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الملخص

ــتــعــرف مــنــهــج الــتــربــيــة  ــبــحــث ب ــدف ال ــ تـــركـــز ه

تجنب  فــي  والــفــرعــيــة  الرئيسة  وخــطــوتــه  اإلســامــيــة 

السلوكية  االنحرافات  من  والحد  األســري  االضطهاد 

ضعف  ــي  ف الــبــحــث  مشكلة  وتـــركـــزت  الــمــتــنــوعــة، 

اإلفادة مناهج التربية اإلسامية في الحد من العنف 

انحرافات  عنه  ينتج  قد  الــذي  األســري  واالضطهاد 

الوصفي  المنهج  الباحثان  واعتمد  سلوكية متنوعة، 

ودراســـات  نظرية  خلفية  مــن  وانطلقا  التحليلي، 

سابقة بإجراءات علمية عملية، فتوصا إلى تحديد 

)المنهج التربوي اإلسامي للفوز في اآلخرة من خال 

بخطوة  األســرة(  أفــراد  بين  بالمعروف  التعامل  حسن 

مستقاة  فرعية  عملية  خطوات  وعشر  رئيسة  عملية 

من القرآن الكريم والسنة النبوية.

***

Abstract:

The aim of the research focused on identify-

ing the Islamic education curriculum and its main 

and subsidiary steps in avoiding family perse-

cution and reducing various behavioral devia-

tions. From a theoretical background and previ-

ous studies with practical scientific procedures, 

they came to define )the Islamic educational 

approach to win the afterlife through good deal-

ing with family members( with a major practical 

step and ten sub-process steps drawn from the 

Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet.

الكلمات المفتاحية:

التربوية  المنهج  هو  اإلسامي:  التربوي  المنهج 

المطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  المستقى 

تهم. يحل مشكا بما ُيلبي حاجات المتعلمين و

االضطهاد األسري: 

ــوء مــعــامــلــة مــنــهــجــي بــيــن أفــــرد األســــرة،  هـــو ســ

ــي، والــســيــاســي،  ــرق ــع ــنــي، وال مــثــل االضــطــهــاد)الــدي

واالجتماعي(

االنحراف السلوكي: 

الدينية  الضوابط  عن  السلوك  في  االنــحــراف  هو 

سلوك  منه   ينتج  المعتمدة  والثقافية  واالجتماعية 

االجتماعي  الــتــفــاعــل  عمليات  اســتــقــرار  ينتهك 

اإليجابي.
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مشكلة البحث:

اإلفـــادة  ضعف  الــحــالــي  البحث  مشكلة  تتركز 

ــن العنف  ــي الــحــد م مــنــاهــج الــتــربــيــة اإلســامــيــة ف

انحرافات  عنه  ينتج  قد  الــذي  األســري  واالضطهاد 

ما  وهذا  تربوية،  أم  كانت  اجتماعية  متنوعة  سلوكية 

التعليم  واقعًا من خال ممارستهما  الباحثان  لمسه 

ومن  الزمان،  من  عقدين  عن  تزيد  لمدة  يس  والتدر

االهــتــمــام  قــلــة  المشكلة  لــهــذه  الــمــهــمــة  األســـبـــاب 

بمناهج التربية اإلسامية وما تحويه من فكر تعليمي 

المتوازنة  اإلسامية  الشخصية  بناء  في  يسهم  تربوي 

على  اإلطــاع  قلة  عن  فضًال  دراج-٢00٩-٩(،  )عبد 

مناهج التربية اإلسامية، وهذا ما أشارة إليه دراسات 

كدت  أ إذ  الطائي٢00٧  دراســة  منها  ميدانية  تربوية 

يشكو  وبرامجها   اإلسامية  التربية  مناهج  »واقع  بأن 

كثيرة من  أمور أساسية  إلى  تفتقد  كونها  كبيرًا  ضعفًا 

واالعتناء  الــواقــع  بمعالجة  عنايتها  ضعف  أهمها 

الفكري  الــصــراع  بأثر  عنايتها  وضعف  ته،  بمشكا

الوافدة عليه من  الحديثة  األفكار  الناتج من تداخل 

خارج حدوده العربية، واإلسامية؛ فهي تشكو ضعفًا 

ــطــائــي-٢00٧-٧١(،  )ال منها«  مطلوب  ما  تنفيذ  في 

تأصيل  ضعف  يؤكد  الــذي   ٢008 الحسني  ودراســة 

اإلسامية  التربية  مناهج  ضمن  التربوية  األساليب 

عن  فــضــًال  ــوي  ــرب ت مــنــظــور  ــن  م ووصــفــهــا  وتحليلها 

المجاالت  في  منها  واإلفــادة  لها  السبق  إثبات  عدم 

كــدت  وأ الــمــتــنــوعــة)الــحــســنــي-٢008-3(،  التربوية 

إن  إلــى  أدت  المشكلة  هــذه  بــأن  الحديثي  دراســـة 

اإلسامي  العالم  باد  معظم  في  التربوية  المؤسسات 

ال تقوم بتأثيرها في تنشئة األجيال على اإلسام عبادة 

وتصورًا وسلوكا )٤٩-الحديثي-٢00٤: ٢-3(. فمشكلة 

مناهج  من  اإلفــادة  ضعف  في  تتمثل  قائمة  البحث 

اإلسامية  االجتماعية  التنشئة  في  اإلسامية  التربية 

األســـري  واالضــطــهــاد  الــعــنــف  وتــجــنــب  المنضبطة 

والحد من االنحرافات السلوكية المتنوعة.

أهمية البحث والحاجة إليه:

الحالي في أهمية مناهج  البحث  تتجلى أهمية 

إلى  الجيل  يحملها  أمــانــة  كــونــه  اإلســامــيــة  التربية 

وتسعى  ي-١٩٩٩-٢8(،  بعده)النحاو الذي  الجيل 

لتحقيق مجتمع فاضل بتنشئة اجتماعية منضبطة 

ــر بــعــيــدًا عــن الــعــنــف واالضــطــهــاد  ــخــّيِ لــإلنــســان ال

يتحقق  ــذا  وهـ الــمــتــنــوعــة؛  السلوكية  واالنــحــرافــات 

بإصاح العقل والقلب والجسم؛ فالعقل ينير الطريق، 

الخيرة،  األعمال  إلى  يدفعه  و اإلنسان  يحرك  والقلب 

النتظام  سليمًا  صحيحًا  يــكــون  أن  البــد  والــجــســم 

الـــعـــمـــل)يـــالـــجـــن-١٩8٢-١٤٤(، فــهــي بــذلــك تعمل 

من  والحد  األسري،  واالضطهاد  العنف  تجنب  على 

اإلفادة  وتتركز أهمية  المتنوعة،  السلوكية  االنحرافات 

التربية  عملية  في  اإلسامية  التربوية  المناهج  من 

والتعليم والتأديب والتنشئة االجتماعية المنضبطة 

إصاحه والحد  كونها تعمل على صاح المجتمع و

ألهمية  ولهذه  المتنوعة  السلوكية  االنــحــرافــات  من 

التربوية  المناهج  ضــوء  في  علمية  عملية  من  البــد 

التربوية  العملية  فــي  المسار  لتصحيح  اإلسامية 

)سامة-٢000-١5(، فعملية اإلصاح وتصحيح مسار 

مناهج  باعتماد  يتحقق  والتأديب  والتعليم  التربية 
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يمكن استعمالها على نطاق  تربوية تتميز باألصالة و

واسع في عملية التربية والتعليم ولتأديب، كون هذه 

ربى  ــذي  ال اإللــهــي  المنهج  مــن  مستمدة  المناهج 

أجياًال منذ عهد النبي محمد r إلى يومنا هذا)عبد 

دراج-٢00٩-١5(.

خال  »مــن  اإلســامــيــة  التربية  مناهج  فتتجلى 

بربه  عاقته  إحــســان  و ر  الخّيِ اإلنــســان  لبناء  سعيها 

خال  مــن  الــفــاضــل  اإلســامــي  المجتمع  لتحقيق 

بالصحة  المتمتع  ر  الخّيِ المتعلم  اإلنــســان  تكوين 

بالتنشئة  ذلــك  يتم  و الــعــامــة«)الــطــائــي-٢00٧-٩(، 

العنف واالضطهاد  القائمة على تجنب  االجتماعية 

السلوكية  االنحرافات  من  الحد  على  وتعمل  األسري 

المجتمع  في  الفاعلة  المنوالية  الشخصية  بإيجاد 

التربية  مــنــاهــج  فــأهــمــيــة  يـــــــــــش-١٩٩٩-68(،  )درو

األســري  واالضــطــهــاد  العنف  تجنب  فــي  اإلســامــيــة 

والحد من االنحرافات السلوكية المتنوعة أهمية كبيرة 

الوالدين  منها  ليفيد  قائمة  إليها  والحاجة  وعظيمة، 

يسي لضمان تنشئة إسامية  وكل معلم ومدرس وتدر

األفــراد  بمقتضاها  يستطيع  و منضبطة،  اجتماعية 

وتنظيمها،  نزواتهم  كبح  عن  اجتماعيًا  ؤون 
َ

المَنّش

االجتماعي  ونــظــامــه  المجتمع  لمتطلبات  تلبية 

األفراد  لسلوك  مناقضًا  هذا  سلوكهم  يكون  و السائد، 

ئين اجتماعيًا، والذين تؤدي أنانيتهم في 
َ

غير المَنّش

المجتمع  وبسامة  باآلخرين  لإلضرار  نزواتهم  إشباع 

الفرد  كساب  إ على  وتعمل  )الــخــطــيــب-٢00٢-١5(، 

فيه  يعيش  الــذي  للمجتمع  األساسية  الخصائص 

في  السائدة  واألعــراف  واالتجاهات  القيم  في  ممثله 

المرغوب  االجتماعي  السلوك  ومعايير  مجتمعه، 

زمن  عبر  مستمرة  عملية  وهــي  المجتمع،  هــذا  في 

الفرد  حياة  من  األولــى  اللحظات  من  تبدأ  متصل، 

كونها  يـــــــش-١٩٩-68(، فضًال عــن  وفــاتــه« )درو إلــى 

عملية تعلم ُتكتسب الفرد العادات والتقاليد والقيم 

فيها  يعيش  التي  بيئته  فــي  الــســائــدة  واالتــجــاهــات 

مناسبة  األســرة  تراها  التي  األساليب  خال  من  وتتم 

إليه  الــتــي تنتمي  الــفــرعــيــة  الــثــقــافــة  مــع  وتــتــفــق   لــهــا 

على  يعمل  كله  وهـــذا  الــحــفــيــظ-٢00١-١١(،  )عــبــد 

من  الحد  على  يعمل  و األســـري  االضــطــهــاد  تجنب 

االنحراف السلوكي.

