية أك الجسدية (بكطباؿَُِّ،ـ ،)ُ،
أيضا ":كؿ استخداـ لمقكة بطريقة غير شرعية مف قبؿ شخص بالغ في األسرة ضد أفراد
كيقصد بو ن
ي
آخريف مف ىذه األسرة" (عكدهَُِّ،ـ.)ٓٔ،

ائيا َّ
بأنو :أم اعتػداء حسػي ،أك معنػكم ،أك جنسػي ،أك بػدني،
كيمكف تعريؼ العنؼ األسرم إجر ن
أك نفسي مف أحد أفراد األسرة تجاه الطفؿ بحيث ييدد حياتو ،أك مالو ،أك صحتو لمخطر.
ممػا يػؤدم إلػى
خمبل في نسؽ القػيـ ،كاىتػزنا
از فػي نمػط شخصػية األطفػاؿ َّ
كي ٍح ًد ي
ث العنؼ األسرم ن
ي
خمؽ أشكاؿ مشكىة مف العبلقات كالسمكؾ ،كتكػكف ذات أثػر سػمبي عمػى أمػف المجتمػع ،كيكمػف الحػؿ
األمثؿ لمثؿ ىذه الظاىرة في االحتكاء األسرم ،كاإلشػباع العػاطفي لؤلبنػاء ،كاشػعارىـ بػالقبكؿ ،كتقػدير
س ًيـ في بناء شخصيات متزنة تعرؼ ما ليا كما عمييا ،كتقكـ بأداء الحقكؽ كالكاجبات.
ذكاتيـ َّ
مما يي ٍ

 ضعف تربٔة األبياء على حتنل املصؤّلٔة:

مف مسؤكلية الكالديف تربية األبناء عمى تحمؿ المسؤكلية ،كأداء األمانة ،كالقياـ بأداء
الحقػػكؽ كالكاجبػػات ،كالمسػػؤكلية فػػي اإلسػػبلـ شػػاممة متنكعػػة ال يسػػتقيـ أمػػر المجتمػػع ،كال تتسػػؽ

شؤكنو إال إذا قاـ الجميع بمختمؼ مستكياتيـ كأعماليـ بمسؤكلياتيـ لقكلو :--

((

كمكػـ راع ككمكػـ

اع فػػي أىػػؿ بيتػػو كىػػك مسػػؤكؿ عػػف
مسػػؤكؿ عػػف رعيتػػو ،اإلمػػاـ راع كمسػػؤكؿ عػػف رعيتػػو ،كالرجػػؿ ر و
رعيتو ،كالمرأة راعية في بيت زكجيا كمسؤكلة عف رعيتيا ،كالخادـ راع فػي مػاؿ سػيده كمسػؤكؿ عػف

رعيتو)) (البخارمََِْ،ـ.)ُِّ،
كلعبلج ىذه المظاىر البد مف التربية عمى تحمؿ المسؤكلية مف قبؿ الكالديف حيث يتـ تحميؿ
النشء بعض المسؤكليات في حدكد طاقاتيـ كامكاناتيـ ،كاالستعانة بيـ في إنجاز بعض األمكر
كمشاكرتيـ كاحتراـ آرائيـ ،كتكميفيـ ببعض المسؤكليات كتعزيزىـ عند القياـ بيا فيتعمـ مف أخطائو،
كيستشعر قيمة عممو ،كيشعر بالسعادة كمما قاـ بتنفيذ عمؿ نافع يفيد بو مجتمعو ككطنو.
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 الفراغ:
الفراغ داء قاتؿ لمفكر كالعقؿ كالطاقات الجسمية ،إذ النفس البد ليا مف حركة كفكػر كعمػؿ فػإذا
كانت فارغة يبمد الفكر كتعقد العقؿ ،كاستكلت الكساكس كاألفكار المنحرفة عمى العقػؿ كالقمػب ،كلعػبلج
ممػا يجعمػو
ىذه الظاىرة يجب أف تسعى األسرة لشغؿ أكقات فراغ أبنائيػا بمػا يفيػد مػف عمػؿ أك قػراءة َّ

سميما قد حصؿ عمى األمف الفكرم كابتعد عف االنحرافات الفكرية كالذىنية.
عضكا
ن

 صراع األجٔال بني الصغار ّالكبار:

يشاىد اآلباء كاألميات االنحراؼ الفكرم كالسمككي مف أبنائيـ فيقفكف حيارل عاجزيف عف
كيفية تقكيميـ ،فينتج عف ذلؾ بغض اآلباء كاألميات لؤلبناء كالعكس كيؤدم ذلؾ في النياية إلى
أف يحاكؿ اآلباء كاألميات كاألبناء إزالة
تفكؾ المجتمع ،كلعبلج ىذه المشكمة كالظاىرة الخطيرة يجب ٍ
الصراع كالجفكة بينيـ حتى ال يصؿ األمر لبلنحراؼ الفكرم كالسمككي.

 االتصال بامليخرفني ّمصاحبتَه:
كاالتصاؿ بالمنحرفيف كمصاحبتيـ يؤثر عمى عقؿ األبناء كتفكيرىـ كسمككيـ ،كلذلؾ شبو

أف يختار الكالداف
الرسكؿ--الصاحب السكء بنافخ الكير ،كلعبلج ىذه الظاىرة كالمشكمة يجب ٍ
لصحبة أبنائيـ األخيار مف األقراف حتى يكتسب االبف منيـ الصفات الحسنة كالتفكير الصحيح.

 قراءة الصخف ّالرشائل ّاجملالت اهلذامة:
إف قراءة بعض المعمكمات كالمعارؼ اليدامة مف كتب كصحؼ كمجبلت كرسائؿ مجيكلة يجر
َّ
األبناء إلى ىاكية االنسبلخ مف األخبلؽ ،كيككف ضررىا أكبر مف نفعيا ،كلعبلج ىذه الظاىرة
أف يراقب اآلباء كاألميات ما يقرأه أبنائيـ كمصادر ىذه األشياء ،كتكجيييـ لقراءة
كالمشكمة يجب ٍ
الكتب الثقافية المفيدة الخالية مف األفكار اليدامة.

