
الـنــاس كـمـا شــخـوص الـروايـات وان ال
نحكم عليهم قبل ان نسمع منهم ونتفهم
ظـروفـهم فـبـعد كـل شيء من الـوارد جدًا

ان نقع في نفس خطاياهم.
كن ألصـغـر خطـوة نتـخـذها في "كيـف 
االجتــــاه اخلـــــطــــأ ان تــــقــــود الى اوخم
العواقب; والعمى الذي كثيرًا مايصيبنا
تعلق بنتائج افعالنا وما جُبلنا عليه وا
من حـمــاقـة افـتـراض ان اقــدارنـا تـأتـمـر
كن ان نفـقد عزيز عـلينا بأمرنا وكـيف 
بلمح الـبصر فـقدانا ال رجـعة عنه. وازاء
تـلك القـوى الـغامـضـة الـتي ال تقـهـر فان
قدراتنـا الهشة عـلى التفـكير وتـدبر الغد

تبدو بال حول وال قوة."
" لـعـل الـكـومـيــديـا األشـد تـخــريـبًـا عـلى
اإلطـالق هي تــلك الــتي تـــلــقــنــنــا درسًــا

بينما تبدو انها تسلينا وحسب."
WÝUO « ≠3

كـانـة من مـنظـور سـياسي ـعرفـة قـلق ا
اخذ الـكـاتب اكثـر من مـجتـمع في ازمان
كـانة وكـيف يتم متـقاربـة وب اسـاس ا
حتديدها ونالحظ تـباينها ومـاهو تأثير
ــســتـــمــرة الــتـي جتــعل رحى االدجلـــة ا
كـانة تدور وتدور. القلق والـسعي الى ا
وقد ال تكون حلًا جذريا لكنها على االقل
سـتــقـلل احـسـاس االضـطــهـاد ومـشـاعـر
الـسـلـبـية واالرتـبـاك الـتي تـنـتـابـنـا على

األقل.
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تــسـعى هــذه الـقــراءة إلى الـوقـوف
عـنـد كـتـاب (الـتنـمـيـة الـتـربـوية في
ؤلفه الدكتور عباس نهج البالغة) 
الـفــحـام  الـصـادر بـطـبـعـته األولى
2018 م عن مـؤســسـة دار الـصـادق

الثقافية في بابل.
∫»U²J « ¡UMÐ

بـــني هـــذا الـــكــتـــاب عـــلى عـــنــوان
ومقدمة ثم تمهيد ومبحث ومسرد
للمصادر القـراءة تبدأ من العنوان
الـذي عـادة مـا يـكـون عالمـة لـغـويـة
تــنـفــتح عـلـى دال ومـدلـول يــحـاكي
ــضــامــ الـــتــربــويــة في الــفــكــر ا
الديني جـاءت مقدمـة الكتـاب عتبة
مـائــزة تـوضح أهـمـيـة الـكـتـابـة في
أهل بيت النـبوة والسيـما في تراث
ــؤمـــنــ (عــلـــيه الــسالم) أمــيـــر ا
وخص نــهج الـبـالغـة ألثـره الــنـافع
وجـمـال اختـيـاراته. الـتمـهـيـد حمل
عـنـوان (أثـر الـطـفـولـة في تـكوين

هــو عـدوك أو صــديــقك)). كـمــا أكـد
اإلمــام عـــلى قــضـــيــة مـــهــمــة وهي
مــســألــة الــلــجــوء إلى الــعــقــوبــات
فـعـدهـا حالً أخــيـرا بـعـد اســتـنـفـاد
الـســبل كـلـهـا من غـيـر إيـذاء مـفـرط
كــقـوله عــلـيه الـسـالم: ((وال تـكـونن
ن ال تـنفـعه الـعظـة إال إذا بـالغت
فـي إيالمه فــــإن الــــعــــاقل يــــتــــعظ
بـــاآلداب والـــبـــهـــائم ال تـــتـــعظ أال

بالضرب)).
- اإلقناع واإلفهام: وهي من شروط
الـتـربيـة الـتي بـيـنهـا اإلمـام كـقوله:
((فإن أبـت نفـسك أن تـقبل ذلك دون
أن تـعـلم كـمـا عـلمـوا فـلـيـكن طـلبك
ذلـك بـــتـــفــــهم وتـــعــــلم ال بـــتـــورط

الشبهات وعلق اخلصومات)).
- الـتــعــلم بـاالكــتــسـاب واالقــتـداء:
بـكرة الـطفل في مـرحـلة الـطفـولـة ا
يـكــون مـقـلـدا لــوالـديه في كل شيء
ان بـالله تـعالى وقد ا فـيهـا اإل
أشـار اإلمـام لـعالقـته الـتـربـويـة مع
الــنـبي بــقـوله: ((ولــقـد كـنـت أتّـبـعه
اتّباع الفصيل أثر أمّه يرفع لي في
كل يـوم من أخالقه عـلـمـاً ويـأمـرني
ـــؤلف بـــاالقــــتـــداء بـه)) فـــوضـح ا
وجـوب الـتــعـلم بــاالقـتـداء بــسـيـرة
األنـبــيــاء واألئــمـة عــلــيـهـم الـسالم
والــــصــــاحلــــ مـن الــــصــــحــــابــــة
ـاضــ من عــلــمـاء والـتــابــعــ وا
الـــديـن فـــهم قــــمم في الــــفـــضـــائل
ـكـارم لــتـأثـيــرهم عـلى مــخـتـلف وا

طبقات الناس.
ـباد الـتربـوية 4ـ الوسـطـية: من ا
الـتي أوصى بـهـا األمام هـي توخي
الــوسـطــيـة دائـمــاً في الـتــعـامل مع
األبــــنـــــاء واألهل ونــــبــــذ اإلفــــراط

