






بوصلة
القمي 

والتحّدايت املعارصة

القيم كلمة مشتّقة من القيمة، واليت تعين الغايل والثمني، وبغّض 

واملعايري  املبادئ  عن  تعبِّ  باتت  القيم  فإّن  للمصطلح،  النظري  البعد  عن  النظر 

تأصيلها،  أو  ومعتقداته  أفكاره  بن�اء  لناحية  املجتمع؛  تربي�ة  يف  عنها  غىن  ال  اليت  واألسس 

سلوك  عن  والناجت  فيه،  االجتماعي  واالستقرار  األمان  عناصر  كّل  على  والسيطرة  وتوجيهه 

حاجة  القيم  ألّن  وذلك  اخللق.  من  وغريه  اإلنسان  من  محيطه  مع  تعامله  وأسلوب  اإلنسان، 

التعامالت  يف  الواقع  أرض  يف  وتتمظهر  البشرّية،  عقالء  كّل  عند  عنها  غىن  ال  واجتماعّية  إنسانّي�ة 

اليومّية بني الناس، وتضّم األخالق احلميدة؛ كالصدق، واألمانة، والشجاعة، والعدل، واحلّق...،. 

وإرساء املوّدة والرحمة يف أنفس الناس وسلوكهم، وتعزيز السلوك االجتماعي اإلجيايب يف خدمة 

ل بالشباب،  الناس ومساعدة املحتاجني، وحتصني عنصر القّوة وامِلنعة يف املجتمعات املتمثِّ

والفتي�ات.  الفتي�ة  من  املستقبل  وأجيال 

اهّتمت  قد  التاريخ  عب  واحلضارات  املجتمعات  كّل  جند  فإّنن�ا  ولهذا 

بقضّية تنمية القيم اإلنسانّي�ة احلميدة يف املجتمعات، 

يف  غرسها  كيفّية  ويف 
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الشباب،  من  ومحّصن  وقوّي  متماسك  جيل  بن�اء  بهدف  والشباب  الفتي�ة  نفوس 
العصر. هذا  يف  عة  واملتنوِّ الكثرية  والتحدّيات  املعوقات  ختّطي  على  قادٍر 

بذور  غرس  يف  اجلديدة  األجيال  لدى  تكمن  األولوّيات  أوىل  إّن  فيه  شّك  ال  ومّما 
من  وعزيزة  ومنيعة  نة  محصَّ أجيااًل  لنحصدها  األطفال؛  لدى  اإلجيابّي�ة  القيم 
الشباب الذي يمّتلون الشرحية االجتماعّية األكرث حضورًا وتأثريًا وتغيريًا يف املجتمع، 
باإلنسان  حتيط  اليت  والهائلة  العظيمة  املخاطر  وختّطي  مواجهة  يف  قدرة  األكرث  وهم 
واملشاكل  والصراعات،  احلروب  من  ابت�داًء  األرض،  هذه  على  وجهه  م  يمَّ أينما 
وللشباب  عام،  بشكل  لإلنسان  م  يقدَّ ما  كل  إىل  وصواًل  والبيئّي�ة،  االقتصادّية، 
ولباس  تارة،  واحلضارة  املدنّي�ة  لباس  يف  سلبّي�ة  قيم  من  خاّص؛  بشكل  والشابات 
الفن والفكاهة أخرى، وحتت عنوان حتصيل احلقوق املهدورة للشاب أو الفتاة ثالثة. 

النظر إىل أمور هامة:  القلب نلفت  أّيها األعزاء جميعًا... يف كلمة أخرية من 

الطفل يف األسرة  القيم تتشّكل لدى  النسبة األكب من  أّن  الدراسات االجتماعّية  تؤّكد  ـ 
الغربي�ة. والبيئ�ة 

اليت يشرتك فيها  التنشئة االجتماعّية  الشخصّية عن طريق  القيم  اكتساب  يتّم  ـ 
الدين واألسرة.