هدف البحث:  يهدف البحث الحالي إلى: 

الرئيسة  وخطوته  اإلسامية  التربية  منهج  تعرف 

األســري  واالضــطــهــاد  العنف  تجنب  فــي  والــفــرعــيــة 

والحد من االنحرافات السلوكية المتنوعة.

ــبــحــث: يــتــحــدد الــبــحــث الــحــالــي في  ــدود ال ــ  ح

ما يأتي:

من  المستمدة  اإلســامــيــة  التربية  مناهج   -١

القرآن الكريم والسنة النبوية

٢- االضطهاد األسري.

3- االنحراف السلوكي.

٤- العام الدراسي ٢0٢١-٢0٢٢م.

تحديد المصطلحات:

تضمنها  التي  المصطلحات  الباحثان  يحدد 

ــوان الــبــحــث وهـــي مــنــاهــج الــتــربــيــة اإلســامــيــة،  عــن

ــراف الــســلــوكــي؛ وفــقــًا  ــحـ  واالضــطــهــاد األســـــري، االنـ

لما يأتي:
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 :
ً
أوًال: تعريف المنهج التربوي اإلسالمي اصطالحا

الــخــبــرات  ــه »مــجــمــوع  ــأن ب مـــدكـــور ١٩8٧  عــرفــه 

ــتــي تــقــدمــهــا الــمــؤســســة  والـــمـــعـــارف والـــمـــهـــارات ال

تنمية  تنميتهم  بقصد  المتعلمين  إلـــى  الــتــربــويــة 

وتعمل  ووجدانيًا،  وعقليًا،  جسميا،ً  متكاملة  شاملة 

من  ُيمكنهم  الذي  االتجاه  في  سلوكهم  تعديل  على 

عمارة األرض وترقيتها على وفق منهج اهلل وشريعته« 

.)78-1987- )مدكور

الذي  اإلسامي  بالمفهوم  المنهج  من  نابع  فهو 

أنزله  الذي  الحياة  »قانون  بأنه   ١٩٩8 الهاشمي  عرفه 

حياتهم  لُيْحكموا  اإلنــســانــي  الجنس  إلــى   U اهلل 

)الهاشمي- ونهجه«  بهديه  المختلفة  شؤونها  في 

بمفهومه  اإلسامي  والمنهج   ،)٣9-٣4 1998-ج1: 

من  النازل  اإللهي  »الدستور  عن   يعبر  الذي  الواسع: 

شؤون  لجميع  منظمًا   r محمد  النبي  على   U اهلل 

والتربوية،  والــروحــيــة  يــة،  والــفــكــر العقيدية،  الحياة 

والــنــفــســيــة، والــخــلــقــيــة، واالجــتــمــاعــيــة، والــدعــويــة، 

والصحية، والقوة االقتصادية، والسياسية، مصداقًا،... 

المحدد:  العلمي  بإطاره  اإلسامي  التربوي  فالمنهج 

في المدارس والجامعات هو منهج البرامج الدراسية 

المستقاة  النظرية  ــوء  ض فــي  لــلــمــفــردات،  الشاملة 

ُيلبي  بما  المطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من 

)الهاشمي- تهم  مشكا يحل  و المتعلمين  حاجات 

1998-ج1: 42-41(.

:
ً
: تعريف االضطهاد األسري اصطالحا

ً
ثانيا

ــرض  ــًا ع ــقـ ــس وفـ ــف ــن ــاء ال ــم ــل ــن ع عـــرفـــه عــــدد مـ

شكور١٩٩٧ بأنه: »نمط مـن أنمـاط السلوك تنتج عن 

يحتوي  يكون مصحوبًا بعامات التوتر و حالة إحباط و

على نية إلحـاق ضرر مادي أو معنوي بكائن أو بديل 

،1997:ص٣2(، فاالضطهاد  كائن حي »)شــكــور عن 

وله  األســـرة،  أفــرد  بين  منهجي  معاملة  ســوء  األســري 

والعرقي،  االضطهاد)الديني،  مثل  متنوعة  أشكال 

والسياسي، واالجتماعي(

 :
ً
: االنحراف السلوكي اصطالحا

ً
ثالثا

عرفه »الجميلي1998« بأنه: »انتهاك القواعد التي 

تتميز بدرجة كافية من الخروج عن حدود التسامح مع 

الوضع العام في المجتمع« )الجميلي-٣٣1-1998(

ــه  ــأن ب  :2018 وبـــولـــشـــوخ  بـــالـــعـــمـــرنـــيـــة،  ــه  ــ ــرف ــ وع

المجتمع  فــي  المقبولة  غير  والتصرفات  »األفــعــال 

)بالعمرنية،  وقــانــونــيــًا«.  وعرفيًا  واجتماعيًا  أخاقيًا 

وبولشوخ:12-2018(.

فاالنحراف لسلوكي هو االنحراف في السلوك عن 

المعتمدة،  والثقافية  واالجتماعية  الدينية  الضوابط 

فهو يعد استجابة سلوكية ألفراد ال يستوفون المعايير 

ينتهك  ســلــوك  مــنــه   ينتج  المعتمدة  المنضبطة 

اإليجابي  االجتماعي  التفاعل  عمليات  اســتــقــرار 

يخالف مسيرته الطبيعية. و

الخلفية النظرية للبحث:

ية  بما أن متغيرات البحث الحالي ال تنتظمها نظر

خلفية  لكتابة  الباحثان  لجأ  لــذا  مــحــددة؛  علمية 

الموضوع ومجاالته  نظرية، لتكون ممثلة في جوانب 

ومجاالته  البحث  بموضوع  مباشرًا  ارتباطًا  وترتبط 

فيبين   ،)220-219 )الـــرشـــيـــدي-2000:  إجـــراءاتـــه  و

الباحثان الخلفية النظرية للبحث الحالي من خال 
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واالضطهاد  اإلسامية،  التربية  لمناهج  علمية  نظرة 

وفقًا  منها  كل  وتعرف  لسلوكي  واالنــحــراف   األســـري، 

لما يأتي:

أوًال: مناهج التربية اإلسالمية:

يمكن تعرف مناهج التربية اإلسامية بشكل دقيق 

بعضها  متصلة  من  مفاهيم  عدة  توضيح  خال  من 

أو  الطريقة  »هو  عام  بشكل  فالمنهج  اآلخر  بالبعض 

اإلجراءات التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة 

من أجل التوصل إلى الحقيقة«)الرشيدي-٢000-٢١(، 

ــرســم فيها أهـــداف  ــربــوي: هــو »خــطــة ُت ــت والــمــنــهــج ال

إتباعها  يجب  التي  والخطوات  وأساليبها  التربية، 

 ،)٢-١٩٢00١ ي-  مــعــيــن«)الــنــحــاو جــيــل  لتنشئة 

 والمنهج بالمفهوم اإلسالمي: هو »قانون الحياة الذي 

لُيْحكموا حياتهم  اإلنساني  الجنس  إلى   U اهلل  أنزله 

ونهجه”)الهاشمي- بهديه  المختلفة  شؤونها  فــي 

1998-ج1: ٣4-٣9(.

بأنه:  ــي:  ــالم اإلس الــتــربــوي  المنهج  مفهوم  ويــتــركــز 

»منهج البرامج التربوية الشاملة لمفردات المحتوى، 

الكريم والسنة  القرآن  المستقاة من  النظرية  في ضوء 

يحل  النبوية المطهرة بما ُيلبي حاجات المتعلمين و

تهم« )الهاشمي-1998-ج1: 42-41(. مشكا

المنشود:  اإلســالمــي  الــتــربــوي  المنهج  خصائص 

اإلسامي  التربوي  للمنهج  المهمة  الخصائص  ومن 

المنشود ما يأتي: )النحالوي-2001: 199-196(

١- في تربيته وموضوعاته موافقًا للنظرة اإلنسانية.

اإلســـامـــيـــة  الـــتـــربـــيـــة  لــــهــــدف  ــًا  ــقـ ــقـ ــحـ مـ  -٢

األساس)إخاص النية والطاعة والعبادة هلل(.

حيث  مــن  لها  ُتــوضــع  التي  للمرحلة  موافقًا   -3

التدرج والمستوى.

ونصوصه  ونــشــاطــاتــه  تطبيقاته  فــي  مــراعــيــًا   -٤

حاجات المجتمع ومنطلقاته اإلسامية.

إسامية  وجهة  موجهًا  التعارض  من  سليمًا   -5

واحدة بما يوافق الفطرة اإلسامية.

6- واقعيًا ممكن التطبيق ُمتناسبًا مع إمكانيات 

المجتمع.

ظــروف  مــع  تكييفه  ُيمكن  أســلــوبــه  فــي  مــرنــًا   -٧

المجتمع مراعيًا للفروق الفردية.

8- فعاًال بأن ُيعطي نتائج تربوية سلوكية وجدانية 

. فاعلة سليمة األثر

حيث  من  لها  ُيوضع  التي  للمرحلة  مناسبًا   -٩

تطور مستوى الشعور الديني للمتعلم.

التي  التطبيقة  السلوكية  بالجوانب  ُمعتنيًا   -١0

ُتساعد على إقامة المجتمع اإلسامي.

: االضطهاد األسري:
ً
ثانيا

كظاهرة  والعنف  عــام  بشكل  األســري  االضطهاد 

اجتماعية تتميز بتعبير صارم عن القـوة التي تمارس 

إلجبار الفرد أو الجماعة على القيام بعمل من األعمال 

عن  العنف  فيعبر   أخـــرى،  جماعة  أو  فــرد  يريدها 

القوة الظاهرة التي تتخـذ أسـلوبا فيزيقيـا مثـال ذلـك 

االجتماعي،  الضغط  شكل  وتــأخــذ  الــضــرب...الــخ 

المجتمع.)قريشي،  اعتراف  على  مشروعيته  وتعتمد 

واالضطهاد  العنف  يعد  و ــود،428-200٣(،  ــولـ مـ وابــو 

الواقـع  مع  الممكنة  األخيرة  التخاطب  لغة  األســري 

إيصال  عن  بالعجز  المرء  يحس  حين  اآلخرين  ومع 
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المنهج التربوي اإلسامي في تجنب االضطهاد األسري والحد من اإلنحراف السلوكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لديه  تترسخ  وحـين  الــعــادي،  الحوار  بوسائل  صوته 

بكيانه  بــاالعــتــراف  إقــنــاعــهــم  فــي  بالفشل  الــقــنــاعــة 

السلوك  نحو  السير  خــطــوات  أولـــى  وهـــــو  وقيمته، 

فـتنهـار  ؛  بـاآلخر العاطفي  االرتــبــاط  وفــك  التدميري 

المشاركة  أو  المواطنة  وروابط  والمحبة،  األلفة  روابط 

 ، اآلخـر تحمـي  التي  الروابط  من  وغيرها  المصير  في 

والعـداء.  الغربة  مـشاعر  الـروابط  تلـك  محـل  فتحـل 

)مصطفى حجازي،1976-65٣(.  