ثالجًا :دّر األشرة الرتبْي يف تيشئة األبياء على الفكر اآلمً:
أف لؤلسرة مقكماتيا كأىميتيا ،كنظاميا ككحدة اجتماعية
يرل عبدالمطمب(ََِّـَّ )ّٓ،
مكجكدة في كؿ المجتمعات اإلنسانية بشكؿ عاـ ،كا َّف كجكد اإلنساف كاستمراره في الحياة الطبيعية
كرعاية األطفاؿ كتنشئتيـ تنشئة سميمة بعيدة عف االنحراؼ ىي أمكر تتعمؽ باألسرة كعممية الضبط
كالتنشئة االجتماعية.
خاليا مف أم شيء يحدد شكؿ تعاممو مع المكاقؼ ،كاألىداؼ التي تنتظـ عمييا
كيكلد الطفؿ ن
نظر لما ليا مف
حياتو بعد ذلؾ ،كىنا يأتي دكر األسرة الياـ حيث تتكلى رسـ تكجياتو في الحياة نا

قدرة ،كامكانيات في إشباع حاجاتو ،كمعاكنتو عمى مكاجية المكاقؼ التي تكاجيو في حياتو المبكرة،

حيث تكاجيو مشكمة خطيرة كىي كيؼ يتعامؿ مع محيطو؟ كىنا تبرز أىمية التنشئة االجتماعية التي
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تتـ عف طريؽ األسرة كالتي تكتسب الطفؿ كيفية الحكـ عمى األشياء ،كتتأثر تمؾ العممية بالجك
األسرل ،كما يسكده مف تعاكف كاستقرار ،أك تشاحف كاضطراب(أبك العينيفَُِْ،ق.)ُْٔ-ُّٔ،
بارز في تنشئة األبناء عمى أسس سميمة مف خبلؿ ما تتبعو مف
دكر نا
كىكذا تمعب األسرة نا
قكاعد تربكية كأسس نفسية ،كعف طريؽ ما تيدؼ إليو مف تشكيميـ في حياتيـ األكلى المباشرة
أف تنمي في
بدء مف لحظات خركجيـ إلى الحياة ،ككصكنال بيـ إلى مرحمة الرشد ،فيي تستطيع ٍ
ن
الطفؿ القيـ ال يخميقية ،كالفكر الصحيح اآلمف مف االنحراؼ فالطفؿ يبدأ تعمـ مثؿ ىذه القيـ كالسمككيات
داخؿ األسرة ،ك َّأنيا تككف في فجر حياة الطفؿ ىي المجتمع بكاممو ،كتككف حياتو كالصفحة البيضاء
تترؾ فييا األسرة كما يحدث فييا ،كما يسكدىا مف عبلقات بصمات كاضحة األثر ،حيث ال يككف قد

سبقيا أم مؤثر آخر يعارضيا أك يضعؼ أثرىا ،ك َّأنو يتـ فييا اكتساب العادات ،كاالتجاىات ،كتشكيؿ
السمكؾ ،كتعتبر األداة التي يستخدميا المجتمع في الضبط االجتماعي ،كالبناء الفكرم السميـ.

كذكرت (شاىيفََِٕ،ـ )ِْ،أ َّف عممية التربية كالتنشئة عممية مستمرة يتحمؿ الكالداف
مسؤكليتيا منذ لحظة ميبلد الطفؿ إلى لحظة تسممو زماـ أمكر حياتو كانطبلقو لبناء مستقبمو ،كىذه
ألف التنشئة
العممية بالنسبة لمكالديف ال تقؼ عند سف معينة بؿ تبقى ما بقيا عمى قيد الحياة َّ
أصبل عمى التفاعؿ االجتماعي ،كتيدؼ إلى تزكيد الفرد في م ارحؿ
كالتربية عممية تعمـ كتعميـ كتعتمد ن
عمره المختمفة بالمعايير كاالتجاىات المناسبة التي تساعده عمى التكيؼ مع المجتمع كتسييؿ عممية

االندماج في الحياة.
أما السديس (َُِٕـ )ٖٓ-ٕٓ،فيعتبر األسرة أقكل حصف تربكم يتـ فيو إعداد األبناء عمى
التحمي باالستقامة ،كالسبلمة مف االنحراؼ ،كما تعتبر الذرية الطيبة مف أعظـ نعـ اهلل عمى عباده،

كانطبل نقا مف مسؤكلية األسرة في تربية أبنائيا عمى تقكل اهلل ،--ككقايتيـ مف الضبلؿ الفكرم
كالفساد االجتماعي فقد جاءت كصية المعمـ األكؿ رسكؿ اهلل --بكاجب تحمؿ المسؤكلية الكاممة

كالرعاية الشاممة لؤلبناء فقاؿ:

((

اع كمسؤكؿ عف
كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو ،اإلماـ ر و

رعيتو ،كالرجؿ راع في أىؿ بيتو كىك مسؤكؿ عف رعيتو ،كالمرأة راعية في بيت زكجيا كمسؤكلة عف
رعيتيا ،كالخادـ راع في ماؿ سيده كمسؤكؿ عف رعيتو)) (البخارمََِْ،ـ )ُِّ،كفي ىذا تأكيد
عمى أىمية رعاية الكالديف ألبنائيما منذ نعكمة أظفارىـ ،كعظيـ تأثيرىما في حمايتيـ مف الضبلؿ
كاالنحراؼ الفكرم كالثقافي.
إف انتقاؿ ثقافة االنحراؼ الفكرم تتـ مف شخص آلخر بكاسطة طرؽ متعددة،
بؿ يمكف القكؿ َّ
كلذلؾ مف أىـ أساليب الكقاية مف االنحراؼ الفكرم داخؿ األسرة ىك :إعداد اآلباء لؤلبكة كاألميات
أف ين ٍن ًشئ أطفالنا َّأنيـ سيككنكف في المستقبؿ آباء
لؤلمكمة كىذا اإلعداد يبدأ منذ الطفكلة ،أم ٍ
كأميات يتصفكف باالتزاف كاالعتداؿ كالشعكر بالمسؤكلية تجاه أبنائيـ.
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أف طبيعة العبلقة بيف األبناء كالكالديف أحيانا تعاني مأزقنا سببو
كأكد الجنحي (ََِْـَّ )ٖٔ،

جيؿ الكالديف بمسؤكليتيما نحك تفيـ شخصية أبنائيـ ككقايتيـ مف االنحراؼ الفكرم ،كغياب
سببا في كجكد اضطرابات أىميا االنحراؼ
الحكار ،كاالستماع الجيد بيف الكالديف كأبنائيـَّ ،
مما يككف ن
الفكرم ،كخبلصة القكؿ َّأنو مف خبلؿ تربية األسرة الصالحة لؤلبناء يي ىقاـ سد منيع أماـ انحراؼ
األبناء الفكرم ،كتنتشر القيـ السمحة.