يف  القيم  ترسيخ  يف  التربوّية  األساليب  أهم  أحد  احلسنة  القدوة  عنصر  ل  يشكِّ ـ 
والشباب. الفتي�ة  نفوس 

بأجيالنا  للنهوض  الوحيد  الضمان  هو  واألصيلة  اإلجيابّي�ة  القيم  بذور  نرث  إن  ـ 
الحقًا. عقباها  حتمد  ال  مخاطر  من  ناته  مكوِّ بكل  املجتمع  وإنقاذ  الشاّبة، 

األكرث  وهم  فيها،  يعيشون  اليت  البيئ�ة  يف  تأثريًا  األكرث  الشرحية  هم  الشباب  إّن  ـ 
محيطهم. يف  جيري  مما  وتفاعاًل  تأّثرًا 

الهادي أحمد  حسن 
التحرير رئيس   



حسن أحمد الهادي

مريانا إبراهيم

جهاد سعد
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زهراء جعفر

خالد العبادي
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د. نور الدين أبو حلية

د. أحمد الشايم
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عباس رشيد
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جعفر حمزة

عبد الرّب العليّم

األسعد بن علي قيدارة

مريانا إبراهيم

علي مري حسني

وفاء حطيط
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عبد  »طه  املغريّب  الفيلسوف  تطّرق 

لعّدة  العمل«  »روح  كتابه  يف  الرحمن« 

موضوعات مهمة للغاية، ومن املوضوعات 

اليت ارتأيت أن أخّصص لها مقااًل مستقاًل، 

العوملة«. يات  وحتدِّ »القيم  موضوع 

عبد  »طه  املغريّب  الفيلسوف  بدأ 

الرحمن« تن�اوله لهذه القضّية بتعريف كّل 

من القيمة والعوملة، حيث يقول يف تعريف 

معىن  هي  القيمة  أّن  »اعلم  للقيمة:  مجمل 

يدركه  وال  قلبه،  يف  اإلنسان  جيده  خفّي 

حبّسه؛ لكن، مع وجود هذا اخلفاء، إّن القيم 

عبارة عن معاٍن فطرّية هادية وسامية«]]]. 

»اعلم  يقول:  للعوملة  مجمل  تعريف  ويف 

التجّلي احلاضر إلرادة  العوملة عبارة عن  أّن 

الفكر  يف  العملّية  األصول  عن  حبث  العمل  سؤال  الرحمن،  عبد  طه   -[

والعلم، املركز الثقايّف العريّب، ط ]، 2]20، ص: 209.

حبيث  األرض،  يف  ينتشر  أن  يف  اإلنسان 

جبميع  حييط  أن  إىل  اإلنسان  هذا  يسعى 

العالم«]2].  أطراف 

وهنا يطرح السؤال اآليت: هل تلزتم العوملة 

سامية،  مهتدية  عوملة  تكون  حبيث  بالقيم، 

يف  االنتشار  إلرادة  جتّليًا  باعتب�ارها  وذلك 

بأسره؟ العالم 

النقد القييّم للعوملة:

عبد  »طه  املغريّب  الفيلسوف  يرى 

هو  بما  اقرتنت  االنتشار  إرادة  أّن  الرحمن« 

اقتصادّي وجتارّي، فلم تكتِف بإضفاء طابع 

السلعة على أشياء مادّية كانت غري مسّلعة، 

حبيث بات هذا الطابع مقّومًا لها، ال حبسب 

استعداد  حبسب  وإّنما  احلقيقّية،  أثمانها 

َق  حَلِ بات  بل  األثمان،  هذه  لدفع  املستهلك 

2- )م.ن(، ص: 0]2. 

ملف العدد

 لبىن بو شوارب

ولم  والبشر.  والشغل  اخلدمات  التسليع 

مختلف  حلق  »بل  ذلك،  على  األمر  يقتصر 

الشؤون  فيها  بما  اإلنسايّن،  النشاط  دوائر 

الروحية، حّت بات يتّم احلديث عن أسواق 

ما  املرء  فيها  يتبّضع  الدينّي�ة،  للسلع  خاّصة 

يهواه من غرائب املعتقدات والطقوس«]]]. 