بين  منهجي  معاملة  ســوء  ــري  األسـ فاالضطهاد 

أفراد األسرة ومن أشكاله الشائعة االضطهاد:)الديني، 

والعرقي، والسياسي(.

مراحل االضطهاد االجتماعي )األسري(:

تــتــركــز مــراحــل الضــطــهــاد االجــتــمــاعــي وفــقــًا لما 

يأتي:)السمري، والجوهري-1998-..(

يحمله  ذنــب  عن  والبحث  بالقمع  الشعور  أوًال: 

كم داخليًا. عبء العدوان المترا

ثانيًا: االعتداء على اآلخر للخروج من هذا الموقف 

الحرجة.

الكراهية  طــابــع  كم  المترا الــعــدوان  يــأخــذ  ثــالــثــًا: 

المقبولة  الصورة غير  تدمير  والهدف منه  المتفشية، 

للذات التي يعكسها للشخص المظلوم، مما يعطيه 

إن كان وهميًا. انطباعًا و

رابعًا: إسقاط مسؤولية الفشل الذاتي عن اآلخرين 

ليس   ، التعثر أو  الفشل  أو  الحظ  بسوء  تــأثــرت  إذا 

بسبب قلة الزينة أو التدبير أو الجهد.

ثالثًا: االنحراف السلوكي:

سلوك  بـــ«كــل  السلوكي  ــراف  ــح االن مفهوم  يتركز 

معينين  ومكان  زمان  في  الجماعة  مصلحة  يعارض 

الفاعل  هــويــة  كشف  عــن  النظر  بــصــرف  محددين 

فهو  المحكمة«.)العصرة-15-1974(،  إلى  وتقديمه 

أي انحراف سلوكي عن القواعد االجتماعية والثقافية 

ينتهك  األسرية فكل سلوك  العاقات  المعتمدة في 

والمجتمعي  األســـري  التفاعل  عمليات   اســتــقــرار 

يعد منحرًفا.

أنواع االنحراف السلوكي: لانحراف السلوكي أنواع 

من أبرزها ما يأتي:  

شخصية  ظـــاهـــرة  وهـــو  الـــفـــردي:  االنـــحـــراف   -1

ــبــط بــخــصــائــص فـــرديـــة لــلــشــخــص، فــالــعــامــل  ويــرت

االنحراف. لهذا  المفسران  هما  والــوارثــة  البيولوجي 

)غباري-97-2004(

من  هــذا  يظهر  و الــمــوقــف:  بسبب  ــحــراف  االن  -2

االنحراف نتيجة تفاعل الفرد مع المحيط االجتماعي 

لظروف  وتعرضه  منحرفة،  سلوكية  نماذج  بماحظة 

قاسية أقوى ال يمكنه مقاومته إال عن طريق االنحراف.

المنظم  االنــحــراف  يظهر  المنظم:  االنــحــراف   -٣

خاص  اجتماعي  بتنظيم  مصحوب  فرعية  كثقافة 

تجمعات  شكل  على  المجتمعات  بعض  في  يظهر 

أو عصابات تمارس حياة انحرافية.  

موقفًا  الشخص  فيه  يقف  السلبي:  االنــحــراف   -4

تمثل  السوي  االجتماعي  السلوك  من  مجردًا  سلبيًا 

يعيش  فالذي  إرادتــه  رغم  الفرد  فيها  يتواجد  حاالت 

في أسرة تمارس االنحراف ينحرف.  

5- االنحراف الجنائي: وهو الذي يخص الحاالت 

ية  الناشئة عن ارتكاب جرائم نتيجة فقد الرعاية األسر
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تدفعه إلى ارتكابه اإلجرام.  

ــي: يــنــشــأ بــســبــب ظـــروف  ــرض ــم 6- االنـــحـــراف ال

إلى  الشخص  يدفع  إحــداثــه  فــي  تسهم  اجتماعية 

الخيانة،  أو  كالكذب،  السوي  غير  السلوك  أنماط 

أو  المجتمعية،  القيم  مع  تتفق  ال  مابس  ارتـــداء  أو 

بغرض  إلــيــهــا  ينتمي  الــتــي  الــجــمــاعــة  مــع  الــنــصــب 

حدوث خافات بين أعضائها.)إبراهيم-74-2008(.

دراسات سابقة:

أوًال: دراسة الياسين: 1981: )أثر التفكك العائلي في 

جنوح األحداث(

في  العائلي  التفكك  أثــر  تعرف  الــدراســة  هدفت 

جنوح األحداث، وشملت ١٢0شخصًا، منها60 حدثًا 

تم اختيارهم بطريقة عشوائية واقتصرت على الذكور 

الدارسة  إليها هذه  توصلت  التي  النتائج  فقط، ومن 

الجنوح  وحـــاالت  العمر  فئات  بين  عاقة  هناك  ؛ 

نسبة  معها  ارتفعت  العمرية  الفئات  ارتفعت  فكلما 

تكثر  انــتــشــارًا،  الجرائم  كثر  أ هــي  والسرقة  الجنوح، 

تعارف  التي  واألخــاق  لــآداب  المنافية  التصرفات 

حيث  مــن  الجانحين،  أســر  عند  المجتمع  عليها 

اإلدمان على المسكرات والمقامرة وتفشي الجريمة، 

الخاطئة  التربية  أساليب  بين  طردية  عاقة  وتوجد 

المعاملة  في  القسوة  حيث  من  الجنوح،  وحــاالت 

الجانحين  أسر  عند  الطاق  ونسبة  االهتمام،  وعدم 

كثر من أسر غير الجانحين)الياسين-١٩8١- ( أ

التنشئة  الحفيظ:2001:)أساليب  عبد  دراسة   :
ً
ثانيا

االجتماعية وعاقتها بالسلوك االنحرافي(

يــة مــصــر الــعــربــيــة، جامعة  ــي جــمــهــور ــت ف ــري أج

عن  الكشف  وهــدفــت  اآلداب،  كلية  فــي  الــقــاهــرة- 

األســرة  تتبعها  التي  االجتماعية  التنشئة  أساليب 

االنحرافي  بالسلوك  وعاقتها  العشوائية  المناطق  في 

للتوصل  الوصفي  المنهج  الباحث  اعتمد  لألبناء، 

الثواب  مابين  األساليب  وتنوعت  بحثه،  نتائج  إلى 

األبناء،  بين  المعاملة  في  التفرقة  ومظاهر  والعقاب، 

على  األبناء  تشجيع  في  األسرة  دور  تعرف  عن  فضًال 

أساليب  بين  العاقة  ومعرفة  عــدمــه،  مــن  الــعــدوان 

االنــحــراف  أنــمــاط  مــن  وعـــدد  االجتماعية  التنشئة 

األساسية  واالحتياجات  أشكاله  وتعرف  السلوكي، 

لألبناء داخل األسرة وخارجها ومدى توفيرها.

ــت إلـــيـــهـــا  ــ ــل ــ ــوص ــ ــي ت ــ ــتـ ــ ومـــــــن األســـــالـــــيـــــب الـ

والحرمان، والتدليل،  واإلهــمــال،  الدراسة:)القسوة، 

الباحث  وقدم  والعقاب(  الثواب  والتوجيه،  واإلقناع 

العام  المجتمع  تخص  التي  التوصيات  من  عــددًا 

والخاص للدراسة)عبد الحفيظ-2001-الملخص(.

وبولشوخ:2018:)البيئة  بالعمرنية،  ــة  دراس  :
ً
ثالثا

ميدانية  دراسة  للحدث  االنحرافي  والسلوك  األسرية 

) بمركز إعادة التربية والتأهيل بالطاهير

، جامعة محمد صديق بن يحيى  أجريت الجزائر

واالجتماعية-  اإلنسانية  العلوم  كلية  -جــيــجــل-، 

تقصي  العملية:  أهدافها  ومن  االجتماع   علم  قسم 

كل التي تواجه الحدث داخل أسرته، والوصول  المشا

والسلوك  يــة  األســر البيئة  حــول  واقعية  حقائق  إلــى 

االنحرافي للحدث، والعناية باألحداث قبل تعرضهم 

على  الــتــعــرف  العلمية؛  أهــدافــهــا  ــن  وم لــانــحــراف، 

على  تؤثر  التي  السوية  غير  األسرية  التربية  أساليب 
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المنهج التربوي اإلسامي في تجنب االضطهاد األسري والحد من اإلنحراف السلوكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

األسرية  الظروف  تأثير  مدى  ومعرفة  الحدث،  سلوك 

في تشكيل أنماط السلوك المنحرف. 

للتوصل  الــوصــفــي  المنهج  ــة  ــدراس ال اعــتــمــدت 

الثواب  مابين  األساليب  تنوع  ومنها  النتائج،  إلــى 

األبناء،  بين  المعاملة  في  التفرقة  ومظاهر  والعقاب، 

على  األبناء  تشجيع  في  األسرة  دور  تعرف  عن  فضًال 

أساليب  بين  العاقة  ومعرفة  عــدمــه،  مــن  الــعــدوان 

االنــحــراف  أنــمــاط  مــن  وعـــدد  االجتماعية  التنشئة 

األساسية  واالحتياجات  أشكاله  وتعرف  السلوكي، 

ومن  توفيرها،  ومــدى  وخارجها  األســرة  داخــل  لألبناء 

الــدراســة:)الــقــســوة،  إليها  توصلت  الــتــي  األســالــيــب 

والتوجيه،  واإلقناع  والحرمان، والتدليل،  واإلهمال، 

الــثــواب والــعــقــاب()بــالــعــمــرنــيــة، وبـــولـــشـــوخ:2018-

ملخص الرسالة(.

إجراءاته: منهجية البحث و

في  النتائج  إلــى  التوصل  فــي  الباحثان  اعتمد 

إجراءات  و علمية،  بحث  منهجية  الحالية  الدراسة 

المحدد  هدفه  تحقيق  إلى  للتوصل  عملية  علمية 

وفقًا لما يأتي:

أوًال: منهجية البحث:

التحليلي   الــوصــفــي  المنهج  الــبــاحــث  اعــتــمــد 

للتوصل إلى النتائج؛ باستمداد مستلزمات البحث 

من القرآن الكريم والسنة النبوية والمصادر والمراجع 

اإلسامية  التربوي  المنهج  إلــى  للتوصل  المتوافرة؛ 

لتجنب االضــطــهــاد األســـري والــحــد مــن االنــحــراف 

ــبــاحــث الــمــنــهــج الــوصــفــي  الــســلــوكــي، واعــتــمــد ال

فهم  يتم  خاله  من  الــذي  )المنهج  ألنــه  التحليلي 

الظاهرة المدروسة على النحو الدقيق أو على النحو 

وتصنيفها  الــبــيــانــات  بجمع  ذلـــك  يــتــم  و ــل،  ــض األف

والوصول  داللتها  الستخاص  وتحليلها  ومعالجتها 

الموضوع  أو  الظاهرة  عــن  تعميمات  أو  نتائج  إلــى 

محل البحث( )الرشيدي-٢000: 58-5٩(.