يتضح مف خبلؿ دكر األسرة في التربية ،كفي إطار رعايتيا لمنمك المتكامؿ لشخصية األبناء،
ىاما في عممية بناء األخبل ؽ ،كمجمكعة القيـ كالمعايير األمر الذم يعتبر المدخؿ الياـ
أف ليا نا
َّ
دكر ن
كالرئيس في تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف مف االنحراؼ.
كيتحدد دكر األسرة في تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف في نقاط حددىا سميماف(َُِٓـ،
َْ ،)ُْ-كأبكالعينيف(َُِْق ،)ُٕٔ-ُٔٔ،كأبكالعينيف(ُٖٖٗـ ،)ُّٔ -ُُٔ،كأىميا:
ُ .مساعدة األبناء عمى تأكيد اإليماف باهلل بكافة الطرؽ المناسبة سكاء بالكممة أك السمكؾ.
ِ .مساعدة األبناء عمى تمثؿ القيـ كالحقائؽ ،كامدادىـ بالخبرات االجتماعية.
ّ .مساعدة األبناء عمى تكضيح كترجمة قيميـ ،كاتجاىاتيـ ،كمشاعرىـ ،كآرائيـ.
ْ .تكجيو الطفؿ إلى ما يجب أف يفعمو في المكاقؼ المختمفة.
ٓ .تييئة المناخ المناسب المساعد عمى اكتساب القيـ كاألخبلقيات الفاضمة.
ٔ .احتراـ ذاتية األبناء كالتي حث عمييا اإلسبلـ.
ٕ .العدؿ بيف األبناء كالمساكاة بينيـ.
ٖ .تعكيد األبناء عمى اآلداب االجتماعية السميمة بالممارسة كالقدكة الصالحة.
ٗ .تقبؿ األفكار الجديدة مف األبناء دكف التقميؿ مف شأنيـ كاالزدراء كالتيكـ بآرائيـ.
َُ .تنشئة األبناء عمى ثقافة الرقي في الحكار مع اآلخر.
ُُ .تربية األبناء عمى التعامؿ بحيادية كمكضكعية مع اآلخر المختمؼ.
ُِ .تثقيؼ األبناء كتيذيب سمككيـ بالفكر الصحيح البعيد عف االنحراؼ.
ُّ .مساعدة األبناء عمى إعماؿ العقؿ كتحصينو مف خبلؿ تنمية مياراتيـ في التفكير كاإلبداع.
ُْ .استقباؿ المعمكمات كتنقيتيا كفمترتيا حتى تضمف عدـ كصكؿ الفكر المنحرؼ.

يتضح مما سبؽ َّأنو في نطاؽ األسرة يحقؽ الزكجاف احتياجاتيما االجتماعية كالبيكلكجية كفقنا

ألسمكب يعترؼ بو الديف كالمجتمع كىك الزكاج ،كينشأ عف ىذا الزكاج تزكيد المجتمع بأجياؿ جديدة،
أخبلقيا لمتكافؽ مع متطمبات الحياة.
باإلضافة إلى تنشئتيـ
اجتماعيا ك ن
ن
كاألسرة ىي المبنة األكلى في بنياف المجتمع ،كأكؿ ما يراه الطفؿ حيث ما يزاؿ عمى الفطرة،
أف تككف ليا تأثيرات ميمة في حياة
كبكاسطتيا ترتسـ في ذىنو أكلى صكر الحياة ،كليذا فبل غرابة ٍ
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الفرد ،فيي تشكؿ فكر الطفؿ في فترة يككف فييا سيؿ االنقياد؛ كفي ىذا يقكؿ الرسػكؿ الكريـ:--
(( ىما ًمف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو ،أك ينصرانو ،أك يمجسانو ،كما تنتج البييمة
اس َعلَ ْي َها الَ
بييمة جمعاء ،ىؿ تحسكف فييا مف جدعاء؟ ثػػـ يقػػػػػكؿ {:ف ِْط َر َة ه ِ
َّللا الهتِي َف َط َر ال هن َ

َت ْبدِيل َ ل َِخ ْل ِق ه
َّللاِ َذلِ َ
ك الدِّ ينُ ا ْل َق ِّي ُم }))(البخارمُّٕٗ،ىػ.)ِْٗ،

كقد ىعػ َّد الغزالي ( د.ت ،صِٕ) قمب االبف صفحة بيضاء قابمة لمنقش كالتشكيؿ ،كأ َّف األسرة
تقكـ بيذا الدكر ،يقكؿ" :الصبي أمانة عند كالديو ،كقمبو الطاىر جكىرة ساذجة خالية مف كؿ نقش

فإف يع ًكد الخير كعممو نشأ عميو،
كصكرة ،كىك قابؿ لكؿ ما نقش ،كمائؿ إلى كؿ ما يماؿ بو إليوٍ ،
كسعد في الدنيا كاآلخرة أبكاه ككؿ معمـ لو كمؤدب ،كا ٍف يع ًكد الشر كأىمؿ إىماؿ البيائـ شقي كىمؾ،
ككاف الكزر في رقبة القيـ عميو كالكالي لو".
كيتمثػػؿ الػػدكر الػػذم تقػػكـ بػػو األسػػرة تجػػاه أبنائيػػا فػػي كقايػػة فكػػرىـ مػػف االنح ػراؼ مػػف خػػبلؿ
السيبؿ كالقنكات ىي:
مجمكعة مف ي

أ – تْفري املياخ األشري املياشب:

إف دكرىػا يتعػدل إلػى
ال يقتصر دكر األسرة عمى تكفير النكاحي المادية كالمعاشػية فحسػب ،بػؿ َّ
التربية كالتيذيب كالتكجيو لمفرد ،كتعكيده الميارات السمككية الحسنة ،كاكسابو الفكػر الصػحيح اآلمػف
مف الخرافات كالتطرؼ ،كا َّف جك الحناف لو أثر كبير في كقاية الطفؿ مػف االنحػراؼ فػي المسػتقبؿ؛ لػذا

ينبغي إمػداده بشػحنات كطاقػات مػف الحنػاف ،كقػد عػاب الرسػكؿ  --عمػى األقػرع بػف حػابس مكقفػو

إف لػي عشػرة مػف الكلػػد مػا قبمػت أحػدان مػػنيـ،
عنػدما شػاىده كىػك يقبػػؿ الحسػف بػف عمػي --فقػػاؿَّ :
فنظر إليو الرسكؿ  - -كقاؿ (( :مف ال ىي ٍر ىحـ ال يي ٍر ىحـ)) (البخارمُّٕٗ،ق.)ِّٓ،
كاألسرة مسؤكلة عف كقاية أبنائيا مف االنحػراؼ مػف خػبلؿ إيجػاد الجػك األسػرم المناسػب الػذم

ألف العاطفػة تشػكؿ مسػاحة
تغمره عاطفة األبػكة كاألمكمػة الضػركرية لنمػك العكاطػؼ ليػؤالء األطفػاؿ؛ َّ
كاسعة مف نفسية الطفؿ ،حيث يتـ بناء نفسيتو كتككيف معالـ شخصيتو ،فيذا الرسكؿ  - -يػداعب

صغير ألنس بف مالؾ  --الذم كاف يخدمو ،فقد ركل أنسَّ --أنو :كػاف - -ليخالطنػا حتػى
نا
أخا
ن
ألخ لي صغير (( :يا أبا يع ىمير ما فعؿ ال ين ىغير)) (البخارمُّٕٗ،ىػ .)َِٕ،
يقكؿ و
س ًيـ في إيجاد المشكبلت السمككية كالعاطفية كالصحية كاالجتماعيػة ،كىػذا
إذف التفكؾ األسرم يي ٍ
يدؿ عمى أىمية العطؼ كالحناف في ىذه الفترة مف حياة الطفؿ مف حيث نمكه بشكؿ متزف كسميـ.