عبارة  إال  هي  ما  العوملة  أّن  يّتضح  هكذا 

هذا  كّله،  العالم  يف  التسليعّي  االنتشار  عن 

االنتشار يف رأي طه يستن�د إىل سلوك أخاليّق 

منها: نذكر  محّددة،  سمات  له  مخصوص 

القيم  إّن  الفطرّية: أي  القيم  - اخللّو من 

مجال  داخل  لها  مكان  ال  والهادية  السامية 

االنتشار التسليعّي؛ والسبب يف ذلك يرجع 

ر  إىل أّن األشياء والعالقات فيه أصبحت ُتقدَّ

النقدّية. بمقادريها 

يف  ذلك  يتجّلى  اإلنسان:  كرامة  هدر   -

استحقاقه؛  حبسب  تقّدر  اإلنسان  قيمة  أن 

بمعىن  التسليع  عجلة  دفع  يف  إسهامه  أي 

للتكريم؛  مكانة  ال  َثّمة  ومن  املردودّية، 

وهذا  التسليع،  مع  جيتمع  ال  أّنه  باعتب�ار 

السامية،  القيم  التكريم وال  األخري ال يعرف 

األثمان. لغة  يعرف  بل 

- إطالق العنان للحرية الفردية: وخطورة 

العاّمة،  املصلحة  تغييب  يف  تكمن  ذلك 

اخلاّصة. املصلحة  وتقديم 

تسليعّي  انتشار  عن  »عبارة  العوملة  إذًا، 

املريّئ  العالم  هذا  يف  اإلخالد  إىل  يوصل 

]- )م.ن(، ص: ]]2.  

القيم
وتحّديات 

       العلومة

باحثة يف الدراسات اإلسالمية ـ املغرب
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احلّرّية  اآلتي�ة:  بالقيم  العمل  طريق  عن 

والرحب  املفرتس،  والتن�افس  املتسّيب�ة، 

والقّوة  املفرطة،  واألناني�ة  املتوّحش، 

املنّسقة«]]]. والماّدّية  املستب�ّدة، 

الفيلسوف املغريّب »طه عبد  وقد تطّرق 

على  املرتّتب�ة  الفساد  أشكال  إىل  الرحمن« 

العوملة  قيم  يرى  إذ  التسليعّية؛  العالقة 

لإلنسان  ّقق 
ُ

حت وال  الفطرّية،  القيم  تضادُّ 

وتزنل  تضّلله  بل  واالرتقاء،  الهداية 

هذا  وجوه  بعض  عن  ويتحّدث  برتبت�ه، 

ومنها: الفساد، 

العالقة  على  يرتّتب  الذي  الفساد 

بالطبيعة؛  اإلنسان  تربط  اليت  التسليعّية 

أين يتمّثل هذا الفساد؟ جييب طه: »يتمّثل 

بما  الطبيعة  إيذاء  يف  إجماال،  الفساد،  هذا 

فاعليه،  غري  على  تقع  األذى  هذا  آثار  جيعل 

بادية  اإليذاء  هذا  وآثار  فاعليه.  عن  فضاًل 

للعيان يف الّب واجلّو والبحر بني انثقاب طبقة 

التلّوث«]2].  وتزايد  املناخ  وتغرّي  األوزون، 

الكبى  الدول  أّن  الرحمن«  »عبد  ويرى 

تتحّمل مسؤولية هذه اآلثار، باعتب�ار أّنها هي 

بل  العالم،  يف  التسليعّي  االنتشار  يقود  من 

السياسّية  الضغوط  ممارسة  إىل  تعمد  إّنها 

وتريته. لتسريع  واالقتصادّية 

العالقة  على  يرتّتب  الذي  الفساد 

باآلخرين:  اإلنسان  تربط  اليت  التسليعّية 

اإلنسان،  حقوق  انتهاك  ذلك  ومثال 
]- )م.ن(، ص: 4]2. 

2- )م.ن(، )ص.ن(. 

التفاوت  وتزايد  العامة،  اخلدمات  وتدمري 

وبلدان  الشمال  بلدان  بني  االقتصادّي 

بلدان  على  الديون  وتراكم  اجلنوب، 

البطالة  كرثة  إىل  أدى  ما  وهذا  اجلنوب، 

والتهميش وغريها من الظواهر السلبّي�ة.