والتفريط.
5ـ حتــذيـرات وحتـبـيــبـات تـربـويـة:
قتضاها في فجعلها أسس يعمل 
التـربية كـقوله: ((مودة اآلبـاء قرابة
ـودة بــ األبــنــاء والـقــرابــة إلى ا
ــودة إلى الـــقـــرابــة)) أحــوج مـن ا
وذلك ألن األحــــقـــاد تــــتـــوارث بـــ

األجيال.
w½U¦ « Y×³*«

والــذي جـاء بــعــنــوان (تـطــبــيــقـات
ـبـادئه الـتـربـويـة) أكـد اإلمـام عــلي 
ـــــؤلف ان أســـــرار وقع كالم فــــيه ا
ؤمـنـ في الـنفس وتـأثـيره أمـيـر ا
تـلقي هـو انطـباق الـقول على في ا
الـفــعل انــطـبــاقــاً تـامــاً في ســيـرته
بـحث العـنوانات كلـها حـمل هذا ا

اآلتية:
1ـ إعالء البيوتات الصاحلة: البيت
الصالح من الشروط التي يستأنس
بها اإلمام في تخير والته ألنه يرى
في ذلك مـدعاة لـتجـنـيب الوالي من
الـوقـوع في طـمع الـسـلـطـة وأهـواء
ــال الــعــام فــســيــرة اآلبــاء نــهب ا
ـــنـــبت ضـــوابط تـــضــاف وطـــيب ا
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وفــيه بــيــان الــتــأثـــيــر الــســلــبي لــرفــقــة

تغطرس علينا كأفراد. ا
ـــا يـــكـــون اخلـــوف وحـــده هـــو جــذر "ر
شكلـة ألن الواثقـ في قيمتـهم الذاتية ا

لن يتسلوا بتحقير اآلخرين."
ــاديــة "اذا كــان الــفــقـــر هــو الــعــقـــوبــة ا
ن يـشغـلـون مـكـانـة دنـيـا فأن ـعـهـودة  ا
االهــمــال واشــاحـــة الــنــظــر بـــعــيــدًا هي

العقوبة العاطفية."
lKD² « ≠3
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لقد ابدى ابـناء العـصور احلديثـة مشاعر
رة رة با مبالغ فيها بأن الشيء يكفي با
سـواء من حـيث هـويـاتـهم كـأشـخـاص او

تلكاتهم. من حيث 
ان حكـمنا لـلثـروة او التقـدير عـلى سبيل
ثال ال يأتي مستقال بنفسه بدال عن ذلك ا
ـعــايـيـر عن طــريق مـقـارنـة تُـصــنع تـلك ا
حـالــنـا بـحـال مـجـمـوعــة مـرجـعـيـة انـهـا
جــمـــاعــة الـــنــاس الـــذين نــعـــتــقـــد انــهم
يشـبهـوننا. فـعلى مـايبـدو ال نسـتطيع ان

نقدر ماب ايدينا لقيمته اخلاصة به.
ال نـعتـبـر انـفسـنـا محـظـوظـ اال حيـنـما
ــلك ـا  ــلك او اكــثــر  ــلك مــثــلــمــا 
االشـخاص الـذين نـشـأنا مـعـهم او نـعمل
الـى جــانــبــهم او نـــتــخــذهم اصــدقــاء او

نتشابه معهم في اجملال العام.
"انه الشعور بأننا في ظل ظروف مختلفة
ـمـكن ان نـكـون شيء آخـر غـيـر كـان من ا

مانحن عليه."
ـهانة اذا ما "اننا ال نـشعر عـلى الدوام با
ـهانة اخفقـنا في بـعض األمور; نشـعر با
فـــقط اذا مـــا اســـتـــثـــمـــرنـــا كـــبـــريـــاءنـــا
واحساسـنا بقيـمتنـا في طموح او اجناز

محددين ثم خاب سعينا اليه."
"ان الثراء الفعلي ال يتطلب امتالك اشياء
كــثـيـرة; بـل يـتــطـلب بــدالً من ذلك امـتالك
ـرء. الثـروة ليـست شيـئاً مايـصبـو اليه ا

مطلقًا بل تتناسب مع الرغبة.
فـفي كل مــرة نـصـبـو فــيـهـا الى شيء وال
نستـطيع ان ننـاله نزداد فقـرًا مهما زادت
مـــواردنـــا وفي كل مـــرة نـــشـــعـــر فـــيـــهــا
كـننا ـا ب يـدينـا  باالشـباع والـرضا 
ـلكه ان نعـد من األثريـاء مهـما قل مـاقد 

فعليًا."
"قـد نكـون سـعداء كـفايـة بـالقـلـيل اذا كان
هــذا الــقــلــيل هــو مـانــتــوقع وقــد نــكـون
تـعسـاء بـالكـثـيـر عنـدمـا يتم تـعـليـمـنا ان

نرغب في كل شيء."

"تبدو احلـياة كأنـها عمـلية مـتواصلة من
اســتـبـدال قــلق بـآخــر ورغـبــة حتل مـحل
رة انـنـا يجب اخرى- وهـو مـااليعـني بـا
اال نـــكـــافح لـــتـــجـــاوز اي اوجه قـــلق او
نكافح لتلـبية اي من رغباتنـا لكنه يقترح
بدال من ذلك ان عـليـنا ان نـدمج بكـفاحـنا
هذا ادراكنـا لطـرائق عمل اهدافـنا وكيف

تعدنا براحة واستقرار"
ـتـرفـة " لـقـد مألنــا حـيـاتـنـا بـالـزخـارف ا
ولـكــنــنــا نــســيـنــا ان نــعــيش وســطــهـا.
كثيرون يـأكلون اشهى الطـعام ويشربون
ــــــشــــــروبــــــات ولــــــكـن هل زاد اغــــــلى ا
مــايــشــعــرون به مـن غــبـطــة ونــعــمــة في
صـمـيم افـئـدتـهم? هل هم أفـضل واجـمل
واقوى واشجع? بل هل هم اكثر "سعادة"