ب – املصاّاة بني األبياء يف املعاملة:
تدعك التربية اإلسبلمية األسرة إلى المساكاة بيف أبنائيا في المعاممة دكف تمييز ،كىذا يشمؿ
المساكاة في الحب ،كالعطية ،كفي طمب العمـ ،كالمعاممة ،حتى ينشأ األبناء عمى الفكر اآلمف فقد
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كرد عف الرسكؿ  ((:- -فاتقكا اهلل كاعدلكا بيف أكالدكـ))(البخارمُّٕٗ،ىػ ،)ُْٓ،كاألمر يزداد
سكء إذا ارتبط مع عدـ العدؿ إىماؿ لمطفؿ ،كنبذه في المأكؿ كالمشرب ،كالرعاية ،كمداكمة التيديد
ن
َّ
لو ،كاذاللو بالنقد كالمكـ ،كمعاممتو بقسكة ،كالتربية اإلسبلمية حريصة عمى العدؿ بيف األبناء؛ ألنيا
حريصة عمى تربية أفراد يتمتعكف بدرجة عالية مف التكازف في االنفعاؿ ،كالذم يؤدم بدكره إلى

بعيدا عف أم تشكيو أك انحراؼ.
ص وبح تمؾ الشخصية صاحبة فكر مستقيـ ن
تككيف شخصية سكية ،كتي ٍ

ج – حصً اختٔار األصخاب:

ألف الفكر ينتقؿ مف شخصية إلى أخرل ،لذلؾ
إف الصحبة ليا تأثير عميؽ عمى فكر الفرد؛ َّ
ألف اهلل حػ َّػذر مػػف مصػػاحبة
أف يحػػرص الكالػػداف عمػػى إرشػػاد االبػػف إلػػى اختيػػار الرفيػػؽ الخيػػر؛ َّ
ينبغػػي ٍ
السػػيئيف ،كرتػػب عمػػى ذلػػؾ عقكبػػة مغمظػػة ،كقػػد أكضػػح الرسػػكؿ- -األىميػػة التربكيػػة الناجمػػة عػػف
اختيار الصاحب فبيف َّأنو ال محالة مؤثر عمى صاحبو ،فقاؿ فيمػا ركاه أبػك ىريػرة

(( --

ديف خميمو فمينظر أحدكـ مف يخالؿ)) (حنبؿُّٖٗ،ىػ  ،َّّ،كالحاكـ ،د .ت.)ُُٕ،

المػرء عمػى

كمػػا حػػث الرسػػكؿ --عمػػى حسػػف اختيػػار الصػػاحب ،كقػػد أجػػرل مقارنػػة بػػيف الرفيػػؽ الحسػػف

أف لمصػاحب كالرفيػؽ ىػذه األىميػة،
كالسيء مف خػبلؿ تشػبيييما بحامػؿ المسػؾ ،كنػافخ الكيػر ،كبمػا َّ
ميمػا يتمثػؿ فػي ممارسػة نػكع مػف التكجيػو
نا
فإف األسػرة تتحمػؿ مسػؤكلية كبيػرة،
كىذا الخطر لذا َّ
كدكر ن
سػف االختيػار ،حيػث أثبتػت إحػدل الدراسػات التػي أيجريػت فػي إحػدل
كاإلرشاد الذم ييمكف االبػف مػف يح ٍ

أف ىنػػػاؾ أكثػػر مػػػف(َٖ )%مػػف األحػػػداث المػػكدعيف فػػػي مراكػػػز
الػػدكؿ العربيػػػة فػػي الفتػػػرات األخيػػرة َّ
المبلحظة االجتماعية مارسكا السرقة بمشاركة الرفػاؽ ،كىػذا يػدؿ عمػى كجػكد عبلقػة ارتباطيػة إيجابيػة
بيف االنحراؼ كمشاركة اآلخريف ،ككذلؾ عبلقة ارتباطية إيجابية بػيف كجػكد جماعػة الرفػاؽ كاالنحػراؼ
(السدحافُُْٕ ،ىػ.)ْٓ،
إذف ينبغي عمى األسرة مراقبة األبنػاء فػي صػحبتيـ بحيػث تكػكف صػحبة خيػرة ،كمراقبػة أفكػارىـ
كمعتقداتيـ بحيث تككف سميمة كآمنة مف االنحراؼ ،كمراقبة تكجياتيـ بحيث تككف صحيحة.

د – املصاحبة للْلذ:
ػداء مػػف المراحػػؿ الحياتيػػة
ينبغػػي ٍ
أف يعامػػؿ الكلػػد معاممػػة تتناسػػب كالمرحمػػة التػػي يمػػر بيػػا ،ابتػ ن
كمركر بالمراحؿ األخرل ،حتى يصؿ إلى مرحمػة المراىقػة التػي تعػد بحػؽ مػف أخطػر المراحػؿ؛
نا
األكلى،
أف المراىقة عمى درجػة مػف
ألف فييا تغييرات كبيرة جسمية كنفسية كعقمية كغيرىا تحصؿ لمفرد ،كبما َّ
َّ

أف يسػاعد الكالػداف أبنػاءىـ عمػى تخطييػا
الخطكرة ،فقد تكصػمت التػؿ (ُُٗٗـ ،)ُّٓ،إلػى ضػركرة ٍ
ػأف تغيػػر سياسػػة النظػػر إلػػييـ عمػػى َّأنيػػـ أطفػػاؿ ،كمسػػاعدتيـ فػػي اختيػػار نكعيػػة أصػػدقائيـ فػػي جػػك
بػ ٍ