»طريقة  كونها  المنهجية  لهذه  الباحث  واعتماد 

وصف  إلــى  الــوصــول  أجــل  مــن  تطبيقها  يتم  بحث 

االتــصــال«  أســلــوب  لمحتوى  ومنظم  هـــادف  كمي 

لوصف  واســتــعــمــالــهــا  ــاف-2٣5-1989(،  ــ ــسـ ــ ــعـ ــ )الـ

منظمًا  ومنطقيًا  موضوعيًا  وصفًا  الظاهر  المحتوى 

وكميًا في ضوء وحدة التحليل المستعملة، فيتضمن 

اللفظية  لــلــنــتــاجــات  تــحــلــيــًال  الــمــحــتــوى  تــحــلــيــل 

)175-1990- والمكتوبة )داود وأنور

: إجـراءات الـبـحـث: 
ً
ثانيا

وتحقيق  النتائج  إلى  للتوصل  الباحثان  اعتمد 

هدف البحث الحالي اإلجراءات اآلتية:

الباحث  حدد  وعينته:  البحث  مجتمع  تحديد   -١

مجتمع البحث وعينته وفقًا لما يأتي:

هو  التحليلية؛  الــدراســات  في  البحث  مجتمع 

فقد  البحث،  موضوع  الظاهرة  وحــدات  أو  مفردات 

فمفهوم  كتب،  مجموعة  أو  أفـــرادًا،  المجتمع  يكون 

وحدة المجتمع التي يراد في هذا المجال ال يقتصر 

أو  سلوكية  أو  تربوية  ظــاهــرة  يكون  فقد  البشر  على 

هدف  ولتحقيق   ،)66-1990- وانـــور )داود  اجتماعية 

البحث الحالي، فإن مجتمعه يتحدد بالقرآن الكريم 

والسنة النبوية والمراجع والمصادر التي تضم مناهج 

التربية اإلسامية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. حسين عليوي حسين الطائي - أ. د. سرمد خالد عبد الرحمن السامرائي

اختارها  المجتمع  من  جزء  البحث  بعينة  ويــراد 

إليها  اللجوء  يتم  و عليها،  دراسته  إلجــراء  الباحث 

جميعه)داود  المجتمع  على  الدراسة  إجراء  لصعوبة 

يختار الباحثون في طريقة تحليل  -1990-67(، و وأنور

المحتوى عينة ممثلة لمجتمع البحث عندما يكون 

يصعب  كبيرًا  مجتمعًا  تحليله  الــمــراد  المحتوى 

واعتمد  عــلــيــه)الــعــســاف-2٣8-1989(،  التطبيق 

الباحث عينة من اآليات القرآنية ومواقف وأحاديث 

للتوصل  البحث  مجتمع  تمثل  النبوية  السنة  من 

إلى المنهج التربوي اإلسامي في تجنب االضطهاد 

األسري والحد من االنحرافات السلوكية المتنوعة.

نتائج البحث:

تركزت  والتي  الدراسة  نتائج  إلى  الباحثان  توصل 

تجنب  ــي  ف اإلســـامـــي  ــتــربــوي  ال الــمــنــهــج  بتسمية 

االضطهاد األسري والحد من االنحراف السلوكي وفقًا 

لما يأتي:

تسمية المنهج التربوي اإلسامي وتحديد الهدف 

منه وخطواته الرئيسة والفرعية:

اإلســامــي  الــتــربــوي  المنهج  هــذا  تسمية  يمكن 

االنحراف  من  والحد  األســري  االضطهاد  تجنب  في 

وخطواته  منه  الهدف  وتحديد  وتحديده  السلوكي 

الرئيسة وفقًا لما يأتي:

أوًال: تسمية المنهج التربوي اإلسامي وتحديده:

في  ــي  ــام اإلس الــتــربــوي  المنهج  منهج  يــتــحــدد 

ــري والــحــد مــن االنــحــراف  ــ تجنب االضــطــهــاد األس

يمكن تسميته بـ))المنهج التربوي اإلسالمي  السلوكي و

بالمعروف  التعامل  حسن  ل  خال من  اآلخــرة  في  للفوز 

بين أفراد األسرة((

ــي  ــامـ ــج الـــتـــربـــوي اإلسـ ــه ــن ــم ــدف ال ــ ثـــانـــيـــًا: هـ

االسترتيجي: 

للمنهج  الــعــام  اإلســتــراتــيــجــي  الــهــدف  يتمثل 

والحد  األسري  االضطهاد  لتجنب  اإلسامي  التربوي 

هدف  لتحقيق  بسعيه  السلوكية  االنــحــرافــات  مــن 

وقاية  لضمان  بــاآلخــرة  مــوصــول  أسمى  استراتيجي 

تعالى  لقوله  مستندًا  النار  عذاب  من  وأهله  اإلنسان 

چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  
ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې 

ەئ وئ وئ ۇئ چ)التحريم:6(.
الــعــام مشتق من  الــهــدف اإلســتــراتــيــجــي  ــذا  وهـ  

ــان وفــقــًا  ــس الــعــام لخلق اإلن الــهــدف االســتــراتــيــجــي 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چڄ   تـــعـــالـــى  اهلل  ــول  ــقـ لـ

يات:56(  ڃچ)الذار
التربوي  للمنهج  الرئيسة  العملية  الخطوة  ثالثًا: 

اإلسامي: 

يتمثل  المنهج  لهذا  الرئيسة  العملية  الخطوات 

يسعى  وهو  الدنيا  الحياة  في  وعيشه  اإلنسان  بسعي 

وأهله  ونجاته  الجنة  بدخول  اآلخــرة  الــدار  في  للفوز 

من النار بحسن العبادة والتعامل والتفاعل بين أفراد 

إن  و الدنيا  هــذه  في  نصيبه  نسيان  عــدم  مع  األســرة 

والمفسدين  الفساد  عــن  ويبتعد  التعامل  يحسن 

ى     چى  تــعــالــى  اهلل  يــقــول  إذ  سبلهم  وتــجــنــب 

ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  ەئوئ  ەئ     ائ  ائ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ   ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۆئۈئ 

یجئ حئ  مئ ىئ يئ جبچ )القصص:٧٧(.
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المنهج التربوي اإلسامي في تجنب االضطهاد األسري والحد من اإلنحراف السلوكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رابعًا: الخطوات الفرعية للمنهج التربوي اإلسامي 

االنحراف  من  والحد  األســري  االضطهاد  تجنب  في 

السلوكي:

تتركز خطوات المنهج التربوي اإلسامي العملية 

االنحرافات  من  والحد  األســري  االضطهاد  لتجنب 

بالجنة  للفوز  الــجــاد  بالسعي  المتنوعة  السلوكية 

يمكن  و منها  واألهل  النفس  ووقاية  النار  من  والنجاة 

أطر  ضمن  علمية  عملية  بخطوات  ذلــك  تحقيق 

ــرز هــذه  ــ ــن أب حــســن الــتــعــامــل بــيــن أفــــراد األســــرة ومـ

الخطوات ما يأتي:

المنضبطة  يــة  األســر العاقات  حقيقة  تعرف   -١

واحترامها وصوًال إلى حسن التعامل:

العاقات  مطمئنة  أسامية  أسرية  حياة  لضمان 

من  أفــرادهــا  وتحصن  األســـري  االضــطــهــاد  تتجنب 

االنحرافات السلوكية المتنوعة البد من تعرف أسس 

تها وقد أشار  هذه العاقات وأصولها وحقيقة تفصيا

منها  متنوعة  مواضع  وفي  ذلك  لكل  الكريم  القرآن 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تــعــالــى:  قــولــه 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  
گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک 
ڱچ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ   گ 

)الروم:٢0-٢١(.

يتحقق هذا المنهج بالترهيب من عدم التراحم  و

يتجلى ذلك في السنة  وبيان نتائج عاقبته السيئة و

ل النبي r الحسن  النبوية فعن أبي هريرة t قال: قّبَ

َحابس:  بن  األْقـــَرُع  فقال،  عنهما،  اهلل  رضي  على  بن 

فقال  أَحــدَا،  ِمنُهْم  لُت  َقّبَ مَا  د 
َ
َول

ْ
ال ِمــَن  َعَشرًة  لي   

َ
إّن

ي- ُيــْرَحــْم(( )البخار ال  َيــْرَحــْم  اَل  ــْن  r ))َم رســول اهلل 

ي-ب.ت-ح٢3١8(،  )النيسابور ب.ت-ح5٩٩٧(، 

والتراحم  الرحمة  عدم  من   r محمد  النبي  فيحذر 

وفي  لذلك،  الوخيمة  العاقبة  وبيان  األسرة  أفراد  بين 

وتقبيلهم  بالصغار  الرحمة  على  كيد  لتأ الحديث 

وحملهم؛ مما يغرس في نفس المتربي الحب واأللفة 

تسهم  التي  اإليجابية  والمشاعر  والــســام  والــمــودة 

بتحصين  وتسهم  واالضطهاد  العنف  على  بالقضاء 

اإلنسان من االنحرافات السلوكية المتنوعة.

يتكرر هذا المنهج التربوي ومن ذلك حينما قدم  و

أتقبلون  فقالوا:   r اهلل  رسول  على  األعــراب  من  ناس 

ل، فقال  صبيانكم؟ فقالوا: نعم، فقالوا: لكن واهلل ما ُنقّبِ

رسول اهلل r ))وأملك إن كان اهلل نزع منكم الرحمة((

ي-ب.ت-ج٤-ص١٤08-ح٢3١٧(،  ــور ــابـ ــسـ ــيـ ــنـ )الـ

ل  يقّبِ  r النبي  أبصر  حابس  بن  األقــرع  أن  روايــة   وفي 

الحسنt فقال إن لي عشر من الولد ما قبلت واحدًا 

منهم، فقال رسول اهلل r ))إنه من ال َيرحم ال ُيرحم((

استعمال  فيمكن  ي-ب.ت-ح٢865(  )النيسابور

العنف  تجنب  فــي  ليسهم  الــتــربــوي   المنهج  هــذا 

وتصحيح  المسار  وتعديل  واإلصـــاح  واالضــطــهــاد 

المفاهيم، والحد من االنحرافات السلوكية.