كما يسمونها?"
s¹b « -4

" ال ترياق يشفي من افيون الزمن"
في هـذا البـاب بـإخـتـصار يـطـرح الـكاتب
وت في بـعض االعمال فكرة اسـتحـظار ا
االدبـيــة والــفــنـيــة لــلــداللـة عــلى تــفــاهـة
االشـياء الـتي نـقلق بـشـأنهـا عـلى الدوام
كمـنـاصبـنا وامـوالنـا وثـيابـنا وكل شيء
نية  لن يكون ذا قيمة عندما توافينا ا
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كــتب جــوســتـاف فــلــوبــيـر " ان كــراهــيـة

البرجوازي هي اول احلكمة"
من بـــــ االفـــــكــــار الـــــتي تـــــنـــــسب الى
الــبــوهـيــمــيـة ان االنــســان اذا عـاش
حياته بطريـقة متعارضـة مع الثقافة
السائدة فأن طاقته على البقاء واثقًا
في اخــتـيـاره هـذا ســتـعـتــمـد بـدرجـة
عمول به في كبيرة على نظام القيم ا
ـبــاشــرة وعــلى االشــخـاص بــيــئــته ا
الــذين يــخــتــلط بــهـم وعـلـى مــايــقـراه
ا انهم يـقرون بأنــــــــهم ويسمـعه. و
سـريعي الـتـاثر بـأفـكار من يـحـيط بهم

لذلك يختارون رفاقهم بعناية.
وقـد تـبـدو الـبـوهـيـمـيـة بـغـرابـة اطـوار
مـعـتـنـقـيهـا وكـأنـهـا عـصـيـان صـبـياني
وعبثي لكنها بفـضل بعض البوهيمي
ـــوهــوبــ قـــد تــبــدو جـــادة وجــديــرة ا

بالثناء.
واخــيــرًا بــوســعــنــا الــقــــــــــول ان حــلًــا
ـكـانة ـشكـلـة الـقـلق حـيـال ا نـاضـــــــجـاً 
يـبـدأ من األقـرار بـأنـهـا مـتـــــــــوفـرة لدى
مــجـــمــوعــات مـــتــنـــوعــة من اجلـــمــهــور

ها لنا.  تستطيع تقد
ومــهــمــا كــان هـذا الــقــلق مــزعــجــا فـمن
الـصـعب تـخــيل حـيـاة طـيـبـة تـخـلـو مـنه

تماماً. 
ذلك ألن اخلــوف من الــفـشـل ومن اخلـزي
في اعــ اآلخـــرين عـــاقــبـــة البــد مـــنــهــا
ألمتالك طموحات ولتفضيل مجموعة من

النتائج على اخرى. 
ــكـانــة هي الــثـمن الــذي نـدفــعه مــقـابل ا
ادراكـنـا ان ثـمـة تـمـيـيـز مـتـفق عـلـيه بـ

حياة ناجحة وحياة غير كذلك.
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في هــذا الــكــتــاب يــوضـح دو بــوتـون ان
ســعـيـنــا ألن نـكـون مــحـبـوبــ ومـقـدرين
يتفوق على سعينا حليازة اي شيء آخر.
بل ان كل مـانـقـوم به يـهـدف الى حتـسـ
مـكـانـتـنــا.. ذلك ان مـوقـعـنـا عـلى درجـات
السلم االجتـماعي يلـعب دورًا حاسمًا في
حياتنا ألن صـورتنا الذاتية تـعتمد بشدة

على مايراه اآلخرين فينا.
ـكــانـة بــأنه قـلق ويــبـدأ بــتـعــريف قـلـق ا
خبـيث الى حـد يـجعـله قـادرًا على افـساد
مـساحـات شـاسـعة من حـيـاتـنا يـسـاورنا
خـشـيـة فـشــلـنـا في مـجـاراة قـيم الـنـجـاح
التي وضـعها مـجتـمعنـا وخشـية ان يتم
جتـريـدنــا نـتـيـجـة هــذا الـفـشل من شـرف
نزلـة واالعتبـار; قلق من اننـا نشغل في ا
الــوقت الــراهن درجــة بـالــغــة الــتـواضع
ومن انـنــا قـد نـنـزل الـى درجـة ادنى عـمّـا

قريب.
ـــبـــاديء الـــتي يـــكــون تـــوزيع اذن مـــا ا
كانة في اجملتمع على اساسها? وماهي ا
استجابتنـا ومانفعل للمـحافظة على هذه
كانة التي غـالبًا ماتُحـدد ألسباب مادية ا
كــحــالـة اجــتــمــاعـيــة او عــرق او لـون او

قوة...الخ
"ان عـقولـنـا عـجـينـة طـريـة من الـسهل ان
تـؤثـر عـلــيـهـا االصـوات اخلـارجـيـة الـتي
ا ينبغي ان نحتاج اليه لنشعر تخبرنا 
بـالـرضـا تـلك االصـوات الـتي قـد تطـمس
ــنـبــعــثـة من داخل االصــوات اخلــافـتــة ا
ـهـمــة الـدقـيـقـة نــفـوسـنـا وتــلـهـيـنــا عن ا
ـنتـهى واجملـهـدة; ان نـحـدد اولـويـاتـنـا 

الدقة."
و على هـذا األسـاس قسم االن دو بـوتون
الكتاب الى خمسة أسباب وخمسة حلول

سأخلصها لكم كالتالي:
األسباب/
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يفتـتح الكـاتب كتابـه بشرح اهـمية احلب
في حـيـاتـنـا ودوره الـكـبـيـر في تـقـيـيـمـنـا
هانة كانتنا وشعورنا بالرضا او ا

"مـن شــأن األهـمــال ان يــعــزز تــقــيــيــمــنـا
السلبي ألنفسنـا الكامن فينا في ح ان
ابــتــســامـة او مــجــامـلــة تــنـشط داخــلــنـا
ـقـابل بـالـسـرعـة ذاتـهـا. نـبـدو الـتـقـيـيـم ا
مـديــنـ لـعــواطف اآلخـرين الــتي لـوالهـا

لعجزنا عن حتمل انفسنا."
"انه حد مـنـطقي وعـبـثي في آن ذلك الذي
يصل قد يـصل اليه ارتفـاع معنـوياتنا او
انخفاضها بنـاء على اهتمام اآلخرين بنا

او بإهمالهم لنا."