العالقة  على  يرتتب  الذي  الفساد 

بنفسه:  اإلنسان  تربط  اليت  التسليعّية 

»االحنالل  عنوان  جيمعها  األذى  هذا  وآثار 

رات،  املخدِّ تعاطي  ومنها:  اخللقّي«، 

يف  واالنغماس  املسكرات،  على  واإلدمان 

اجلنيّس،  الشذوذ  وتطبيع  الشهوات، 

وجتويز الزنا، وتشريع البغاء. أي إّن اإلنسان 

على  مبني�ة  دنيوّية  رغبات  حتقيق  يف  يفّكر 

وقانون  العاّمة،  املصالح  مراعاة  دون  املتعة 

احرتامًا  باألخالق  االلزتام  أي  الفطرة، 

. ين خر لآل

ينتقل  للعوملة  السلبّي�ة  اآلثار  ذكر  بعد 

للعوملة،  القييّم  العالج  عن  احلديث  إىل 

الذي  التسليعّي  االنتشار  »إّن  فيقول: 

بأسوأ  يتهّدده  وأصبح  العالم،  امتداد  امتّد 

جيعل  أن  بّد  ال  واألهوال،  واألخطار  املفاسد 

منّظمات  وجماعات،  أفرادًا  الواعية،  الهمم 

شّت  تدارك  إىل  تتن�ادى  ومؤّسسات 

أرباب  تثين  أن  عىس  وامللتقيات  املنت�ديات 

هذا االنتشار عن مزيد التسليع للعالم«]]]. 

وال يت�أّت ذلك إال باالهتمام املباشر باإلنسان، 

على  العاّمة  املصلحة  وتقديم  إنسان،  أي 

املصلحة اخلاّصة، وأن يكون الدين واإليمان 

العوملة. أخالقّيات  يف  حاضرًا 

الكفيلة  األخالقّيات  أّن  »يتبنّي  يقول 

حتتاج  التسليعّي  االنتشار  مفاسد  بدفع 

اآلتي�ة:  بالشروط  تويف  بقيم  تأخذ  أن  إىل 

]- )م.ن(، ص: 7]2. 