ألف
ىػػادئ يسػػكده الػػكد كاالحت ػراـ ،كتحػػذر مػػف معاممػػة الفػػرد فػػي ىػػذه المرحمػػة بالخشػػكنة كالغمظػػةَّ ،
مما تي ً
ً
ً
ركل في ىذا السػياؽ قػكؿ أميػر المػؤمنيف عمػر ابػف
صمح ،ي
األساليب العنيفة تيىنفر كتي ٍفسد أكثر َّ ٍ
كي ى
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ػبعا ،كينتيػػي طكلػػو فػػي ثػػبلث كعشػػريف ،كعقمػػو فػػي
ػبعا ،ي
الخطػػاب :--ي
كيسػػتخدـ سػ ن
(يرخػػى الصػػبي سػ ن
خمس كثبلثيف ،كما كاف بعد ذلؾ فبالتجارب) (التؿُُٗٗ ،ـ.)ُّّ،
كأكػػدت السػػعيدم (ُِْٔىػػػ )ُٓ-ْٕ،أ َّف األب مسػػؤكؿ مسػػؤكلية تامػػة أمػػاـ اهلل عػػف مراقبػػة
سػػػمكؾ أبنائػػػو ،كفكػػػرىـ كابعػػػادىـ عػػػف النزعػػػات الشػػػريرة ،كقػػػد ىبػػػ َّيف المربػػػكف المسػػػممكف رأييػػػـ بيػػػذا
أف
ألف الطفػػؿ فػػي بدايػػة عيػػده يكػػكف عمػػى الفطػػرة ،كتنقػػؿ قػػكؿ اإلمػػاـ الغزالػػي" :اعمػػـ َّ
الخصػػكص؛ َّ
الطريؽ في رياضة الصبياف مف أىـ األمكر كأككدىا ،كالصبي أمانة عند كالديو ،كقمبو الطػاىر جػكىرة
نفيسة ساذجة خالية مف كؿ نقش كصكرة ،كىك قابؿ لكؿ ما ينقػش ،كمائػؿ إلػى كػؿ مػا يمػاؿ بػو إليػو،

إف مصػاحبة األب البنػو ليػا قػيـ تربكيػة
فإف يعكد الخير كعمـ ،نشػأ عميػو ،كسػعد فػي الػدنيا كاآلخػرة"َّ ،
ميمة تتمثؿ في إزالة الحكاجز التي قد تيعيؽ التفاىـ بينيما ،كتفتح مجاؿ االستشارة بينيما ،كتكشؼ
عف القدرات الفعمية التي يمتمكيا الكلد.

ألف انتمػػاء الفػػرد لمجتمعػػو يػػتـ عبػػر
كتمثػػؿ األسػػرة الػػركف األسػػاس فػػي بنػػاء أم مجتمػػع ،كذلػػؾ َّ
انتمائو ألسرتو التػي تشػكؿ الخميػة األكلػى التػي يترعػرع الفػرد داخميػا كيػتعمـ مػف خبلليػا معػايير كقػيـ
المجتمع األكبر ،كيعرؼ مف خبلليا ما ىك مقبكؿ أك مرفكض.
أف تقػكـ بػدكرىا فػي المجتمػع مػف خػبلؿ تعمػيـ الناشػئة المعػايير
كرغـ َّ
أف األسرة مػف المفتػرض ٍ
أف بعػػض األسػػر قػػد تعجػػز عػػف ىػػذا الػػدكر بسػػبب تصػػدع
كالقػػيـ التػػي تحػػافظ عمػػى أمػػف المجتمػػع ،إال َّ
األسرة ،أك نتيجة لكفاة أحد الكالديف ،أك انفصاليما ،كأحيانا قد يكػكف السػبب غيػاب األسػمكب التربػكم

الصحيح لدييا ،أك تبايف أساليب التربية كالتنشئة االجتماعية مف الكالػديف ،أك تعارضػيما أحيانػا ،كمػا
أف التحكالت كالتغيرات االجتماعية التي يمر بيا المجتمع قد تنعكس بدكرىا عمى البناء األسرم.
َّ

رابعًا :تصْر مكرتح لذّر األشرة يف تيشئة األبياء على الفكر اآلمً:
أف األسرة ىي أفضؿ نظاـ لتربية النشء ،كتزكيػدىـ بالعكامػؿ النفسػية
أثبتت التجارب منذ القدـ َّ
كالثقافية البلزمة لنمكىـ ،كتقدميـ ،كحمايتيـ؛ كأنيا المسؤكلة عف تقديـ الػدعـ ال يخميقػي ،كاالجتمػاعي

ألفرادىا ،كبقدر ما تككف األسرة عمى كعى كادراؾ بمياميا ،كبقدر تمسكيا بأخبلؽ كقيـ اإلسػبلـ بقػدر
ادا صالحيف يصمح بصبلحيـ المجتمع.
ما تنتج أفر ن
جيػدا ،كاتباعيػا لتقػكـ األسػرة بػدكرىا فػي تنشػئة
كيقترح الباحث عدة أدكار لؤلسرة ينبغي فيميػا ن
األبناء عمى الفكر اآلمف مف االنحراؼ ،كىى كالتالي:
خاليػا مػف البػدع كاال نحرافػات الفكريػة التػي ال يقرىػا
فيمػا
ٍُ .
صػحيحا ن
ن
أف يفيـ الكالداف تعاليـ اإلسػبلـ ن
أف يمقنكا أبنائيـ مبادئ اإلسبلـ الصحيحة بقدر ما تسمح بو مراحؿ نمكىـ.
الشرع ،ك ٍ
ِ .تكفير القدكة الحسنة لؤلبناء مف أفراد األسػرة فػي القػكؿ كالسػمكؾ كفػى كػؿ مظػاىر الحيػاة كخاصػة
في الجانب العقمي كالفكرم.
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ّ .المتابعة كالمراقبة المستمرة لتصرفات األبناء كسمككيـ ،حتى ال يقعكا ضحية المنحرفيف مػف الكبػار
أك رفاؽ السكء.
أف تسػػتعيف األسػػرة بػػالبرامج كالكتػػب المكثػػكؽ مػػف مصػػادرىا ،كالتػػي تتضػػمف المعمكمػػات الدينيػػة
ٍْ .
كالعممية كالثقافية القيمة كالمعتبرة في تثقيؼ كتشكيؿ عقؿ كفكر األبناء.
ٓ .مشػػػاركة األبنػػػاء فػػػي مشػػػاىدة بػػػرامج البػػػث اإلعبلمػػػي ،مػػػف أفػػػبلـ كمسمسػػػبلت كبػػػرامج ترفيييػػػة
كتعميمية ،كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى ما تحتكيو ىذه البرامج مف أفكار حتى يمكف التكجيػو كاإلرشػاد
في الكقت المناسب.
ٔ .تكجيػػو األبنػػاء لمشػػاىدة بعػػض الب ػرامج ،كق ػراءة بعػػض الكتػػب كالتػػي تسػػاعد فػػي صػػقؿ م ػكاىبيـ،
كتنمية التفكير اإلبداعي لدييـ ،كصقؿ عقكليـ بما يفيد.
دائمػا سػػيرة المصػػطفى --فػي عباداتػػو كأخبلقػػو كمكاقفػػو ،ككػػذلؾ
ٍٕ .
أف يعػػرض اآلبػػاء عمػػى األبنػػاء ن
سيرة أصحابو العظاـ حتى يتشبع التبلميذ بالكثير مف سمكؾ ىؤالء العظاـ ،كيحػاكلكف تقمػص ىػذا
السمكؾ كاكتسابو ،كيبتعدكا عف األفكار المنحرفة.
أف تيػػتـ األسػػرة بتكعيػػة األطفػػاؿ كالتبلميػػذ بأىميػػة الخيػػر كالصػػبلح كالتمسػػؾ بػػاألخبلؽ ،كخطػػكرة
ٍٖ .
الشر كالفساد.
ٗ .المتابعة المستمرة لؤلبناء كاالىتماـ بيـ.
َُ .عػدـ غيػاب اآلبػاء فتػػرة طكيمػة خػارج البيػت كتػػرؾ المسػؤكلية كاممػة لػؤلـ فػي تربيػة األبنػاء فيػي
بطبيعتيػػا تتصػػؼ بالحنػػاف كاالنشػػغاؿ بػػأمكر البيػػت ،كقػػد ال تكتشػػؼ ظيػػكر الفكػػر المنحػػرؼ عمػػى
االبف ،كقد ال تعاقب االبف عمى صدكر أك ظيكر فكر منحرؼ ،أك سمكؾ غير أخبلقي منو.