ـبــحث األول الـشــخــصــيــة)  أمــا ا
فكـان بعـنوان (مـباد الـتربـية عـند
اإلمـــام عــــلي) وقـــد ضـم: (حتـــديـــد
حــقــوق اآلبــاء واألبــنــاء ومــراعـاة
فـــــروق الـــــزمـــــان وأفــــضـل طــــرق
الـتــربـيـة والـوسـطـيـة وحتـذيـرات
ـبـحـث الـثـاني وحتــبـيــبـات). أمــا ا
فجاء بعنوان (تطبيقات اإلمام علي
بادئه التـربوية) وكان عـلى النحو
اآلتي: (البيوتات الصاحلة وسيرة
اإلمــــــام فـي أوالده والــــــرعـــــــايــــــة
اخلــاصـة وتـربـيـة اإلمــام لـنـفـسه).
اتـســمت لــغـة الــكـتــاب بـالــوضـوح
ـادة إذ إن والـســهـولـة في عـرض ا
لـغـته كـانت مـفـهـومـة من لـدن عـامة
ـثــقـفـ وســائـر شـرائح الــنـاس وا
اجملــتــمع األُخـر وقــد كـتــبه مــؤلـفه
ضام بلغة علمية دقيقة حتاكي ا

لتـربـوية الـتي وردت في فكـر اإلمام
عــلي (عــلــيه الــسالم) وتــبــســطــهـا
وتـشــرحـهـا شــرحـاً وافــيـاً فــيـركـز
ـــؤلف عـــلى اســـتـــظــهـــار األسس ا
الــتــربـــويــة الــتـي وردت في خــطب
اإلمـام علي (عـلـيه الـسالم) في نهج
البالغة تلك األسس التي لو حتلى
بـها الـفرد واجملـتـمع ألصبح يـشكل
مـثاالً يـفـوق في مثـاليـته جـمهـورية
افالطــون وفــلــســفـــته ألنه اســتــقى
افـكـاره من الـقـرآن الـكـر والـسـنـة

النبوية.
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التـمهيـد حمل عنـوان (أثر الطـفولة
في تــكـوين الـشـخــصـيـة) فـاألسـرة
وحـدة اجـتــمـاعـيــة مـسـتــقـلـة وهي
ــغـذي األول لـلـطـفـل وكـلـمـا كـانت ا
حـــاضــنـــة مـــتـــكـــامـــلـــة اخلـــبــرات
واالســــتــــعــــدادات كــــلــــمــــا ازدادت
و شخصية نوعية للفرد توقعات 
ــــســـتـــقــــبل ومن هــــنـــا وقف في ا
ـؤلف عـلى تـبـيـان نـبـوغ األنـبـيـاء ا
واألولــــيــــاء وحــــتى الــــعــــظــــمــــاء
فـشخـصيـاتهم مـكتـسبـة أو يتـحقق
فـيــهــا الــعــامل الــوراثي اإلبــداعي
فــاحلــاضــنـــة االجــتــمــاعــيــة كــانت
ـؤهـلـة تـنـطـبق عــلـيـهـا الـصــفـات ا
لـلــنــبـوغ وجتــلت هــذه الــعالقـة بـ
تـبـني الـنـبي (صـلى الـله علـيه وآله
وســــلم) لـإلمـــام عــــلـي في مــــراحل
ا أنعم طفـولته اخملـتلفـة فكـان ((
الـــله عـــلى عـــلي بن أبي طـــالب انه
كـــان في حـــجــــر رســـول الـــله قـــبل
اإلسالم)) وقـد صــور اإلمـام نـفـسه
عالقــته بـابن عـمه الــرسـول الـكـر
(ص) بقوله: ((وقـد علمـتم موضعي
من رسول الله صلى الله عليه وآله
ـــنـــزلــة بـــالـــقـــرابـــة الـــقـــريـــبـــة وا
اخلــصــيـصــة وضـعــني في حــجـره
وأنـــا ولـــد يـــضـــمّـــني إلـى صــدره
ــسّــني ويــكــنــفــني إلى فــراشه و
جـــســده ويـــشـــمّـــني عـــرفه وكــان
ـضـغ الـشـيء ثم يـلــقــمــنــيه ومـا
وجـد لي كـذبـة في قـول وال خـطـلـة
في فــعل ولـقــد قـرن الــله به صـلى
الــلـه عــلـــيه وآلـه من لـــدن أن كــان
فــطــيــمــاً أعــظم مــلك من مالئــكــته
ـكـارم ومـحاسن يـسلـك به طريق ا
أخالق الـعـالم لـيله ونـهـاره. ولـقد
كــنت أتّـبــعه اتّـبــاع الـفــصـيل أثـر
أمّه يــــــرفع لـي فـي كل يــــــوم من
أخالقه عـلمـاً ويـأمرني بـاالقـتداء
ؤلف تـمـهـيده به...)). واخـتـتم ا
بــالــتــأكــيـــد عــلى أثــر احلب في
تـــكـــوين الـــعالقـــة بـــ الــطـــفل
ووالديه فإن الطاعـة لهما تكون
مــــتـــحـــقـــقــــة الـــوقـــوع وعـــلى
الـــوالــدين أن يــصــدرا االوامــر
بـــرفق ولــــ بـــصـــورة نـــصح
وإرشــــاد وأمـــــا اســــتــــخــــدام