ملف العدد



مع الشباب
العدد 4 ـ شــتاء 2019

8

M a a  a l s h a b a b  ( 4 )   |  W i n t e r  2 0 1 9

أّولها، أن تكون قادرة على الزتكية، حبيث حتّول الشعور 

وترتقي بالسلوك، وهذا يعين أن تنتقل من رتب�ة تقيي�د 

االقتصادّي بالسيايّس- وهي رتب�ة التهذيب – إىل رتب�ة 

االقتصادّية  التنمية  مقابل  باألخاليّق،  املباشر  تقيي�ده 

وهَم  اإلنسان  عن  تصرف  منها  أقوى  روحّية  بتنمية 

لواقع  التغيري  داعية  فيه  وحتّرك  االقتصادّية،  اجلبّية 

آلثاره؛  وماحيًا  ألسبابه  قاطعًا  التسليعّي،  االنتشار 

تقصر  حبيث  بمنطقها،  مستقلة  قيمًا  تكون  أن  والثاين، 

ذلك  لها  يت�أّت  وال  التسليعّية،  املقوالت  استيعابها  عن 

بعضًا،  بعضه  يشّد  متكاماًل  نسقًا  تشّكل  كانت  إذا  إاّل 

أو مت ازدوجت بالقيم التسليعّية، أشاعت فيها الروح 

اليت حتملها، أو أخضعتها للعقل الذي يمّيها. والثالث، 

يف  تن�درج  ال  حبيث  عقيدتها،  يف  مغايرة  قيمًا  تكون  أن 

انبىن  اليت  القيم  فيه  تن�درج  الذي  االعتقادّي  اجلنس 

عليها االنتشار التسليعّي؛ فمعلوم أّن القيم التسليعّية 

علمانّي�ُة التوّجه، مادّيُة التحّقق تؤّدي إىل إخالد اإلنسان 

للمفاسد  الدافعة  القيم  تكون  أن  فيلزم  األرض،  إىل 

التسليعّية، على العكس من ذلك، قيمًا إيمانّي�ة التوّجه، 

روحيُة التحّقق تؤّدي إىل سري اإلنسان يف األرض، معتبًا 

عواقبها«]]]. يف  ناظرًا  باألشياء، 

لدفع  سبي�ل  ال  أّنه  العوملة،  عالج  يف  القول  وجملة 

نقل  على  قادرة  أخالقّيات  بوضع  إال  مفاسدها 

األرض،  إىل  بالناس  خيلد  الذي  التسليعّي  انتشارها 

ذلك  وحتّقق  فيها.  للسري  بهم   يرىق  تقوييّم  إنتشار  إىل 

أفرادًا  اجلهود  تكاتف  من  بّد  ال  إذ  السهل؛  باألمر  ليس 

ودواًل. وجماعات 

)م.س(،  والعلم،  الفكر  يف  العملّية  األصول  عن  حبث  العمل  سؤال  الرحمن،  عبد  طه   -[

ص: 9]220-2. 

ملف العدد بقعة
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السلوك  بن�اء  يف  وأساسّيًا  جوهرّيًا  دورًا  القيم  تؤّدي 
وتوجيهه على مستوى الفرد واجلماعة، ما ينعكس إجيابًا 
أفراد  على  ثم  ومن  فردًا،  بوصفه  اإلنسان  شخصّية  على 
منظومة  وإّن  معهم.  وتعامله  تفاعله  خالل  من  املجتمع 
تصبح   الفرد  شخصّية  يف  وجتّسدت  استقّرت  إذا  القيم 
مجتمعه،  وسلوك  لسلوكه  وموّجهًا  كًا  ومحرِّ معيارًا 
وخاصة أّن القيم هي موضوع العلوم اإلنسانّي�ة والطبيعّية 
تنظيم  وكّل  إنسايّن،  عمل  كّل  وراء  تقف  إذ  السواء؛  على 
عالقة  هو  موضوعها  ألّن  وسيايّس؛  واقتصادّي  اجتماعّي 
اإلنسان مع الكون الذي يعيش فيه، ونظرته إىل ذاته وإىل 
اآلخرين، وإىل سلوكه وأنواع ضبطه، وإىل مكانه يف املجتمع 

ومستقبله.  وحاضره  وبماضيه  وعالقاته؛  بأنظمته 

نسيّب،  واستمرار  ثب�ات  ذات  القيم  أّن  من  الرغم  وعلى 
الفرد  بني  املستمر  التفاعل  نتيجة  للتغيري  قابلة  لكّنها 
مكان  أو  مدينت�ه  أو  ببلده  محصورة  تعد  لم  اليت  وبيئت�ه 
من  حيمله  ما  بكّل  العالم  لتشمل  توّسعت  بل  سكنه، 
الثورة  أّثرت  فقد  ولهذا  جارفة؛  وقيم  ومعتقدات  أفكار 
القيم  منظومة  على  املختلفة  وتطبيقاتها  التكنولوجّية 
جبميع أنماطها مثل: منظومة القيم االجتماعّية، والديني�ة 
والذاتّي�ة للفرد، أي ما يتّعلق برؤية الفرد لذاته ومجتمعه 
ونظرته إىل هللا والدين، وهذا سيؤّدي  يف كثري من احلاالت 
إىل  القطيعة الثقافّية بني اإلنسان وثقافة مجتمعه وأهله 
وقيمهم، وسيعّزز حالة االنعزال والغربة الثقافّية وتدهور 

القيم املحلّية وتراجعها يف مقابل إدخال أنماط جديدة 
ال تعمل على استقرار املجتمع، بل على تفّككه بنيوّيًا 

وقيمّيًا.  