س ًيـ في
كما يقترح الباحث بعض األساليب التربكية التي ييمكف ٍ
أف تستخدميا األسرة ،كتي ٍ
تنشئة أبنائيا عمى الفكر اآلمف مف أىميا:

 أشلْب احلْار:

يقكـ أسمكب الحكار عمى مبدأ الشكرم أك ما يعرؼ حديثنا بالديمقراطية ،كلذا فيك مف أىـ

أساليب التكاصؿ كالتشاكر مع األبناء ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ مناقشتيـ لمعرفة ما يجكؿ في عقكليـ
مف أفكار كاحتراـ آرائيـ كأفكارىـ ،كىك أسمكب تربكم يتصؼ باألصالة كالمعاصرة يساعد عمى بناء
شخصية سميمة لؤلبناء تتسـ باالتزاف بعيدة عف العصبية قادرة عمى التمييز بيف الغث كالسميف مف
األفكار ،كتحديد أىدافيا المستقبمية بكؿ كفاءة كاقتدار.

كأكد إسماعيؿ (ُٓٗٗـَّ )ُٖ،أنو يجب عمى الكالديف عدـ فرض أسمكب إىماؿ األبناء لفترة

طكيمة دكف االىتماـ بسماع آرائيـ ،كمعرفة مشاعرىـ كمشاكميـ َّ
ألنو يؤدم إلى إحساسيـ بالحرماف
العاطفي كشعكىـ بعدـ األماف ،كيقصد باإلىماؿ انعداـ االىتماـ بالطفؿ كشؤكنو ،فيكلد كره االبف
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لكالديو فيحدث لديو ردة فعؿ سمبية بجمب االنتباه عف طريؽ التخريب أك االنتقاـ أك القياـ بأم
سمكؾ قد يصؿ إلى إيذاء نفسو لجمب االنتباه إليو مف قبؿ كالديو أك أسرتو.

 أشلْب التكبل:

ييعتبر التقبؿ مف األساليب التربكية اليامة في تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف الذم يحتاجو
ش ًعارنو
الفرد لتعزيز سمككياتو ،فالفرد يشعر بقبكؿ سمككياتو كتصرفاتو مف قبؿ الكالديف عندما يي ٍ
قكيا ،كما أ َّف أسمكب التقبؿ يي ٍع ًطي
ا
بالمحبة،
كيفخرف بإنجازاتو أماـ اآلخريف ،فيككف التكاصؿ بينيـ ن

قدر مف استقبللية الرأم ،كتشجيعيـ عمى التعاكف كذلؾ مف أجؿ التكصؿ إلى حمكؿ لممشاكؿ
األبناء نا
مما يي ىؤًدم إلى تنمية االستقبلؿ كالثقة بالنفس لدييـ.
التي تكاجييـ في المكاقؼ الحياتية َّ
كيؤكد محمد (َُِٕـَّ )ُٕٗ-ُٕٕ،أنو يجب االبتعاد عف األسمكب الذم يقكـ عمى رفض

اآلباء لتصرفات كسمككيات األبناء بطرؽ متعددة كالنقد كالمكـَّ ،
فإنو يكلد عدـ الثقة بيف الطرفيف
فيؤدم إلى الكراىية كالتشاحف الدائـ ،كيجعميـ يشعركف بالقمؽ كعدـ القدرة عمى إقامة عبلقات
اجتماعية مع اآلخريف فينشأ أبناء عاجزيف عف حؿ المشكبلت ،كيككنكف عرضة لبلنحراؼ الفكرم.

 أشلْب احلسو:
أسمكب ىاـ مف أساليب التربية ،كيقكـ عمى استخداـ الحزـ المرف مف قبؿ الكالديف إذا دعت
الضركرة مع المحافظة عمى استقبللية األبناء ،حيث يترؾ اآلباء ألبنائيـ مساحة مف الحرية
عما يجكؿ في نفكسيـ ،كيقتصر دكر الكالديف عمى المراقبة
لمتصرؼ كاالعتماد عمى النفس لمتعبير َّ
كالتكجيو دكف التدخؿ المباشر ،كيتـ التدخؿ لتصحيح مسار التفكير إذا انحرؼ عف الصكاب.

كما يجب عمى الكالديف االبتعاد عف أسمكب التسمط الذم يفرض عمى األبناء قكانيف صارمة

أف يحيد عنيا األبناء ،كفي حاؿ مخالفتيـ ليذه القكانيف تتـ معاقبتيـ بشكؿ و
قاس دكف أم
ال يجب ٍ
سمبا عمى سمككياتيـ ،كيؤدم ذلؾ
مساحة لمتعبير عف الرأم مما يؤدم إلى شعكرىـ بالضيؽ فيؤثر ن
كما أشار مختار(ََِْـ )ُِٗ-ِٖٖ،إلى شخصية تتسـ بالخكؼ كاالنسحاب االجتماعي،

كشخصية ضعيفة تشعر بالقمؽ كالحيرة غير كاثقة مف نفسيا تنزع إلى الخركج عف القكاعد
كاألنظمة  ،كيسيؿ عمى المنحرفيف كالمخربيف بث األفكار المتطرفة كالمنحرفة في نفكسيـ كعقكليـ.