الـتــأنـيب والـتـعـنـيف فـإنه سـيـؤدي
إلى نتائج عكسية; ألن كثرة العقاب
المـة تـهــون عــلى الــطــفل ســمــاع ا
وتــخــفف وقع الــكالم في نــفـسه إذ
إن لألسرة أثر في تـكوين شخـصية

الفرد ايجاباً أو سلباً.
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ـبــحث األول عــلى عـنــونـة انــفــتح ا
دقـيـقـة (مـبـاد التـربـيـة عـنـد اإلمام
علي) وجاءت تفصيالته على النحو

اآلتي:
1ـ حتديد حقوق اآلباء واألبناء: من
ذلـك قـوله: ((إن لــلـوالــد عـلى الــولـد
حـقـا وإن لـلـولـد عـلى الـوالـد حـقـا
فـحق الـوالـد عـلى الـولـد أن يـطـيـعه
فـي كل شيء أال في مــعـــصــيــة الــله
سبحانه وحق الولد على الوالد أن
يــــحــــسـن اســــمه ويـــــحــــسن أدبه
ـؤلف ويـعــلـمه الـقــرآن))  فـوضح ا
جمـال األلـقاب واالسـماء اإلنـسانـية
ـا مـيـز واحلــضـاريـة واألخالقـيــة 
أئـمــة الــهــدى عـلــيــهم الـسـالم مـثل
احلـسن واحلـسـ ومـا يـوحـيان به
من جمال ورقة وزين العابدين لقباً
لـلـعـبـادة والـبـاقـر إشارة إلـى العـلم
والـــتـــعـــمق بـه وهـــكـــذا الـــصــادق
والـــــكــــــاظـم والـــــرضــــــا واجلـــــواد

والهادي.
أمـا حق تــربـيـة األبـنـاء فـلإلمـام في
ذلك وقــفـات كــثــيـرة مــنــهـا أهــمــيـة
ـا في ذلك من الـتـعـلـيم في الـصغـر 

رسوخ للمعلومة في ذهن الطفل.
2ـ مـــراعــــاة فـــروق األزمــــان: شـــدد
اإلمــام عــلـيـه الــسالم عــلى مــســألـة
الــتـــفــاوت الـــزمــني بـــ اآلبــاء في
تــوجــيــهــهم لألبــنــاء ومــتــغــيــرات
األزمان وإلـيـها أشـار اإلمام  فـكثـير
ـعـاصر ـا يـعـيـشه أبـنـاء اجلـيل ا
ــطه عن اآلبـاء واألجـداد يـخــتـلف 
ـكن إجبـار األبـنـاء على تـخـير وال 
طــرق غــيــر مـــواكــبــة لــلــزمن الــذي
يــعـــيــشــونه. ومـن ذلك قــولـه عــلــيه
الـسـالم: ((ال تـقـســروا أوالدكم عـلى
آدابكم فإنهـم مخلوقـون لزمان غير

زمانكم)).
ا 3ـ أفضل طرق التربـية وحددها 

يأتي: 
- الــتـقــسـيم الــزمـني لـلــطـفل: وقف
ـؤلف عنـد هـذه التـقـسيـمـات التي ا
ـــراحـل الـــعــــمـــريـــة هـي أشـــبـه بـــا
لـلــطــفـولــة وهي مـرحــلـة الــطـفــولـة
ــبـــكــرة وتــبــدأ من سـن الــثــانــيــة ا
وحتى الـسادسـة ومرحلـة الطـفولة
ـتـوسطـة وتـبدأ مـن سن السـابـعة ا
حـــتى الـــثــانـــيــة عـــشــر ومـــرحــلــة
ــتـأخـرة وتــبـدأ من سن الــطـفــولـة ا
الثـالثة عـشر حتى الـثامنـة عشر أو
العشرين ويتجلى هذا التقسيم في
قــول اإلمــام عــلــيه الــسـالم: ((ولـدك
ريحانـتك سبعاً وخـادمك سبعاً ثم
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لألبـنـاء وروادع قـد تنـأى بـأنـفـسهم
عن الــدنـــايــا يــذكــرون بــهــا كــلــمــا
اقترفوا شـيئاً للـنفس فمن كتاب له
ـنـذر بن عــلـيه الــسالم إلى عـامــله ا
اجلـارود العـبـدي وكـان قـد خان في
بعض ما ولّاه من أعماله: ((أما بعد
فإن صالح أبيك غرّني منك وظننت
أنك تتبع هديه وتسـلك سبيله فإذا
أنت فـــيــــمـــا رقي ألـي عـــنك ال تـــدع
لــهـواك انـقــيـادا وال تــبـقي آلخـرتك
عـــتـــادا وتــعـــمـــر دنــيـــاك بـــخــراب
آخـرتك وتـصل عـشـيـرتـك بـقـطـيـعة
دينك ولئن كان ما بـلغني عنك حقا
جلمل أهلك وشسع نعلك خير منك
ومن كــان بـصــفـتك فـلــيس بـأهل أن
يُــسـد بـه ثـغـر أو يُــنـفــذ به أمـر أو
يُعلى له قدر أو يُـشرك في أمانة أو

يُؤمن على خيانة)).
2ـ ســيــرته فـي أوالده: اإلمــام مــثـال
األب الــــــشـــــفـــــيـق احلـــــاني ألوالده
وأســرته وســيــرتـه تــتــعــلم مــنــهــا
األجيال التطبيـقات التربوية ومنها
أنه ((نظر إلى رجل يغتاب آخر عند
ابــنه احلــسن فـــقــال: يــا بــني نــزّه
سمعك عنه فـإنه نظر إلى أخبث ما
في وعــــائه فـــأفــــرغه فـي وعـــائك))
فـخطـر الـغيـبة عظيم عـلى اجملـتمع
كـمـا حـرص اإلمــام عـلى نـشـر الـعـدل

