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تس ��تمد كثي ��ر من األمم قوته ��ا ومنعتها من وحدته ��ا العضوية التي تربط أفراده ��ا بعضهم ببعض؛ فعلى
م ��ر التاري ��خ اإلنس ��اني كانت اجلماعات التي امتازت بكثرة أعدادها قادرة عل ��ى تنويع مصادر دخلها ،ما يثريها
اقتصادي ًا ،ويقوي جيوشها مبا يجعلها مهيبة اجلانب قادرة على الدفاع عن أراضيها ومصاحلها.
ومصطل ��ح الوح ��دة تتغ ّير صوره وأش ��كاله ،حيث تراوح بني الوحدة السياس ��ية واجلغرافية ،مرور ًا بالوحدة
وانتهاء بالوحدة كتطبي ��ق اجتماعي ينصهر فيه األفراد
كمفه ��وم فكري يجمع املنتس ��بني إليه رغ ��م تباعدهم،
ً
ُمشكلني نسيج ًا مترابط ًا يجمعهم وفق ًا لرؤية ثقافية واجتماعية متقاربة.

©  2018ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
(*) أستاذ مشارك – جامعة امللك سعود ،ومستشار أسري وتربوي.

22

العدد 305

[قضايا تربوية]

تربية األجيال على مفهوم

د.حممدبنعبدالعزيزالشرمي

(*)

mshraim@gmail.com
@mshraim

تس ��تمد كثي ��ر من األمم قوته ��ا ومنعتها من وحدته ��ا العضوية التي تربط أفراده ��ا بعضهم ببعض؛ فعلى
م ��ر التاري ��خ اإلنس ��اني كانت اجلماعات التي امتازت بكثرة أعدادها قادرة عل ��ى تنويع مصادر دخلها ،ما يثريها
اقتصادي ًا ،ويقوي جيوشها مبا يجعلها مهيبة اجلانب قادرة على الدفاع عن أراضيها ومصاحلها.
ومصطل ��ح الوح ��دة تتغ ّير صوره وأش ��كاله ،حيث تراوح بني الوحدة السياس ��ية واجلغرافية ،مرور ًا بالوحدة
وانتهاء بالوحدة كتطبي ��ق اجتماعي ينصهر فيه األفراد
كمفه ��وم فكري يجمع املنتس ��بني إليه رغ ��م تباعدهم،
ً
ُمشكلني نسيج ًا مترابط ًا يجمعهم وفق ًا لرؤية ثقافية واجتماعية متقاربة.

(*) أستاذ مشارك – جامعة امللك سعود ،ومستشار أسري وتربوي.

22

العدد 305

مفهوم األمة الواحدة

ربطهم باملفهوم معرفيًا

يؤكد القرآن الكرمي والس���نة النبوي���ة املطهرة على وحدة

تؤكد بع���ض النظريات في مجالي التعليم والس���لوك أن

اإلس�ل�امي ،بغض النظر عن خلفياته���م العرقية أو انتماءاتهم
اجلغرافية .وقد عاش املس���لمون قروناً طويلة في بالد تضمهم

تتوافر لديه معلومات واضحة ومقنعة بش���أن ذلك الس���لوك.

األمة املسلمة على أس���اس اشتراك أفرادها في اعتناق الدين

الطفل ميكنه ممارس���ة سلوك محدد بش���كل أفضل عندما
ولعل النظرية املعرفية في علم النفس تبرز هنا بوضوح ،حيث

جميعاً ،وتفتح لهم أبوابها ،دون حواجز حدودية تفصل بني بلد
وآخر ،يقول الله تعالى في كتاب���ه العزيز{ :إ َّن َهذِ ِه أ ُ َّمتُ ُك ْم أ ُ َّم ًة

واملعاجلة الذهنية لها ،حتى تتحول إلى س���لوك يحقق أهداف

املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد

ميكن  -على س���بيل املثال  -تعويد الطفل على الصدقة

َو ِ
اح َد ًة َوأَنَا َر ّبُ ُك ْم َفا ْعبُ��� ُدونِ } [األنبياء ،]92 :ويقول ( :#مثل
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر).

تؤكد أهمي���ة التعامل مع املعلومات التي يتلقاها الش���خص،
الشخص أو رغباته.

من خالل رفع مستوى معرفته بأهمية البذل والعطاء ،وتخ ُّيل

وقد كان لنش���وء ما يع���رف بالدولة القطري���ة أثر كبير

األج���ر العظيم الذي ينتظرنا عند الل���ه تعالى ،ولذلك؛ جند
كثيراً من األطفال الذي���ن ارتبطت أذهانهم معرفياً بالصدقة

الضعف الديني والفكري واالقتصادي والعلمي ،أسهمت أيضاً

الفقر واحلاجة ،بل رمبا لفت���وا أنظار ذويهم نحوهم ،وأحلوا

ولعل ش���اهد ذلك ما يحدث في بعض األزمنة التي تثار فيها

معرفية متكاملة في أذهان األطفال ،لكن بش���رط تناس���بها

أهداف القوى االس���تعمارية التي خرج���ت من األرض ،لكنها

كالوحدة والتقارب بني الش���عوب املسلمة ،وذلك لبناء أرضية

في تفتيت الوحدة السياس���ية للمس���لمني ،وتقس���يم بالدهم

إل���ى أقطار جغرافية متمايزة بعضه���ا عن بعض ،ولكن حالة

وفضلها ،ميارسون سلوك التصدق على من يرون على سيماهم

في زيادة الفرقة بني أقطار املس���لمني بدرجة جعلت كل قطر
يرى أبناء القطر اآلخر غرباء وأجانب ،إن لم يكونوا خصوماً.