كما يمكف القكؿ َّأنو يجب عمى األسرة العناية بمعالجة المشكبلت الداخمية ،كالبعد عف كؿ خمؿ

مف شأنو التأثير في فكر كسمكؾ الناشئة.

ىتائج البخح:
تكصؿ الباحث مف العرض السابؽ ألدكار ككظائؼ األسرة كدكرىا في تنشئة أبنائيا عمى
الفكر اآلمف إلى العديد مف النتائج أىميا:
أف الفكر اآلمف الصحيح ضركرة ممحة في ىذا العصر لكافة أفراد المجتمع.
َُّ .
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أف األبناء إذا صمحكا صمح المجتمع كاستقر األمف.
َِّ .

أف األسرة ليا دكر ىاـ في تنشئة األبناء عمى الفكر اآلمف َّ
ألنيا المبنة األكلى في بناء المجتمع.
َّّ .
ْ .تعتبر األسرة أقكل المؤسسات المؤثرة في سمكؾ الفرد ،فيي التي تشرؼ عمى تككيف شخصيتو
كتكجيو سمككو حيث يستقي الفرد كؿ سمككياتو مف خبلؿ معايير كقيـ األسرة التي يعيش فييا.
أف األسرة المجاؿ األكؿ الذم تتـ فيو عممية التنشئة االجتماعية لمفرد كالتي يتمقى فييا طريقة
َّٓ .
أيضا كيفية التكجيو كالتكافؽ كالتفاعؿ مع المجتمع.
إدراؾ الحياة ك ن
أف المرحمة المبكرة مف حياة الطفؿ أىـ مراحؿ حياتو التي تحدد مبلمح شخصيتو كأساليب تفكيره.
َّٔ .

تْصٔات البخح:
أف تقكـ بما يمي:
يكصي البحث الحالي األسرة ٍ
ُ .غرس العقيدة الصحيحة السميمة في نفكس األبناء ،كترسيخ الفكر اآلمف الصحيح.
ِ .غرس القيـ كالمبادئ اإلنسانية التي تعزز ركح االنتماء كالكالء هلل ثـ الكطف.
ّ .غرس المفاىيـ الفكرية المأخكذة مف منيج السمؼ الصالح في عقكؿ األبناء كحرمة سفؾ
الدماء ،كتكفير المجتمع.
ْ .ربط األبناء بالمناىج الصحيحة التي تقكـ عمى الكسطية كاالعتداؿ.
ٓ .تحصيف أفكار الناشئة مف التيارات الفكرية الضالة ،كالتكجيات المشبكىة.
ٔ .إشباع النكاحي العاطفية لدل األبناء ،حتى ال يقعكا تحت تأثير التيارات الفكرية المنحرفة.
ٕ .تربية الفرد عمى التفكير الصحيح القادر عمى التمييز بيف الحؽ كالباطؿ ،كبيف النافع كالضار.
ٖ .بث ثقافة الحكار اليادئ بيف الكالديف كاألبناء ،حتى يتسنى لآلباء االطبلع عمى ما تكنو صدكر
كعقكؿ أبنائيـ ،فيؤيدكف الصحيح كيقكمكف السقيـ.
أف تتمقاىـ
ٗ .الحرص عمى تكفير متطمبات األبناء المعيشية كالمادية حتى ال تدفعيـ الحاجة إلى ٍ
كفكريا.
أمنيا
ن
األيدم اآلثمة كذكم األفكار الخاطئة كاالعتقادات الفاسدة ،فتخرب عمييـ حياتيـ ن

َُ .نشر ركح المحبة كالتعاكف بيف األفراد كابعادىـ عف أسباب الفرقة كاالختبلؼ.

ُُ .ترسيخ مبدأ اإلحساس بالمسؤكلية تجاه أمف الكطف كالحفاظ عمى مقدراتو كمكتسباتو.
ُِ .تنشئة األبناء كتربيتيـ منذ نعكمة أظفارىـ عمى اإليماف باهلل كحده ،فيقبمكف عمى محاسف
العادات ،كيتجنبكف كؿ قبيح مستنكر كخاصة الفكر المنحرؼ عف ثقافة المجتمع.
ُّ .معرفة أسباب االنحراؼ الفكرم حتى يمكف كضع العبلج المناسب لو.
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جامعة قاصدي مرباح ورقمة 2ص ص .87-8

 .5التل 2شادية أحمد8558(.م) .نحك بناء نظرية تربكية إسبلمية معاصرة .ج ( 2)،عمان.

 .81الجحيني 2عمي،181 (.م)".مسؤكلية األسرة نحك األمف الفكرم" .مجمة األمن والحياة 2أكاديمية نايف
العربية لمعموم األمنية 2المجمد( 2)،3العدد( 2)،13يوليو،181م 2ص.11-8

 .88الحارثي 2عبدالرحمن بن خضر،187 (.م) ".تصور مقترح لدور األسرة في إكساب قيم العمل التطوعي لدى
أبنائها من منظور إسالمي" .رسالة ماجستير 2كمية التربية-جامعة أم القرى.

 .8،الحاكم،117(.م) .المستدرؾ عمى الصحيحيف .ج ( 2 )1دار المعرفة 2بيروت.

 .83حمدان 2عبداهلل سميمان،181 (.م) ".الفكر التربوي اإلسالمي ودوره في تعزيز األمن الثقافي" .رسالة
دكتكراه ،كمية التربية 2جامعة اليرموك  -األردن.

 .81حنبل 2أحمد8351( .هـ ) .المسند .ج ( 2)،دمشق :دار المكتب اإلسالمي.

 .89الزبيدي8181(.ه) .تاج العركس مف جكاىر القامكس .ج 283بيروت :دار الفكر.

 .81الزغبي 2أحمد محمد،111( .م)" .دور األسرة ورياض األطفال في عممية التنشئة االجتماعية" .مجمة
التربية -قطر 2العدد ( 2)897السنة( 2)39يونيو ،111م 2ص ص.،17-،31

 .87سالم 2عبداهلل محمد،111 (.م)" .دور األسرة في تنشئة الفرد الصالح" .مجمة ىدل اإلسبلـ 2المجمد(2)9،
العدد ( 2)5تشرين األول ،111م 2ص ص .881-883
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.