ب أبنائه في التعامل.
ـا حـفـلت به ـ3 الـرعـايـة اخلـاصـة: 
تــطـبــيـقـات اإلمــام في الــتـربـيــة تـلك
الـرعـايـة لأليتـام فـكـأنه مـلـجـأ يـكفل
ـة وقـال مـوصـياً لـهم احلـيـاة الـكـر
عامـله ((وانظـر إلى ما اجـتمع عـندك
من مــال الـله فــاصـرفه إلى من قــبـلك
من ذوي العيـال واجملاعة مـصيباً به
مـواضع الـفـاقة واخلـالت وما فـضل
عن ذلك فاحـمله إلـينـا لنـقسمـه فيمن
قـبـلـنـا)) لـيـكـون بـذلك أول حـاكم في
اإلنـسـانـيــة يـشـرع قـوانـ الـضـمـان

االجتماعي.
ـ4 تربية اإلمـام لنفـسه: ويتجلى ذلك
فـي أدب الـــدعـــاء وأدب الــــوصـــايـــا
واحلـــــــكم الـــــــتـي تــــــعـــــــد مـن أجنع
الـتطـبـيـقات الـتـربـويـة من ذلك قوله:
((إلــهي مــا قــدر الـذنــوب أقــابل بــهـا
كــرمك ومــا قــدر عــبــادة أقــابـل بــهـا
نــعـــمك وإني ألرجــو أن تـــســتــغــرق
ذنــوبي فـي كــرمك كــمــا اســتــغــرقت
أعــمـــالي في نــعــمـك)) وقــوله عــلــيه
السالم: ((ال جتعلن ذرب لسانك على
من أنــطـــقك وبالغــة قـــولك عــلى من

سددك)). 
قـد كــشـفت هــذه الـدراســة عن جـانب
ـــبـــاد من جـــوانـب الـــعـــنـــايــــة بـــا
الـتـربـويـة فـي فـكـر اإلمـام عـلي عـلـيه
الـسالم وهي الـتـفـاتـة ذكـية مـن لدن
الـدكــتـور عـبـاس الـفــحـام في اظـهـار
نــفحة مــبـــاركــة من نـــفــحـــات نــهج
الــبالغــة والـسـالم عـلــيـكم ورحــمـة

الله وبركاته.

Ídz«e'« …Ëd  

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6380 Wednesday 19/6/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6380 االربعاء 16 من شوال 1440 هـ 19 من حزيران (يونيو) 2019م

بغداد

d¼UA « rOŠ—

كربالء

XŽU{ ·u)«Ë W³ſd « 5Ð

W¹uÐd² « WOKLF «

راحل االعدادية ـدراس االبتدائيـة ثم طالبا في ا حينما كـنا تالميذ في ا
كنا نتـجنب رؤية مـعلمـنا أو مدرسنـا في الشارع أو الـسوق أو أي مكان
ـدرسـة النه حتـمـا سيـسالـنـا في اليـوم الـتالي عن آخر خـارج الـبيث أو ا
ا يعاقبـنا بأشد العـقوبات أن لم يقتنع ـكان ور سبب تواجدنا في ذلك ا
بسـبب تـواجدنـا هـنـاك وقد يـرسل في طـلب أولـياء أمـورنـا ليـبـلغـهم بـهذا

األمر.
درس نوع من انواع عـلم أو ا وبالتأكيـد لم يكن هذا التـصرف من قبل ا
ـا هـو حرص شـديـد اليـقل أهمـيـة عن حرص التـسـلط أو الـدكتـاتـورية إ
األب على ابنه وهـدفه األساس هـو حث التـلميـذ أو الطـالب على حتـضير
ـعلم أو ـدرسـيـة وكـان أولـيـاء األمور يـشـكـرون هـذا ا دروسه وواحـباته ا
ـوقف ويــشـجـعــونه عـلى مــعـاقـبــة أبـنــائـهم في حـال ـدرس عـلـى هـذا ا ا
درسة وخارجها فكان ذلك تقصيرهم في واجباتهم وسلوكياتهم داخل ا
ـدرسـ حـصـانـة ـعـلـمــ وا ـدرسـة والـبـيـت مـنح ا تـعـاونـا رائـعــا بـ ا
ـا أدى إلى انتـاج عـقول تسـاعـدهم عـلى أداء واجبـهم عـلى أكـمل وجه 
وكــفـــاءات راقــيـــة في كـل مــجـــاالت احلــيـــاة لم تـــعــتـــمــد عـــلى الــدروس

اخلصوصية أو الواسطة أو التهديد . 
اما الـيوم وقـد وصـلت بنـا احلـضارة والـتقـدم الـتكـنلـوجي إلى مـالم يكن
يخطـر ببـالنـا وبدال من أن نسـتفـيد مـنها في تـطويـر مؤسـساتنـا التـربوية

تقدمة.  والتعلمبة ونرتقي بها إلى مستوى دول العالم ا
صرنـا نالحظ االنهـيار التـام لهـذه العـملـية في كل بالدنـا العـربيـة بسبب
دخول الدروس اخلـصوصيـة التي صـارت مصدرا لالثـراء والتـملك على
درس يـقصر عـلم وا حسـاب التالمـيذ والـطلـبة وعوائـلهـم  حيث صـار ا
ـدرســة  اال مــا رحم ربي من أجل أجــبـار مـتــعــمـدا في واجــبـاتـه في ا
التـلمـيذ والـطالب عـلى اللـجوء لـلدروس اخلـصوصـية و اما فـيمـا يخص
ـعلم صديـق لتالمذته درس وا التكـنولـوجيـا وتطـورها فإنـنا الـيوم جنـد ا
ـا يـسـهـر معـهم ـتـعـددة ور وطالبه عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي ا
حتى الـصبـاح وهو يالعـبهم الـبوبـحي أو أية لـعبـة إلكـترونـية أخـرى وقد
يتلـقى الكثـير من الـكلمـات غير الـالئقة من طـلبته نـتيـجة انفـعاالت اللـعبة
درس إلى عـدم محـاسبة تالمـيذه وطـلبـته خوفا من عـلم وا ا اضطـر ا
ايدرو بـينهم عدم التـحاقهم مـعه في الدروس اخلـصوصيـة أو فضحـهم 