عليهم إلعطائهم بعض املال.
وانطالقاً من هذا املفهوم التعليمي ،ال بد أن تتش���كل بنية

حروب ونزاعات بني أقطار ش���قيقة ألس���باب ال تخدم سوى

مع مدى إدراكهم العقلي ملفهوم متعدد اجلوانب واملس���تويات،

بقيت مسيطرة على الفكر والقرار.

معرفية قوية ميكن أن تضاف إليها مفاهيم تتحول ملمارسات

رمبا يكون بعض كبار الس���ن قد عايش���وا بعض املظاهر

الباقية من الوحدة ،أو على أقل تقدير عايش���وها كحلم وردي
دغدغ نفوسهم ردحاً من الزمن ،لكن األجيال الشابة والناشئة

سلوكية مرتبطة باملفهوم ذاته بسهولة ويسر.

من الضروري االستثمار في الفطرة اإلنسانية التي ينشأ
الطفل وفقاً لها وهو يرى الناس أمامه سواس���ية ،لكنه غالباً

رمب���ا تكون بعي���دة كل البعد عن هذه املش���اعر ،ولذلك فقد

ما يكتس���ب حتيزاته العرقية أو اإلقليمية من بيئته احمليطة؛
فحينما يرى من حوله ميارسون أنواعاً متعددة من التحيز ضد

التقارب مع وفرتها وتعدد صورها.

أو اللغ���ة ،أو هيئة اللباس ،مع أنهم مس���لمون ويصطفون إلى

تكرست لديهم مفاهيم التباعد التام بني الشعوب املسلمة ،ما
يشي مبستقبل يزيد أفراد تلك الشعوب تباعداً ،ويقلل فرص

أشخاص بعينهم ،نتيجة كونهم مختلفني عنهم في لون البشرة،

واملراقب ملا يدور عندما يستش���رف مس���تقبل الشعوب

جوارهم في عبادات كالصالة واحلج؛ فإنه بالتأكيد ستتسرب

املس���لمة في ظل التغيرات الهائلة الت���ي مير بها العالم اليوم

بشكل عام ،واملنطقة بش���كل خاص؛ يرى ضرورة العمل على
مستويني لتهيئة األجيال الشابة والناشئة لتبني الصور املمكنة

من التقارب والتكامل بني الشعوب املسلمة ،مبا ينعكس عليها
جميعاً بفوائد تتعاظم قيمتها بشكل رمبا ال يتخيلونه اآلن.

إلى نفس���ه بعض هذه التحيزات املتعصبة ضد هؤالء الناس
تأثراً مبا وصفه الشاعر في قوله:
وي���ن���ش���أ ن���اش���ئ ال���ف���ت���ي���ان م��ن��ا

ع���ل���ى م�����ا ك������ان ع�������وده أب�����وه
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ولعل أول األفكار املتوافقة مع الفطرة اإلنس���انية التي ولد
بها اإلنسان ،هي املساواة في أصل البشرية ،انطالقاً من قوله

(يا أبا ذر أعيرت���ه بأمه؟ إنك امرؤ في���ك جاهلية ،إخوانكم
خولك���م ،جعلهم الله حتت أيديكم ،فم���ن كان أخوه حتت يده

{و َلق َْد كَ َّر ْم َنا َب ِن���ي آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم ِفي ال َْب ِّر َوال َْب ْح���رِ َو َر َز ْق َنا ُهم ِّم َن
تعال���ى َ
الط ِّي َب ِ
ات َوف ََّض ْل َنا ُه ْم َعلَى كَ ِث ٍير ِمّ َّم ْن َخ َل ْق َنا َتف ِْضيالً} [اإلسراء .]07 :فعندما
َّ

فإن كلفتموهم فأعينوهم)(((.

وال لعجمي على عربي ،وال ألبيض على أسود ،وال ألسود على

عالج الرسول  #استعالءه بنسبه العربي واستنقاصه لغالمه

نذكر ألطفالنا وهم صغار أن���ه (ال فضل لعربي على عجمي،
أبي���ض ،إال بالتقوى ،الناس م���ن آدم ،وآدم من تراب)(((؛ فإننا

نرسخ الفطرة التي جعلها الله تعالى في نفوسهم جتاه غيرهم

من البشر ،ونؤسس لبناء قوي ال مكان فيه للعنصرية التي منيز
بها أنفسنا عن غيرنا اعتماداً على انتماءات عرقية ،أو قبلية،
أو إقليمية ،أو وظيفية ،أو طبقية اقتصادية.

فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم
بعدما ع َّير أبو ذر  -رضي الله عنه  -غالمه اململوك بأمه،

بقوله (إنك امرؤ فيك جاهلية) .جاءت االس���تجابة السلوكية

ألبي ذر  -رضي الله عنه  -مباشرة بأن ألبس غالمه حلة مثل
احللة التي يلبسها وهو سيده.

جاء وصف رسول الله  #لسلوك أبي ذر  -رضي الله عنه
 -بأنه «جاهلية» ،مقرعاً لسمعه ،فاهتزت نتيجة لتقواه وورعه

ولعل من يعيش���ون في مجتمعات اعت���ادت الطبقية التي

نفس���ه ،ولم حتتمل بقاء اجلاهلية ،لذلك هرع لتنقيتها ،مؤكداً

حياتهم ف���ي كثير من جوانبها على م���ا أفرزته تلك الطبقية

في نفسه من استعالء نفث به الشيطان في روعه ،ولذلك فقد
التزم سلوكياً بأمر الرسول  #حرفياً ،وأوضح األمر ملن سأله

أورثتها زيادة الثروات املادية أو التقس���يمات الوظيفية ،تقوم
من عزلة تامة أو ش���به تامة عن بقية فئات املجتمع .وكنا في

املقابل ما زلنا نرى مجتمعات فضلت العيش ببساطة وتكامل
ب�ي�ن أفرادها ،بغض النظر عن تلك االعتبارات التي قد تورث
التمايز بينهم ،حي���ث يجلس كبير القوم إلى جانب صغيرهم،

ويأنس بحديثه وال يأنف من مجاورته.

التطبيق السلوكي ملفهوم الوحدة
حينما يتش��� ّرب املربون فكرة الوحدة مبستوياتها املختلفة

بني املس���لمني ،فإنه يصبح نقلها إلى األجيال الناشئة والشابة
أسهل .يكمن اإلشكال أحياناً حينما يتصدى للتربية أشخاص

تس���ليمه حلكم الله تعالى وحكم رسوله  #واستخراج كل ما

دون خجل أو مواراة.

ونحن ف���ي مجتمعاتنا املعاصرة ق���د نغفل ونتفوه ببعض

الكلم���ات أو اجلم���ل ذات األبع���اد املخالفة ملفه���وم األخوة
اإلس�ل�امية ،وهذه الكلمات التي قد ال نلقي لها باالً تتس���رب

إلى نفوس أطفالنا دون أن نشعر ،وتبني مع التكرار عبر األيام
جب ً
ال من التحيز والعنصرية يقف حاجزاً منيعاً أمام مش���اعر
الوحدة اإلميانية ،والتقارب بني الش���عوب ،والشعور باالنتماء
لدين واحد ..هذه املمارسات تنعكس بدورها في مواقف رمبا

يتخذونه���ا في املدارس  -على س���بيل املث���ال  -جتاه أطفال

ما زالت لديهم رواس���ب م���ن التمييز بني الن���اس بناء على

مس���لمني من بالد أخرى ،ما يؤدي إلى زيادة مشاعر التفرقة
والتمييز بناء على انتماءات خلق���وا بها ولم يبذلوا جهداً في

للناشئة والشباب.

التقارب والتكامل مع أناس جتمعهم بهم روابط عديدة.

انتماءاته���م العرقية أو اإلقليمية ،وبعض هؤالء  -لألس���ف -
واقع مش���اهد في بعض املواقع التربوي���ة ،وينقلون حتيزاتهم

حتصيله���ا؛ ومن ثم ،فإنه يصبح من الصعب عليهم تقبل فكرة

تع���د اللغة من أهم أدوات التأثير التربوي غير املباش���ر،

وحيث إن التربية األولى تك���ون في املنزل ،وعلى يد الوالدين

األهداف التربوي���ة من خاللها ،ولعل من األمثلة على ذلك ما

حازم ال تنازل فيه على اجتناب كل ما من ش���أنه تكريس أي رؤية

رض���ي الله عنه ،فقد روي عن املعرور بن س���ويد قال :لقيت

من خالل عبارات بس���يطة مثل (إخواننا في فلسطني)؛ لزرع هذا

ويزداد أثره���ا إذا قام املربون بتوظيفها بش���كل واع لتحقيق

وبقية أفراد األسرة ،فإنه من الضروري أن يحرص الوالدان وبشكل

ورد في س���نة نبينا  #مع الصحابي اجلليل أبي ذر الغفاري

استعالئية على اآلخرين ،إضافة إلى تأكيد مفهوم األخوة اإلسالمية

أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غالمه حلة ،فس���ألته عن ذلك
فقال :إني س���اببت رج ً
ال فعيرته بأم���ه ،فقال لي النبي :#

املفهوم بشكل راس���خ ورعايته عبر مراحل عمرهم املختلفة ،حتى
نصل إلى املبتغى الذي نرجوه جميعاً بعون الله تعالى.

((( أخرجه الترمذي وحسنه األلباني.

((( صحيح البخاري ،كتاب اإلميان.
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