التعامل  وحسن  واإلحــســان  بالعدل  التعامل   -٢

وتصحيح المفاهيم:

إحسان وابتعاد  أفراد األسرة بعدل و  التعامل بين 

الخطوات  الحدود من  والمنكر وتجاوز  الفحش  عن 

في  اإلسامي  التربوي  المنهج  لهذا  المهمة  العملية 

وتحصين  األســري  واالضطهاد  العنف  عــدم  ضمان 



115 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. حسين عليوي حسين الطائي - أ. د. سرمد خالد عبد الرحمن السامرائي

الكريم  القرآن  وفي  السلوكية  االنحرافات  من  األســرة 

چ  چ  تعالىچ  اهلل  ــول  ق منها  ــك  ذل على  ــارات  إشــ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ   ڌ 
ٻ  چ  تعالى:  اهلل  وقول  )النحل:٩0(  چ  ژ 
ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ   ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ       ڃ ڃ ڃ چ )النساء:١35(. 
ونرى أن رسول اهلل r يؤكد على العدل في التعامل 

 y بشير  بن  النعمان  ى  رو فقد  األســرة  أفــراد  بين  في 

 أن أباه أتى به إلى رسول اهلل r فقال »إني نحلت ابني 

كان عندي( فقال رسول   هذا غامًا )أي وهبته عبدًا 

 ولدك نحلته مثله؟(( فقال ال فقال رسول
َ

كّل  اهلل r ))أ

ي(، وفي رواية فقال رسول   اهللr ))فأرجعه(()رواه البخار

r ))فاتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدكــم(( قال: فرجع  اهلل 

r))فا تشهدني  فرد عطيته« وفي رواية قال رسول اهلل 

ي:ب.ت- (()النيسابور جور على  أشهد  ال  فإني  إذا 

 :r اهلِل   
ُ

رُسول َقول  كد ذلك في  يتأ و  ،( ج3-ح١٢٤3 

يْبِغَي  ال  تواضُعوا َحتى  أن  إلّيَ  أْوَحى  َتعالى  اهلل  ))إن 

أَحٌد على أحٍد، وال يْفخَر أحٌد على أحٍد(()للطبراني-

التربوي  المنهج  فهذا  ١٩83-ج6-ص3٧-ح5٤٤٢(، 

خالية  منضبطة  اجتماعية  بتنشئة  يسهم  النبوية 

متنوعة  متعددة  صــور  ولــه  واالضــطــهــاد  العنف  مــن 

أفراد المجتمع بشكل عام  الود بين  تسهم باستدامة 

والطيب  األلفة  عنوانا  خــاص  بشكل  األســـرة    وأفـــراد 

بين الناس.

لتجنب  الــضــرر  ــدم  وعـ بــالــمــعــرف  الــتــعــامــل   -3

االضطهاد األسري واالنحراف السلوكي:

عليهم  فيجب  متنوعة  بأحوال  األســرة  أفــراد  يمر 

التعامل  الــنــار  مــن  والــنــجــاة  بــاآلخــرة  الــفــوز  لضمان 

ببعضهم  الــضــرر  إللــحــاق  السعي  ــدم  وع بالمعروف 

للفراق  بهم  األمــور  وصلت  إذا  حتى  اآلخــر  البعض 

يقول  إذ  الكريم ذلك  القرآن  ويؤكد  الشرع  أطر  ضمن 

ےے  ھ  ھ   ھ  تعالى:چھ  اهلل 

ۈ  ۆ   ۆ  ۇ      ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ې   ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 
ۆئ  ۇئۇئ   وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې 
ی   ىئی  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
جث  يت   ىت  مت  خت  حت  جت  ىبيب  مب  خب  
كد ذلك بقول اهلل تعالى: يتأ  مثچ )البقرة:٢33(، و
پ  پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
پ    ڀڀ ڀ ڀ           ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  

ڦڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄچ)الطاق:6(.
في  العملي  اإلســامــي  التربوي  المنهج  هــذا  كد  يتأ و

السنة النبوية ليسهم في تجنب العنف واالضطهاد األسري 

كون  بأنواعه  السلوكي  االنــحــراف  مــن  الحد  على  يعمل  و

كد هذا األمر في العاقات  يتأ يع المسلم و اإلسام يحرم ترو

ــن أبـــي لــيــلــي قـــال حدثنا  يـــة فــعــن عــبــد الــرحــمــن ب األســـر

فنام   rالنبي كانوا يسيرون مع  أنهم    r أصحاب محمد  

 رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال 

مــســلــمــًا(( يـــــروَع   أن    لــمــســلــٍم  يــحــُل  ))ال   r اهلل  ــول  ــ رس
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المنهج التربوي اإلسامي في تجنب االضطهاد األسري والحد من اإلنحراف السلوكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 t ي-١٩8٧- 3- ٤83(، وعن أنس بن مالك  )المنذر

ثة رهط إلى بيوت أزواج النبي r يسألون  قال جاء ثا

كأنهم تقالوها فقالوا  r فلما أخبروا  عن عبادة النبي 

من  تقدم  ما  له  اهلل  غفر  قد   r النبي  من  نحن  وأيــن 

، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل  ذنبه وما تأخر

 : آخر وقال   ، أفطر وال  الدهر  أنا أصوم   : آخر وقال  أبــدًا، 

 r أبــدًا، فجاء رسول اهلل   أتــزوج  النساء فا  أنا أعتزل 

إني  واهلل  أمــا  ــذا؟  وكـ كــذا  الــذيــن قلتم  فــقــال:))أنــتــم 

وأصلي  وأفطر  أصوم  لكني  له؛  كم  وأتقا هلل  كم  ألخشا

فليس  سنتي  عن  رغــب  فمن  النساء،  ــزوج  وأت وأرقــد 

ي-١٩8٧-ج5-١٩٤٩-ح٤٧٧6( مني(()البخار

٤- التحلي باألمل والتطلع لمستقبل أفضل برغم 

ما يفرزه الواقع من منغصات.

وهــو  الــحــيــاة  هـــذه  فــي  يسعى  أن  المسلم  عــلــى 

يتطلع لمستقبل أفضل برغم ما يفرزه  يتحلي باألمل و

يسهم كل ذلك  الواقع من أحوال متنوعة ومنغصات و

االضطهاد  تجنب  في  تسهم  طيبة  أسرية  بعاقات 

السلوكي  االنحراف  من  الحد  على  وتعمل  األســري، 

المتنوعة ونرى أن القرآن الكريم يشير إلى ذلك ومن 

ے  ھ  ھ  ھ      ھ  چ  تعالى:  قوله  ذلــك 

ۆ   ۇ  ۇ    ڭ    ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۆ   ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ     ۅۅ ۉ 
ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ۉې 
وقوله  چ)النساء:١٩(،  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ   ڭ     ۓ     ۓ  چ  تعالى:  

وقوله  ۋچ)طــــــه:١3٢(،  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆۆ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  چ  تــعــالــى:  

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 

ڭ چ)األحقاف:١٧(.
في  العملي  اإلســامــي  التربوي  المنهج  هــذا  كد  يتأ و

العنف  تجنب  على  واســع  بشكل  يعمل  و النبوية  السنة 

الــحــد من  فــي  فــاعــل  يسهم بشكل  و ــري  األسـ واالضــطــهــاد 

على  يحظ  اإلســـام  كــون  بأنواعها  السلوكية  االنــحــرافــات 

التعاون الفاعل بين أفراد األسرة الواحدة وأن تكون الزوجة 

نزلت  لما  قال   t ثوبان  فعن  إيمانه  على  لزوجها  عون 

ِفي  ُينِفُقوَنَها  َواَل  َة 
َ

ِفّض
ْ
َوال َهَب 

َّ
الذ َيْكِنُزوَن  ِذيَن 

َّ
)َوال

كنا  )التوبة3٤(،  ِليٍم( 
َ
أ اٍب 

َ
ِبــَعــذ ْرُهم  َفَبّشِ اهلِل  َسِبيِل 

أصحابه  بعض  فقال  أسفاره  بعض  في   rالنبي مع 

أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال 

كٌر  كٌر وقلٌب شا خير  فنتخذه فقال:))أفضله لساٌن ذا

وزوجٌة مؤمنٌة تعينُه على إيمانِه(()الترمذي-ب.ت-

ج5-ص٢٧٧-ح30٩٤(.

والحذر  متينة  أسرية  عاقات  لبناء  السعي   -5

االضطهاد  لتجنب  األســري  التفكك  من  الحذر  كل 

األسري، والحد من االنحراف السلوكي.

لتجنب االضطهاد األسري واالنحرافات السلوكية 

األسرية  العاقات  تكون  أن  تكون  أن  البد  المتنوعة 

ورجاء  تعالى  اهلل  مخافة  أطر  ضمن  منضبطة  متينة 

يقول  إذ  التقاطع  وعدم  التواصل  على  قائمة  رضوانه 

ڻ      ںں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 
ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ         ٴۇ  
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ى   ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ى ائ ائ     ەئەئچ)اإلسراء:٢3-٢5(، 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  تــعــالــى:  اهلل  وقـــال 

ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
گ  ک  کک   ک  ڑ  ڑ  ژ 

گچ )العنكبوت:٤١(.
عدم  على  يحث  اإلســامــي  الــتــربــوي  فالمنهج 

األســري  والتقاطع  عــام  بشكل  االجتماعي  التقاطع 

إذ  والتراحم  التواصل  على  كيد  والتأ خاص  بشكل 

َتداَبُروا،  َتباَغُضوا، وال تحاسُدوا، واَل  r ))ال  النبّيَ  قال 

ِلُمْسِلٍم   
ُ

َيِحّل وال  إخوانًا،  اهلِل  ِعباَد  َوُكوُنوا  َتَقاطُعوا،  وال 

ي-ب.ت- ــبــخــار ــاٍث(()ال أْن يــْهــُجــَر أَخـــاه َفـــوَق ث

ي-ب.ت-ح٢55٩(، وهــذا  ح6065(،)الـــنـــيـــســـابـــور

على  تعمل  منضبطة  اجتماعية  تنشئة  فــي  يسهم 

تجنب العنف واالضطهاد األسري وتسهم بالحد من 

عاقات  خال  من  المتنوعة  السلوكية  االنحرافات 

اجتماعية وأسرية طيبة بعيدا عن البغضاء والتقاطع 

المتنوعة،  والنفسية  االجتماعية  واألمــراض  والتدابر 

السنة  فــي  اإلســامــي  الــتــربــوي  المهج  ــذا  ه يــتــكــرر  و

ومن  االجتماعية  الحياة  مجاالت  وفي  كثيرًا  النبوية 

يْهُجَر  أْن  لُمْؤِمٍن   
ُ

َيِحّل r:))ال  اهلِل   
َ

رُســول قول  ذلك 

ْم  ِ
ّ
ُيَسل

ْ
َقُه، ول

ْ
َيل

ْ
ْت ِبِه َثاٌث، َفل ُمْؤِمنًا َفْوَق َثاٍث، َفإْن مّرَ

 ، األْجــرِ في  اْشَتَرَكا  فَقِد  ام،  الّسَ عليِه  َرّدَ  َفــإن  ْيِه، 
َ
َعل

ٍمن  ُم  ِ
ّ
الُمسل وَخَرَج  باإلثِم،  باَء  َفَقْد  ْيِه، 

َ
َعل َيُرّدَ  ْم 

َ
ل إْن  و

ــهــْجــرِة(()الــســجــســتــانــي-ب.ت-ح٤٩١٢(، وقــال  ال

َتعالى  هلِل  الــهــْجــَرُة  ــِت  ــاَن َك »إذا  اهلل:  رحــمــه  داود  ــو  أب