 .81السدحان 2عبد اهلل الناصر8187(.ه ) .رعاية األطفاؿ المنحرفيف في المممكة العربية السعكدية .الرياض:
مكتبة العبيكان.

 .85السعيدي 2تيسير حسين،119(.هـ) .دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر المتطرف .مجمة البحكث
األمنية 2مركز البحوث والدراسات بكمية الممك فهد 2العدد( 2)31المجمد ( 2)81ص ص.1،-89

 .،1السديس 2عبدالرحمن بن عبدالعزيز،187(.م) .األمف الفكرم كأثر الشريعة اإلسبلمية في تعزيزه .الرياض2
مدار الوطن لمنشر.

 .،8سميمان 2عبدالرحمن،189 (.م) .األمن الفكري :مستويات التفكير واتجاهات التطبيق .مجمة فكر 2مركز
العبيكان لألبحاث والنشر 2العدد( 2)88يوليو ،189م 2ص ص.98-8

 .،،الشافعي 2إبراهيم؛ وعثمان 2إبراهيم الصايم8139 (.هـ) .المسؤكلية األمنية كدكر المؤسسات التعميمية في
تحقيقيا :األسرة كنمكذج .ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن المنعقدة بكمية الممك فهد األمنية

بالرياض من  ،/،8حتى 8139 / ،/،1هـ 2ص ص.،9-8

 .،3شاهين 2حسنية أحمد،117(.م) .األسرة ودورها في التنشئة .مجمة األمف كالحياة 2أكاديمية نايف العربية
لمعموم األمنية 2العدد ( 2)31،ص ص.19-11

 .،1صميبا 2جميل851،(.م) .المعجم الفمسفي .ج ( 2)،بيروت :دار الكتاب المبناني.

 .،9عبد اهلل 2محمد جالل8551(.م)" .بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة عمى التربية األخالقية
لمفتاة في محافظة الوادي الجديد" .رسالة دكتكراه 2كمية التربية 2جامعة أسيوط.

 .،1عبدالرزاق 2أمل،189(.م) .الدور التربوي لألسرة في تنمية قيم العمل المهني لدى أبنائها في ضوء السيرة
النبوية" .رسالة ماجستير 2كمية التربية -جامعة أم القرى بمكة.

 .،7عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ،181(.م ) ".األمن الفكري" .مجمة البحكث اإلسبلمية ،العدد( 2)58ص
ص.81-7

 .،1عبدالقادر 2عبدالوحيد،111(.م)" .األمن الفكري وأثره عمى الشباب( .")8مجمة صكت األمة 2الهند2
المجمد( 2)11العدد( 2)8،ديسمبر،111م 2ص ص .91-91

 .،5عبدالقادر 2عبدالوحيد،115(.م)" .األمن الفكري وأثره عمى الشباب( .")،مجمة صكت األمة2
المجمد 2)18(2العدد( 2)8يناير،115م 2ص ص.11-81

الهند2

 .31عبدالمطمب 2محمد سند،113(.م).األسرة ودورها في الوقاية من االنحراف .مجمة األمف كالحياة 2أكاديمية نايف
العربية لمعموم األمنية 2العدد( 2)،9،جمادى األولى،113م 2ص ص.99-9،

 .38عبدالمطمب2أحمد محمود،119(.م) .التربية اإلسبلمية بيف الكاقع كالمأمكؿ .كمية التربية بسوهاج.

 .3،العقون 2سعاد،18،(.م) .تأثير دور األسرة الجزائرية عمى التنشئة السياسية لممراهق .مجمة دفاتر السياسة
كالقانكف 2كمية العموم السياسية واإلعالم -جامعة الجزائر 2العدد( 2)1يونيو ،18،م 2ص
ص.813-881

 .33عموان 2عبداهلل ناصح8559(.م) .تربية األكالد في اإلسبلـ .القاهرة :دار السالم لمطباعة والنشر.
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.

 .31عمي 2عزيزة عبدالعزيز،117(.م) .دور المرأة في تعزيز الثقافة اإلسالمية لدى أبنائها في ظل تحديات
العولمة .بحث مقدـ إلى مؤتمر "اإلسبلـ كالتحديات المعاصرة " المنعقد بكمية أصول الدين في

الجامعة اإلسالمية،117/1/ 3-،2م 2ص ص.71،-7،،

 .39عمارة 2محمود محمد(.د.ت) .تربية األكالد في ظؿ اإلسبلـ .ط 2،القاهرة :دار التراث العربي.

 .31عوده 2وفاء أحمد،183(.م) .دور األسرة في التربية االجتماعية من منظور إسالمي" .رسالة ماجستير،
كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية -جامعة تبوك  -األردن.

 .37الغزالي 2محمد بن محمد(.د.ت) .إحياء عمكـ الديف .ج ( 2)3بيروت :دار الكتب العممية.

 .31فارس 2رامي تيسير،18،(.م) ".األمن الفكري في الشريعة اإلسالمية" .رسالة ماجستير ،كمية الشريعة
والقانون -الجامعة اإلسالمية بغزة – فمسطين.

 .35محمد 2خالد بن صالح8137(.ه ـ) .دكر األسرة المسممة في تحصيف أبنائيا ضد اإلرىاب كالتطرؼ مف
منظكر التربية اإلسبلمية .كمية الشريعة 2جامعة أم القرى 2ص ص .،8-8

 .11محمد 2محمد سالم،187(.م) ".دور األسرة اإلماراتية الفعال في التنشئة االجتماعية السميمة .مجمة شؤكف
اجتماعية ،اإلمارات 2المجمد ( 2)31العدد( 2)33ص ص.818-878

 .18مختار 2وفيق صفوةََِْ(.ـ) .األسرة كأساليب تربية الطفؿ .القاهرة :دار العمم والثقافة لمنشر.

 .1،نظمى 2رانيا محمد عزيز8139 (.هـ) .دور األسرة في تفعيل الوسطية لبناء المناعة الفكرية لدى األبناء.
بحث مقدـ لندكة األسرة 2كرسي األمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات األمن الفكري 2جامعة الممك

سعود بالرياض 2ص ص.،1-8

 .13الهذيمي 2ماجد بن محمد8133(.هـ)" .مفهوم األمن الفكري دراسة تأصيمية في ضوء اإلسالم" .رسالة
ماجستير 2كمية الشريعة 2جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -الرياض.

 .11الهميل 2عبدالعزيز بن عبدالرحمن،189 (.م) ".األمن الفكري والقيادة الواعية" .مجمة األمف كالحياة2

أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية 2المجمد( 2)39العدد( 2)118سبتمبر ،189م 2ص ص-11
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