وباتت الشبكات االجتماعّية تلعب  دورًا يف التأثري 
املستخدمني  فئات  جميع  لدى  والسلوك  القيم  على 
به  تتمّي  لما  وذلك   الشباب،  وخاّصة  املجتمع،  يف 
طبيعة  إىل  يرجع  ما  منها  ذاتّي�ة،   جذب  عناصر  من 
تعكسه  ما  ومنها  املجتمع،  بها  يمّر  اليت  التحّوالت 

اإلعالم  بني  القائمة  اجلدلّية  العالقة 
وتأثري  عام،  بشكل  القيم  وبني 

اآلخر]]]. يف  أحدهما 

تهميش اخلصوصيات:

على   - اليوم   - القيم  عوملة  ترتكز 
القيم  توحيد  نسّميه  أن  يمكن  ما 

وتلعب  اخلصوصّيات،  وتهميش 
والسينما،  املختلفة،  التواصل  وسائل 

الفضائّي�ة، واإلنرتنت، دورًا مهّمًا ومباشرًا  والقنوات 
يف هذا التهميش. ومن املعلوم أّن هذه الوسائل باتت 
يف متن�اول اجلميع، بعدما اخنفضت تكلفة احلصول 
اجتماعّية  أوساط  على  حكرًا  تعد  ولم   - عليها 
على  وال  محّددة،  عمرّية  مراحل  على  وال  معّين�ة، 

]- مجلة األهرام للكومبيوتر واإلنرتنت، مصر، تاريخ 8/ 4/ 8]20.

زهراء جعفر

الشبكات االجتماعّية والقيم
أّيهما ُيؤثر في اآلخر؟

باحثة يف علم النفس ـ لبن�ان
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تكمن  هنا،  ومن   - خاّصة  أو  مغلقة  بيئ�ات 
الذي  الهواء  باتت مثل  ألّنها  وخطورتها؛  أهّمّيتها 
مستويات  عن  النظر  بغّض   - اجلميع  يتنّشقه 
بل  إليه،  حباجة  أّنهم  ويعتقدون   - فيه  التلّوث 
دونه. من  العيش  على  قادرين  غري  أّنهم  يرون 

اليت  الوسائل  هذه  انتشار  سرعة  يفّسر  وهذا   
ساهمت  وقد  اجلميع...،  أيدي  يف  نراها  بتن�ا 
نسّميه  ما  يف  فاعلة  مساهمة  الوسائل  هذه 

لدى  واحدة  جعلها  ومحاولة  القيم«،  »تنميط 
البشر؛ يف المأكل وامللبس، ويف العالقات 

كّل  ويف  اجلنسني،  وبني  األسرّية، 
الفردّية  اإلنسان  حبياة  يّتصل  ما 

قيم  وخصوصًا  واجلماعّية... 
 .[[ [ ك ستهال ال ا

هذا  عن  أهّمّية  يقّل  ال  وما 
قيم  تنشر  العوملة  أّن  األمر، 

توحيد  إىل  الساعية  االستهالك 
واحلياة،  السلوك  وأنماط  األذواق 

املؤّسسات  ألصحاب  خدمة  وذلك 
جتعل  أن  تريد  اليت  العاملّية  والشركات  الكبى 

املنتجة يف هذه  الناس جميعًا مستهلكني للسلع 
من  ذلك  يعين  ما  مع  واملؤّسسات.  الشركات 
املرتبطة  واملفاهيم  والتقاليد  العادات  يف  تغيري 
قيم  وإىل  اآلخر،  وإىل  ذاته،  إىل  اإلنسان  بنظرة 
اجلمال والبساطة، ونمط احلياة، وسوى ذلك؛ 
ثقافة  أّي  يف  اإلنسانّي�ة  القيم  جوهر  يشّكل  ّما 

الثقافات.    من 

بعنوان  دراسة  من  لبن�ان،  االجتماع،  علم  يف  بروفسور  طالل،  عرتييس،  يراجع:   -[

الطّيب�ة  احلياة  مجلة   ،- راهن  واقعّي  حتّد   - للشعوب  الثقافّية  القيم  عوملة 

التخّصصّية، العدد: 24.