يــكــون حتى  فالهجر  ــيٍء؛  ــ فــي ش ا 
َ

هـــذ ِمـــْن  ــْيــس 
َ
ــل َف

الــفــائــدة(()الــعــثــيــمــيــن-٢008-ج٤-١٩٩(،  تتحقق 

شديد  بتحذير  المعاني  هذه   r محمد  النبي  ويؤكد 

ويبين  يــة  واألســر االجتماعية  الــعــاقــات  إفــســاد  مــن 

 
ُ

َرُســـول  
َ

َقـــال قــد  إذ  ذلــك  يفعل  لمن  السيئة  العاقبة 

ْيَس 
َ
َفل وَكُه، 

ُ
مْمل أْو  اْمــرِيٍء،  َزْوَجة  ب  َخّبَ r:))َمْن  اهلِل 

ح٩١٤6(،)السجستاني- ا(()الشيباني-ب.ت- ِمّنَ

ــَدُه  ــــســ أف أْي:  ))خـــــــــــبـــــــــــب((  ب.ت-ح٢١٧5(، و

وخــدَعــُه)الــعــثــيــمــيــن-٢008-ج٤-١88(، وكــل ذلك 

في  آثارها  تنعكس  طيبة  تربوية  أسرية  بيئة  لضمان 

األســري  االضــطــهــاد  التخلص  فــي  تسهم  المجتمع 

واالنحرافات السلوكية المتنوعة.

األهــل  مــع  تــعــامــل  بحسن  يــة  الــخــيــر ضــمــان   -6

ومراعاة حاجاتهم لتجنب االضطهاد األسري، والحد 

من االنحراف السلوكي.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ٹ  ٹ 
ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ 
)آل  ڃچ  ڃ  ڄ  ڄ 
عمران:١١0( ومن معالم لمنهج التربوي اإلسامي لقائم 

ولألسرة  عام  بشكل  للمجتمع  الخيرية  ضمان  على 

بشكل مراعاة احتياجاتهم وتؤكد السنة النبوية ذلك 

 فعن سعد بــن أبــي وقــاص t قــال: )جــاءنــي رســول 

الــوداع من وجع اشتد بي:  r يعودني عام حجة  اهلل 

فقلت يا رسول اهلل: إني قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا 

مالي؟  بثلثي  أفأتصدق  ابنة،  إال  يرثني  وال  مــال  ذو 

ال((،  يا رسول اهلل، قال:))  قــال:))ال((، قلت: فالشطر 

والثلث  قال:))الثلث  اهلل؟،  رسول  يا  فالثلث  قلت: 
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المنهج التربوي اإلسامي في تجنب االضطهاد األسري والحد من اإلنحراف السلوكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

- إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من  كبير كثير -أو 

إنك لن تنفق نفقة  أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، و

ما تجعل  ــْرَت عليها حتى  ِج
ُ
أ إال  اهلل  بها وجه  تبتغي 

ي-ب.ت-١006-3(،  ــــخــــار ــب ــ ــــك(()ال ــرأت فــي فـــّي امــ

الــمــبــادرة  على  يحث  إســامــي  تــربــوي  منهج  فــهــذا 

ــاح  ــ ــرة)ص ــ ــات أفـــــراد األس ــاج ــي ــت ــى بـــمـــراعـــاة اح ــ إل

كد هذا المنهج التربوي  يتأ والرشيدي-١٩٩٩-٤3(،  و

اإلسامي بقول النبي محمدr))خيركم خيركم ألهله، 

وهذا  )الــتــرمــذي-ب.ت-ح(،  ألهلي((  خيركم  وأنــا 

يسهم بشكل كبير وفعل في تجنب الضطهاد األسري 

والحد من االنحرافات السلوكية المتنوعة كون الحياة 

. ألسرية قائمة على الخير

ببناء  اإلســامــي  الــتــربــوي  المنهج  ــذا  ه كــد  يــتــأ و

التعاون  على  القائمة  المنضبطة  األسرية  العاقات 

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلى كل فرد من 

أفراد األسرة أن يكون رادعه داخلي ينطلق من إيمان 

قال:))ما   r النبي  عن  اإليمان  حاوة  لينال  صادق 

بصره  يغض  ثــم  امـــرأة  محاسن  إلــى  ينظر  مسلم  مــن 

حاوتها(()الهيثمي-  يجد  عبادة  له  اهلل  أحــدث  إال 

بالمعروف  ــر  األمـ فيجب  ١٤0٧هــــــــــ-ج8-ص63(، 

وبشكل  الــواحــدة  األســرة  ضمن  المنكر  عن  والنهي 

مباشر ومن غير عنف وال اضطهاد فعن أم المؤمنين 

عائشة رضي اهلل عنها قالت بينما رسول اهللr جالس 

ينة  في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في ز

لها إلى المسجد فقال النبي r:))يا أيها الناس انهوا 

فإن  المسجد  في  والتبختر  الزينة  لبس  عن  نساءكم 

الزينة  نساؤهم  لبس  حتى  يلعنوا  لــم  إسرائيل  بني 

يني-ب.ت-ج٢- المساجد(()القزو في  وتبخترن 

ص١3٢6-ح٤00١(، وعن ابن عباس t أن امرأة مرت 

على رسول اهلل r متقلدة  قوسًا فقال النبيr:))لعَن 

والمتشبهيَن  بالرجاِل،  النساِء  مَن  المتشبهاِت  اهلُل 

ــالــنــســاِء(()الــطــبــرانــي-١٤١5هـــ-ج٤- مــَن الــرجــاِل ب

عن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  فــاألمــر  ص٢١٢-ح٤003( 

المنكر ضمن األسرة الواحدة يقوي العاقات األسرية 

يضمن لها الخيرية. و

٧- تعرف الحقوق والواجبات والسعي لإلصاح:

يقول اهلل تعالى: چ ڃ ڃ    چ 

ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ 
گ  گ  ک   ک  ک  ڑک  ڑ   ژ  ژ  ڈ          ڈ 
ں  ڱڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ    

ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ چ )البقرة:٢٢8(.
ومـــن أبـــرز مــامــح تــعــرف الــحــقــوق والــواجــبــات 

وتؤكد  تحملها  على  كيد  والتأ المسؤولية  تحمل 

 ،tــاٍس َعــّبَ ــِن  اْب َعــِن  ورد  ما  ذلــك  ومــن  النبوية  السنة 

 
َ

َوَجّل َعّزَ  اهلَل   
َ

:))ِإّن
َ

َفــَقــال  ،rاهلِل  
ُ

َرُســول َخَطَب   :
َ

َقــال

َفَراِئَض،  َفَرَض  اهلَل   
َ

ِإّن ال 
َ
أ ُه، 

َ
َحّق َحّقٍ  ِذي   

َ
ُكّل ْعَطى 

َ
أ

َحَراًما،  َم  َوَحّرَ َحاًال،   
َ

َحّل
َ
أ حدوًدا،   

َ
َوَحّد سنًنا،  َوَسّنَ 

ُه 
ْ
ْم َيْجَعل

َ
ُه َسْها َسْمًحا َواِسًعا َول

َ
يَن، َفَجَعل وَشَرَع الّدِ

ِلَمْن  ِديَن  َوال  ُه، 
َ
ل َماَنَة 

َ
أ ال  ِلَمْن  ِإيَماَن  ال  ُه 

َ
ِإّن ال 

َ
أ ًقا،  َضّيِ

ْم 
َ
َول َشَفاَعِتي،  َيَنْل  ْم 

َ
ل ِتي  ِذّمَ َنَكَث  َوَمْن  ُه، 

َ
ل َعْهَد  ال 

ْص  ُيَرّخِ ْم 
َ
ل  

َ
َوَجــّل َعــّزَ  اهلَل   

َ
ِإّن ال 

َ
أ َحْوَض، 

ْ
ال َعِلّيَ  َيــرِْد 

َبْعَد  َزاٍن  ْو 
َ
أ ِإيــَمــاٍن،  َبــْعــَد  ُمــْرَتــٌد  ًثــا:  َثــا ِإال  َقْتِل 

ْ
ال ِفــي 

ْغُت((
َّ
َبل ال َهْل 

َ
ِبَقْتِلِه أ ْو َقاَتُل َنْفٍس َفُيْقَتُل 

َ
أ ِإْحَصاٍن، 

)الطبراني-١٩83- )الهيثمي-١٤0٧هـ-ج١-١٧٢(، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. حسين عليوي حسين الطائي - أ. د. سرمد خالد عبد الرحمن السامرائي

رسول  قول  ذلك  كد  يتأ و ج٩-ص٤١3-ح١١36٧(، 

ِتِه، واأِلَماُم   عْن رِعّيَ
ٌ

ُكْم مسئول
ُّ
ُكْم راٍع، وُكل

ُّ
اهلل r:))ُكل

 
ٌ

ْهِلِه ومسئول
َ
ُجُل َراٍع في أ ِتِه، والّرَ  َعْن َرِعّيَ

ٌ
َراٍع، ومسئول

ومسئولة  َزْوِجَها  بْيِت  في  راِعيٌة  ُة 
َ
والمْرأ ِتِه،  َرِعّيَ َعْن 

 َعْن 
ٌ

ِدِه ومسئول ِتَها، والَخاِدُم َراٍع في ماِل سّيِ عْن رِعّيَ

ي-  عْن رِعيِتِه(()البخار
ٌ

ُكْم راٍع ومسئول
ُّ
ِتِه، فُكل َرِعّيَ

ح١8٢٩(،  ي-ب.ت- ح8٩3(،)النيسابور ب.ت-

اإلسامي  التربوي  المنهج  هذا  من  اإلفــادة  يمكن  و

يـــة مــنــضــبــطــة تسهم  تــنــشــئــة اجــتــمــاعــيــة أســـر فـــي 

األسري  واالضطهاد  العنف  تجنب  في  كبير  بشكل 

والتحصين من االنحراف السلوكي من خال ترسيخ 

مبدأ تحمل المسؤولية لدى أفراد األسرة كل بحسب 

وضعه وأحواله.