خالل مواقع التواصل أو األلعاب االلكترونية. 
ا أدى ناصب  ا وصلت اليه سلطة العشائر واالحزاب وا هذا إضافة 
ـتسلط عشـائريا أو حزبيا أو من ذوي إلى ذهاب بعض أولياء األمور ا
عني الذي درس ا علم وا دير أو ا درسة ليُنـذر ا ؤثرة إلى ا ناصب ا ا
ا عاقب ابـنه أو رسـبه في مادة مـعـينـة فيـهـدده بالـفصل الـعـشائـري ور
ـدارس وكــوادرهـا ـا جــعل جـمــيع إدارات ا الـقــتل أن لم يــنـجح ولــده 
تتصرف بال إُوبالـية تامة جتاه تالمـيذها وطالبها خـوفا من تلك العواقب
الـوخـيـمـة وبـالـتـالـي أدى كل ذلك إلى االنـهـيـار الـتـام لــلـعـمـلـيـة الـتـربـويـة
ـا أدى إلى وصول مسـتويات من الـطلبة والتعلـيميـة في بالدنا العـربية 
إلى اجلامعات العربية ال جتـيد حتى القراءة والكتـابة واغلبها تتوجه إلى
الدراسات اإلنسانية اال ما ندر فال جند اليـوم ب طلبة الدراسات العليا
تـخـصصـ في الـدراسـات العـلـمـية الـصـرفة مثال اال الـقـلـيل جدا مـن ا
الـتي تــخـدم الـبـالد الـعـربــيـة وشــعـبـهــا حـيث جنــد اغـلب أصــحـاب هـذه
الـشهـادات قـد تـخـصص في الـتـجـارة والـتـاريخ واالدب والـلـغـة والـعـلوم
االجــتـــمــاعـــيــة الــتـي رغم أهــمـــيــتـــهــا فــهـي ال تــؤدي إلى تـــطــور الــدول

ومجتمعاتها. 
لـذا يـتـطـلب هــذا األمـر إعـادة الـنـظـر فـي كل الـعـمـلـيـة
الـتربـويـة والـتـعـلـيمـيـة ومـنع الـدروس اخلـصـوصـية
ــعــلــمــ ــدارس وزيــادة رواتب ا وزيــادة عــدد ا
ا يـغنيهم عن الـدروس اخلصوصية درس  وا
ـقصـرين مـنهم مع اصـدار تـشريـعات ومتـابعـة ا

تنفذين. حتميهم من سطوة العشائر وا

أخـيـرا انـتــبه الـعـرب إلى ظـاهــرة (صـومـلـة الــسـودان واجلـزائـر) وكـأن
مالقـيه العـرب منذ مـايسـمى الربـيع العربـي وحتى اآلن ليس من دواعي
ـدمرة  واذا مـاراجعت كل اوجه الـصومـلة الصـوملـة  وال من بوعـثهـا ا
األفريقية واألسـيوية  فإنك ستجـد قطاف دول مايسـمى الربيع العربي 
هو من أشنع الصومالت الـتي الفتها قـواميس الشح والدمار  ومع ذلك
جتد من يتبجح  ويضحك على ذقون اآلخرين فيقول: نحن نعيش  شهر
عسـل الثـورات الـعـربيـة! مـتـبـعا مـقـولـة  غوبـلـز) : " اكـذب.. اكـذب حتى
يصـدقك الـناس" فـلـيبـيـا اآلن- أصـبحت في دمـارهـا- ذات الصـومـال
وسوريـا ذات اخلرابـ  والـيمن ذات اجملـاعتـ  والـطامـت والـعراق
صـومـالي الـشـرارتــ  ومـصـر صـامـدة الـصـومــلـتـ جتـمع بـ خـيـار
احلفاظ عـلى الدم  ورغـيف اخلبـز وتونس أول من صـومل  وآخر  من
حوقل وقـلـقل  ثم الـتحـقت بـالـركب السـودان واجلـزائـر مطـالـبتـ بـأخذ
نصيـبهـما من مـخزون الصـوملـة  الصـوملة الـتي  نحن بـصددهـا تغري
ـوسم عـلى وشك الـرحيل  بـاللـحـاق بـهـا لـنيـل ماتـبـقى من حـصـاد  فـا
ا التدر شـجرة در الصـوملة في مـواسمهـا القادمـة  ولم يقف األمر ور
على هذا احلد  فقـد ينتبه الـعرب في حلظة الهـام التعوض الى موضوع
وهم (أفغنة) العـرب  لتنويع مصـادر الصوملة  العـرب مروا في فترة 
ـكن اجمالها علـى النحو التالي: التاريخي  غيـر  الصحي بعدة ادوار 
فهناك بزنطـة العرب  ورومنة الـعرب  واصلبة العـرب  ومغولة العرب 
وصـهـينـة الـعـرب  وأمـركـة الـعـرب  وبـرطـنـة الـعـرب  وأمـركـة الـعرب 
وعثـمـنـة العـرب  وقـنـدهة الـعـرب  وعـربـدة العـرب  وهـكـذا فإن كل من
يـأتي ولـديه قـبـعـة (كالو)  بـإمـكـانه ان يـلـبـسه في رؤوس الـعـرب ;ألنـهم
يقـبـلون وبـسـرعـة طارئـات الـتاريـخ السـيـاسي..العـرب صـومـاليـا  يـعني
الـعرب بال خـبـز والنـفط  وهم في نـفس الـوقت أغـنـيـاء اخلـبـز والـنفط 
ـال  وعنـدهم خـزائن أرضه والـعرب صـومـالـيـا يـعـني أنـهم يـشـحـذون ا
وسمائه  والعرب صومـاليا  يعني أنهم يـعيشون الفوضى  ويـتقبلونها
في لباس  الـثورة واخلديـعة  والـعرب صومـاليا  يـعني انـهم يتسـابقون
ـتــغـطــرسـة  ويــظـنــون أنـهم الحـتاللــهم من قــبل الـدول االســتـعــمـاريــة ا
يتسـابقـون الى التـحرير  الـعرب صـومالـيا  يعـني أنهم يـحرقـون بلدا 
ويهلـكون شعبـا كامال  من اجل اإلطـاحة  برئيس  او نـظام هم أتوا به
 وحـمـلــوه عـلى ظــهـورهم كــذا زمن  ثم كـفــروه وخـونـوه .. امــا الـعـرب
(قندري) او قندراهـيا  فهذا يعـني أنهم يعيـشون مدنا مخـربة  وشعوبا
مهجرة  وأوطـانا مدمرة وخيـرات مسلوبـة  وأنهم اذا أرادوا قتل عدوا
ئـات من أبنـاء جلدتـهم  وخيـر دليل عـلى ان العرب واحدا لهم  قـتلـوا ا
ركبـة الدولة الليـبية والشعب فاشلون حتى في الـصوملة  هو مـاحصل 
وقد يـنتج اللـيبي  فـرغم انهم من طـيف واحد لـكنـهم تفـرقوا أيـادي سبـأ
من صوملة العـرب (صلعنـة العرب) وهم اآلن شبه (صـلعان) : أوطانهم
مدمرة شعوبهم متناحرة مهجرة  ثرواتهم مبددة اال يدل ذلك على أنهم
محلولـقوا الشـعر??!ان أمريـكا لو رأت ان صومـلة العـرب  تستوجب ان
يصبح كـل العرب (صـلعـان)  لفعـلت كل مابـوسعـها لبـلوغ هـذا الهدف!
تصـدون للعربدة والنعيق اما من يقوم بصوملـة العرب  فهم جهالؤهم ا
 وأمريكـا  ولكي يبـرع العرب في الـصوملـة  فقد أصـبح لهم فيـها باع
ستنـقعها ان يطيح باآلخرين  البد لها ان طويل  فالسياسة اذا أرادت 
تصومل وبطرق مبتكرة  والدين اذا أراد ان يروج لإلرهاب  البد له من