 فتحمل المسؤولية لدى المجتمع المسلم بشكل 

يراعي  يجعله  خاص  بشكل  اإلسامية  واألســرة  عام 

وال يعمل ما هو محرم وهذا يسهم بعاقات  اآلخرين 

واالنــحــراف  العنف  عن  ُتبعد  تحقق  متوازنة  أسرية 

))الُمْسِلُم  قال:   r النبّيِ  قول  ذلك  يعزز  و السلوكي 

مْن  والُمَهاِجُر  يــِدِه،  و ِلَساِنِه  ِمْن  الُمْسِلُموَن  َسِلَم  مْن 

ي-ب.ت-ح١0(،  )الــبــخــار عْنُه((  اهلل  َنَهى  ما  َهَجر 

األسلوب  هــذا  كد  يتأ و ي-ب.ت-ح٤0(.  )الــنــيــســابــور

للشماتة  السيئة  العاقبة  بيان  ذلك  ومن  النبوي  التربوي 

َماَتة 
َ

الّش ُتْظِهرِ  ))ال   :rاهلِل  
ُ

رُســول قــال  فقد  باآلخرين 

ــرمــذي- ــت )ال ــَك((  ــي ــِل ــَت ــب ي َو اهلُل  ــُه  ــْم ــْرح ــي َف ألخــيــك 

ــث  ــادي أح ــمــجــال  ال هـــذا  وفـــي  ب.ت-ح٢506(، 

َعلى  الُمسِلِم   
ُ

ــّل ))ُكـ  :r اهلل  ــول  رُس قــول  منها  كثيرة 

ي- ُه(()النيسابور
ُ
َوَمال وِعــْرُضــُه  َدُمــُه  حــَراٌم:  الُمْسِلِم 

ب.ت-ح٢56٤(، فيمكن باعتماد هذا المنهج التربوي 

بالتعاون  تتميز  طيبة  متوازنة  اجتماعية  عاقات  تحقيق 

األسري  االضطهاد  تجنب  في  تسهم  االجتماعي  والتآلف 

وتُحد من االنحرافات السلوكية المتنوعة.

الحقوق  أطر  ضمن  المحاسبة  في  الحكمة   -8

والواجبات وتجنب البغي:

من  بد  فا  متنوعة  بأحول  تمر  األسرية  العاقات 

ضمن  المحاسبة  وفــي  والتعامل  التفاعل  الحكمة 

تكون  وأن  البغي،  وتجنب  والواجبات  الحقوق  أطر 

إذ  لتنكيل  ليست  لإلصاح  والمعاقبة  المحاسبة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالى:چ  اهلل  يــقــول 

پ پ پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹٹ 
ڤ ڦ    ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃڃ  ڃ   ڃ چ           چ چچ )النساء:3٤(.
وتتجلى هذه الخطوة في أسلوب التوجيه واإلرشاد 

العمرية ومتطلباتها  المرحلة  للتربية بمراعاة  العملي 

وُهْم  اِة  ِبالّصَ ْوالدُكـــْم 
َ
أ ــُروا  ))ُم  :r اهلل  رسول  قال  فقد 

ــاُء  ــَن ْب
َ
أ َوُهـــْم  ْيَها 

َ
عل ــوهــْم  واْضــرُِب ِســِنــيــَن،  سبع  ْبــَنــاُء 

َ
أ

)السجستاني- المَضاجِع((  في  بْيَنُهْم  ُقوا  وفّرَ  ، َعْشرِ

ب.ت-ح٤٩5(.

بالتدرج  يتمثل  النبوي  التربوي  المنهج  ــذا  وه

الحزم  باستعمال  بالواجبات؛ وذلك  للقيام  واإلرشاد 

الحكيم المنضبط، وعدم اللجوء إلى العقوبة إال بعد 

إعطاء  استنفاذ الوسائل واألساليب التربوية المتاحة و

منضبطة  اجتماعية  تنشئة  لضمان  الكافية؛  المدة 
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المنهج التربوي اإلسامي في تجنب االضطهاد األسري والحد من اإلنحراف السلوكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يتكرر  وتعديل السلوك والحد من السلوك المنحرف، و

قول  ذلك  ومن  كثيرًا  النبوية  السنة  في  المنهج  هذا 

ِسِنيَن،  ِلَسْبِع  اَة  الّصَ ِبّيَ  الّصَ ُموا  ِ
ّ
))َعل  :r اهلل  رسول 

ِسِنيَن(()السجستاني- عْشرِ  ــَن  اْب ْيَها 
َ
عل ــوُه  ُب ــرِ َواْض

فيجب  )الترمذي-ب.ت-ح٤0٧(،  ب.ت-ح٤٩٤( 

ــزام  ــت االل لــضــمــان  ــب  ــأدي ــت وال التعليم  ــي  ف الـــتـــدرج 

ــود عــنــف وال  ــذا يــســهــم بــعــدم وجــ ــواجــبــات، وهــ ــال ب

يحد من االنحراف السلوكي. اضطهاد و

٩- العاقات األسرية مبنية على التوحيد وتجنب 

والوقوع في الخطأ:

لــتــجــنــب االضـــطـــهـــاد األســـــري ولــتــحــصــيــن من 

االنحرافات السلوكية المتنوعة البد أن تكون العاقات 

الخالص  التوحيد  على  مبنية  ووئــام  يتوافق  األسرية 

والــتــعــلــق بـــاهلل تــعــالــى وتــجــنــب الــشــرك بــكــل أنــواعــه 

انطاقًا من تعرف نعم هلل تعالى التي ال تعد وال تحصى 

تعالى اهلل  يقول  إذ  يــة  األســر العاقات  فــي  سيما   وال 

چ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چچ  چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڍڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳڳ  ڳ   
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ھےچ)األعراف:١8٩-١٩٢(.
فالمنهج التربوي اإلسامي قائم على العمل بجد 

على  الحرص  مع  األسباب  بيان  مع  الخطأ  لتجنب 

خذ 
َ
بيان مبررات الزجر عنه فعن أبي هريرَة t قال: أ

دَقِة  الحسُن بُن علّيٍ رضي اهلل عْنُهما َتْمرًة ِمْن َتمرِ الّصَ

 اهلل r:))ُكْخ ُكْخ، ِإْرِم ِبَها، 
ُ

َفجعلَها في ِفيِه، فقال رسول

ي-ب.ت- دقَة؟(()البخار ُكُل الّصَ
ْ
ا ال نأ

َ
ّن
َ
ما عِلْمَت أ

َ
أ

ي-ب.ت-ح١06٩(، وفــــي  ح١٤٩١(،)الــــنــــيــــســــابــــور

ِكْخ((  وقوله:))ِكْخ  دقُة((  الّصَ لَنا   
ُ

َتِحّل ال  روايٍة:))إنا 

ْنِويِن وهَي   بَكسرَِها مع الّتَ
ُ

ُيَقال  ِباْسَكاِن الَخاِء، و
ُ

ُيقال

الحسُن  وَكاَن  َراِت، 
َ

الُمْسَتقذ عن  ِبّيِ  للّصَ َزْجر  كلمُة 

ي-٢00٢-ح٢٩8(. رضي اهلل عنه صِبيًا)النوو

اإلنسان  بابتعاد  اإلسامي  التربوي  المنهج  فهذا 

كل ما ليس له به حق، وفعل ما هو عليه واجب  عن 

»فــفــي  هـــذا الــحــديــث دلــيــل عــلــى أنـــه يــجــب على 

اإلنسان أن يؤدب أوالده عن فعل المحرم، كما يجب 

الواجب«)العثيمين- فعل  على  يؤدبهم  أن  عليه 

كيد على بيان سبب الزجر  ٢008-ج٢-١03(، مع التأ

واإلبعاد بأسلوب تربوي عملي طيب محبب للنفس 

يسهم  الــذي  األســري  االضطهاد  تجنب  يرسخ  وهــذا 

في الحد من االنحرافات السلوكية المتنوعة.

١0- حسن تعامل أفراد األسرة مع بعضهم البعض 

وتصحيح المفاهيم:

حسن التعامل بين أفراد األسرة البد أن يكون السمة 

في  كبيرة  بــدرجــة  يسهم  و يــة  األســر للعاقات  األبـــرز 

من  التحصين  عن  فضًال  األســري  االضطهاد  تجنب 

ۀ ہ      تعالىچ  اهلل  يقول  إذ  السلوكية  االنحرافات 

ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۆ چ)الكهف:80-8١(، كما يدل على ذلك قول اهلل 

تعالى چ ی ی ی جئ حئ مئ       ىئ يئ جب حب 

خب مب ىب يب جت حت  ٱ ٻ ٻ      ٻ 
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ٿٿ  ٿ       ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ   ڀڀ  ڀ  پ  پ        پپ  ٻ 
ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤچ)هود:٤5-٤6(.

وهذا المنهج التربوي اإلسامي العملي له مامح 

ورد  ما  ومنها  تحصى  أن  من  كثر  أ النبوية  السنة  في 

فقالت  ــرٌة  ُب ابنتي  سميت  قــال  عطاء  بن  عمرو  عن 

r نهى عن  ينب بنت أبي سلمة إن رسول اهلل   لي ز

تزكوا  ))ال   r اهلل   برة فقال رسول  االسم وسميت  هذا 

نسميها  بَم  فقالوا  منُكم  البرٍ  بأهِل  أعلُم  اهلُل  أنفَسكم 

ي-ب.ت-ج3- يــنــب(()الــنــيــســابــور ز سموها  قــال 

ورد  فيما  ــك  ذل كــل  كــد  يــتــأ و ص١68٧-ح٢١٤٢(، 

أم  قالت  قــال:)  اهلل  عبد  عن  سويد  بن  المعرور  عن 

حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول اهللr، وبأبي أبي 

))سألت   :r النبي  فقال  ية،  معاو وبأخي  سفيان، 

وأرزاق مقسومة  وأيام معدودة  آلجال مضروبة   U اهلل 

لن يعجل شيئًا قبل حله أو يؤخر شيئًا عن حله ولو 

النار  في  عــذاب  من  يعيذك  ان   U اهلل  سألت  كنت 

وأفضل(()الشيباني- خيرا  كان  القبر  في  عذاب  أو 

التربوي  فالمنهج  ب.ت-ج١-ص٤33-ح٤١١٩(، 

اإلسامي العملي القائم على حسن تعامل أفراد األسرة 

مع بعضهم البعض وتصحيح المفاهيم للوصول إلى 

كبير جدًا في تجنب  مرضاة اهلل تعالى يسهم بشكل 

الحد  على  فاعل  بشكل  يعمل  و األســري،  االضطهاد 

حياة  لضمان  المتنوعة  السلوكية  االنــحــرافــات  من 

أسرية إسامية مطمئنة.