ان يــصـــومل  او يـــؤفـــغن  واجملـــتــمع اذا أراد ان
يـعـيش اخلـديـعة والـضـحك عـلـى الذقـون  البـد له
ـا (يقـندر) او من ان يصـومل  او يؤفـغن  ور
ـغـول  وهـكـذا يـخـلص بك األمـر يـصـهـ  او 
إلى ان للـعرب مالحم صـوملـة  اليضـاهيهـم بها

احد من األ االخرى..
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بعـد الـتقـدم الـذي حصل اصـبح االخـفاق
والــفـقــر ال يـعــزى بــسـبب الــقـدر او احلظ
ـا ألفـتـقــار الـشـخص الى الـكـفـاءة اي وا
اقترن الفـقر بالفشل. وتـغير مفـهوم النظر
الى روح االنـــســـان فـــقـط من اجل احلـــكم

على قيمته بل الى تأثيره على اآلخرين.
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وهنا يكـون االعتماد عـلى ظروف خارجية
معددة لـتحدد مـكانتـنا وغالـبا ليس لـدينا

يد في التحكم بها.
....

احللول
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تطلب مـنا الـفلسـفة والفالسـفة بإخـتصار
ان نحـكم عـقلـنا فـيـما اذا كـان مايـقوله او
ــثـلــنـا ام ال. ــارسه اآلخــرون بـحــقـنــا 
وعـلـيه نـتـخـذ الـقـرار الـصـائب بـعـيـدًا عن

القلق من ان تهتز مكانتنا.
"يجب عـليـنا ان نـتبع الـعالمات الـداخلـية
لــوعــيــنــا وضــمــائــرنــا ولـيـس االشـارات
اخلـارجـيـة لالستـحـسـان او االسـتـهـجان.
ــهـم هـو مــانــبــدو عــلــيه فـي اعـ لــيس ا
جمـاعة عـشوائـية من الـناس بل مـا نعرف

نحن اننا عليه في داخلنا. 
وحـسب كـلمـات شـوبـنهـاور: سـوف يـكون
ًــا فــقـط بــقــدر كل تــوبـــيخ وانــتـــقــاد مـــؤ

مـــايــــضــــرب عــــلى اوتــــارنـــا
احلـــــرجــــة. امــــا الــــشــــخص
الـــواثق من انه ال يـــســـتــحق
هـذا الـتــوبـيخ فـهـو قـادر اذا
شـــاء ان يــزدريه مـــطــمـــئــنًــا

وواثقًا من نفسه."
sH « ≠2

اذا ينفعنا الفن?
ـختلف انواعه يقوم الفن 
مــن ادب الــــــــــــــــروايــــــــــــــــة
ــســرحــيـة والــقــصــيـدة وا
ـخـتـلف انـواعه والـرسم 
بـــتـــفــســـيـــر الـــطـــبـــيـــعــة
االنـسـانـيـة وشـجب ونـقد
الــطــبـقــيــة بــ اجملــتـمع
ومـــــحــــاولـــــة الى جـــــعل
االنـــــســــان يـــــتـــــريث في
اصدار االحـكـام اجلـائرة
واحلــادة عــلى انــاس لم
ـر بـتــجـربـتـهم - او ال
يــتــخــيل نــفــسه كــذلك-
وقــد ســخــر الــفن عــبــر
التراجيديا والكوميديا
لــــــتــــــوســــــيع حــــــدود
الــتــعــاطف االنــســاني
والنظر خلف الصفات
الظـاهرة والـتي حتدد
كانة. على اساسها ا
نـتعـلم من خـالل الفن
ان كـــــــل شـــــــيء وارد

غالف الكتابوبـــأن عــلـــيــنــا ان نـــعــامل
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