***

قائمة المصادر والمراجع

ديناميات  الموجود:  عبد  الحسن  أبو  إبراهيم،   .١

االنحراف والجريمة )التفسيرات، القضايا، الممارسة 

مجاالت  كتب  سلسلة  ية  اإلسكندر  - مصر العامة(، 

الجامعي  المكتب  بــأســوان،  االجتماعية،  الحزمة 

الحديث،٢008م. 

البيئة   ، هــاجــر وبــولــشــوخ،  يــنــب،  ز بالعمرنية،   .٢

ميدانية  دراسة  للحدث  االنحرافي  والسلوك  األسرية 

 ، الجزائر  ، بالطاهير والتأهيل  التربية  إعـــادة  بمركز 

كلية  -جيجل-،  يحيى  بن  صديق  محمد  جامعة 

اإلنسانية واالجتماعية- قسم علم االجتماع- العلوم 

٢0١8م )رسالة ماجستير غير منشورة(

بــن  مـــحـــمـــد  اهلل  عـــبـــد  أبــــــو  ي،  ــار ــ ــخـ ــ ــبـ ــ الـ  .3

بــيــروت-  لبنان-  ي-  الــبــخــار صحيح   إسماعيل- 

-ب. ت.  دار صادر

٤. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى - الجامع 

محمد  تحقيق:أحمد  الترمذي(-  )سنن  الصحيح 

كر وآخرون- لبنان - بيروت- دار اإلحياء التراث  شا

العرب- ب. ت. 

اإلنحرافي  السلوك  خليل:  خيري  الجميلي   .5

المكتب  القاهرة-  مصر  والتقدم،  التخلف  إطار  في 

الجامعي الحديث،١٩٩8م. 

االجتماعي-  التخلف  مصطفى-  ي،  حجاز  .6

لبنان- بيروت- معهد اإلنماء العربي١٩٧6م. 

٧. الحديثي، إحسان عمر محمد سعيد أحمد- 
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المنهج التربوي اإلسامي في تجنب االضطهاد األسري والحد من اإلنحراف السلوكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التربية  فـــروع  ــس  ي ــدر ت ــق  ــرائ ــادة ط ــم ل بــرنــامــج  بــنــاء 

الكريم  القرآن  يس  تدر طرائق  أقسام  لطلبة  اإلسامية 

المدرسين  حــاجــات  ضــوء  فــي  اإلســامــيــة  والتربية 

ابن  التربية-  كلية  بــغــداد-  جامعة  الــعــراق-  إليها- 

رشد- أطروحة دكتوراه غير منشورة- ١٤٢5هـ- ٢00٤م. 

األساليب  محمد-  حسن  يوسف  الحسني،   .8

اإلمام علي رضي  الراشدة  الخافة  التربوية في عصر 

ابن  التربية  كلية  بغداد-  جامعة  أنموذجًا-  عنه  اهلل 

رشد - اطروحة دكتوراه غير منشورة- ٢003م. 

٩. الخطيب، سلوى عبد المجيد- نظرة معاصرة 

- القاهرة- مطبعة  - مصر في علم االجتماع المعاصر

يع- ٢00٢م.  النيل للطباعة والنشر والتوز

الرحمن-  عبد  حسين  أنــور  حنا،  عزيز  داود،   .١0

مناهج البحث التربوي- جامعة بغداد- دار الحكمة 

- ١٩٩0م .  للطباعة والنشر

الــنــفــس  الـــعـــابـــديـــن- عــلــم  ــن  ــ زي يــــــش،  ١١. درو

العربي،  الفكر  دار  وتطبيقاته،  أسسه  االجتماعي، 

-القاهرة- ١٩٩٩م.  مصر

البحث  صــالــح-مــنــاهــج  بشير  الــرشــيــدي،   .١٢

الــكــتــاب  دار  مــبــســطــة-  تطبيقية  يــــة  رؤ الــتــربــوي 

الحديث- ٢000م. 

١3. السجستاني، سليمان بن األشعث- سنن أبي 

- القاهرة- تحقيق: محمد محيي الدين  داود- مصر

- ب. ت.  عبد الحميد- دار الفكر

التعليمية  الوسائل   - الحافظ  عبد  سامة،   .١٤

يع  والمنهج - ط١ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

- عمان األردن - ٢000م. 

علم  الــجــوهــري-  ومحمد  عــدلــي  الــســمــري،   .١5

القاهرة،   ، مصر االجتماعية،  والمشكات  االجتماع 

دار المعرفة الجامعية ،١٩٩8م

والجريمة-  العنف  وديـــع-  خليل   ، شــكــور  .١6

للعلوم-  الــعــربــيــة  الــنــهــضــة  دار  بـــيـــروت-   لــبــنــان- 

ط١-١٩٩٧م 

اإلمــام  مسند  حنبل-  بــن  أحمد  الشيباني،   .١٧

- القاهرة- مؤسسة قرطبة- ب. ت.  أحمد- مصر

محّمد  وسعد  أحمد  يونس  سمير  صــاح،   .١8

يـــس الــعــلــوم  ــة وتـــدر ــي ــام الـــرشـــيـــدي- الــتــربــيــة اإلس

الشرعية- الكويت - مكتبة الفاح -١٤٢0هـ- ١٩٩٩. 

بناء  الطائي، حسين عليوي حسين- فاعلية   .١٩

برنامج تعليمي لمادة مناهج المفسرين في تحصيل 

والتربية  الكريم  الــقــرآن  يس  تدر طرائق  أقسام  طلبة 

اإلسامية في ضوء حاجاتهم اليها - العراق- بغداد- 

جامعة بغداد- كلية التربية ابن الرشد- ٢00٧)أطروحة 

دكتوراه غير منشورة(

المعجم  ــد-  ــم أح ــن  ب ســلــيــمــان  الــطــبــرانــي،   .٢0

- تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي-  الكبير

ــراق- الـــمـــوصـــل- مــكــتــبــة الــعــلــوم والــحــكــم-  ــ ــع ــ  ال

ط٢- ١٩83هـ. 

أساليب  فهيم-  مــرزوق  عزت  الحفيظ،  عبد   .٢١

االنحرافي  بالسلوك  وعاقتها  االجتماعية  التنشئة 

دراسة ميدانية في إحدى المناطق العشوائية بمدينة 

اآلداب)عـــلـــم  كلية  ــقــاهــرة-  ال جــامــعــة   - أســيــوط- 

االجتماع(- ٢00١م. )رسالة ماجستير غير منشورة(

لدى  التعليمية  األساليب  رائد-  دراج،  عبد   .٢٢
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المدارس التفسيرية الحديثة- العراق- ديوان الوقف 

السني- مركز البحوث والدراسات-٢00٩م

ياض  ر شــرح  صالح-  بن  العثيمين،محمد   .٢3

عبد  محمد  سلسبيل  أبـــو  تحقيق  الــصــالــحــيــن- 

للنشر  ألفا  السعودية-  العربية  المملكة  الــهــادي- 

يع-١٤٢هـ- ٢008م.  والتوز

إلى  المدخل  حــمــد-  بــن  صــالــح  الــعــســاف،   .٢٤

مطبعة  الرياض  ط١-  السلوكية-  العلوم  في  البحث 

- ١30٩هـ- ١٩8٩م .  العبيكان للطباعة والنشر

ومشكلة  األحــداث  انحراف  منيرة-  العصرة،   .٢5

- الـــقـــاهـــرة- الــمــكــتــب الــمــصــري  الـــعـــوامـــل- مــصــر

الحديث١٩٧٤م.  

األخصائي  أدوار  ســامــة-  محمد  ي،  غــبــار  .٢6

 - مصر واالنحراف-  الجريمة  مجال  في  االجتماعي 

ية - دار المعرفة الجامعية- ٢00٤م.  اإلسكندر

٢٧. قريشي، عبد الكريم و عبد الفتاح أبي مولود: 

جامعة   - الــجــزائــر التربويـة،  المؤسسة  فــي  العنف 

، أعمـال الملتقي الدولي األول)العنف  محمد خيضر

والمجتمع(،٢003م.  

يني، محمد بن يزيد- سنن ابن ماجة-  ٢8. القزو

بيروت-  لبنان-  الباقي-  عبد  فــؤاد  محمد  تحقيق: 

- ب. ت.  دار الفكر

٢٩. مدكور ، علي أحمد- منهج التربية اإلسامية 

- القاهرة- الدار الفنية للنشر  أصوله وتطبيقاته- مصر

يع- الطبعة األولى- ١٩8٧م.  والتوز

عبد  بن  العظيم  عبد  الدين  زكي  ي،  المنذر  .30

بن  مصطفى  تحقيق:  والترهيب-  الترغيب  القوي- 

اللبنانية  المصرية  الــدار  القاهرة-   - مصر عــمــارة- 

-١٩8٧م. 

التربية  أصـــول  الــرحــمــن-  عبد  ي،  الــنــحــاو  .3١

دمشق-   - الفكر دار   - يا  سور وأساليبها-  اإلسامية 

١٩٩٩م. 

التربية  أصــول  الــرحــمــن-  عبد  ي،  الــنــحــاو  .3٢

الفكر  دار  دمــشــق-  يــا-  ســور وأساليبها-  اإلســامــيــة 

- الطبعة  العربي- لبنان- بيروت- دار الفكر العاصر

الثانية- ١٤٢٢هـ-٢00١م

التبيان  شرف-  بن  يحيى  يا  زكر أبو  ي،  النوو  .33

في آداب حملة القرآن- تحقيق: عدنان الحمداني - 

مطبعة أسعد- بغداد- العراق- ١٩8٩م. 

صحيح  الحجاج-  بن  مسلم  ي،  النيسابور  .3٤

-ب. ت.  مسلم- - لبنان- بيروت- دار صادر

الدراسات  مناهج  توفيق-  عابد  الهاشمي،   .35

 - المعاصر الفكر  دار  صنعاء-  اليمن-  اإلسامية- 

الطبعة الثانية- ١٤١٩هـ- ١٩٩8م. 

التفكك  أثــر   ، جعفر األمــيــر  عبد  الياسين،   .36

عالم  بيروت،  لبنان،  األحــداث،  جنوح  في  العائلي 

المعرفة،١٩8١م. 

ضوء  في  المتعلم  توجيه  مــقــداد-  يالجن،   .3٧

الــمــريــخ-  دار  ط١-  اإلســـامـــي-  الــتــربــوي  التفكير 

الرياض- المملكة العربية السعودية- ١٩8٢م.

***