مخاطر التواصل االجتماعّي 
على القيم والشباب

االجتماعي   التواصل  وسائل  ظهور  بعد 
واجلّذابة،  املتنّوعة  بتقني�اتها  اجلديد(  )اإلعالم 
جيل  ظهر  املختلفة...،  واملواقع  واملنت�ديات 
اليت  الذكية  والهواتف  االجتماعّية،  الشبكات 
حالة  وارتفاع  واالنتشار  التأثري  جباذبّي�ة  تمّيت 
والتحديث  الوسائط  وتنّوع  والتفاعلّية،  اآلنّي�ة 
االستخدام  ساعات  زيادة  إىل  يؤّدي  ما  املستمر، 
هذا  خطورة  وتنعكس  الشباب.  قبل  من 
البن�اء  يف  مهّمني  عنصرين  يف  األمر 
الشباب،  عنصرا  هما:  االجتماعّي، 
للمجتمع؛  القييّم  والنسق 
القاعدة  هم  الشباب  ألّن  وذلك 
السكايّن،  املجتمع  من  العريضة 
وهم أكرث املستخدمني للشبكات 
االنتشار  جانب  إىل  االجتماعّية، 
لتكنولوجيا  الكثيف  والدخول 

واملعلومات. االتصال 

الكثيف  االنتشار  أّن  يكشف  وهذا   
أسرع  كان  التكنولوجّية  للتطبيقات  والسريع 
ذلك  الستيعاب  املالئمة  الثقافية  البيئ�ة  نمّو  من 
التطّور،  فاملجتمعات اليت تشهد حالة من التدّرج 
اإلنت�اج  مستوى  على  يكون  التكنولويّج  نمّوها  يف 
مجتمعاتن�ا  أّن  نلحظ  بينما  عادة،  واالستهالك 
كانت مستهِلكة فقط؛ ليس للتكنولوجيا وحدها، 
بل للسلع واخلدمات... وغري ذلك. وإّن ما نشهده 
يف  هو  االجتماعّية  الشبكات  عب  جتاذبات  من 
احلقيقة انعكاس حلالة الرتّدي الراهن يف منظومة 
القيم، ونتيجة لرتاكمات عهود سابقة من سياسات 
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فقد  مع  وخاصة  ماضية،  وثقافّية  تعليمّية 
يف  املركزّية  لعنصر  االجتماعّية  الشبكات 
التوجيه، وطغيان الفردّية والعشوائّي�ة يف نقل 
املعلومات واألفكار والقيم والرموز الثقافّية.

تّم  إذا  أّنه  بالنا  عن  يغيب  ال  أن  ويجب 
االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام 
واضحة،  رؤية  ووفق  صيّح  مجتمع  يف 
والتعاضد  البّن�اء  احلوار  يف  ستساهم  فإّنها  
إىل  التسامح  ثقافة  وتعزيز  االجتماعّي، 
الذي  االجتماعّي،  المال  رأس  تنمية  جانب 
املتكّونة  العالقات  تلك  حيّول  أن  شأنه  من 
إجيابّي�ة  حالة  إىل  االجتماعّية  الشبكات  عب 
يتّم توظيفها يف املجال االقتصادّي، وتنمية 
السلبّي�ة  القيم  ونب�ذ  واالبتكار،  اإلبداع 
الوافدة إىل املجتمع، واليت من أهم مفرداتها 
وامليوعة  املجتمعّي  والعنف  الكراهية 

وغريها.  والتحّلل... 

الرتبي�ة األصيلة 
والقيم األخالقّية هما احلل:

بالقيم  كبريًا  اهتمامًا  اإلسالم  اهتّم 
اإلنسان  خبلق  العناية  جعل  إذ  األخالقّية؛ 
األّمة  شخصّية  من  جزءًا  ليصبح  وتنميت�ه 
الهدف  وهذا  الرئيسة،  أهدافه  من  واحدًا 
األّمة  حفظت  اليت  العوامل  أهّم  من 
اإلسالمّية والعربّي�ة من التدهور واالحنالل 
املجتمعات  منه  تعاين  الذي  اخللقّي 
واحلضارات الغربي�ة  املعاصرة، إذ يسودها 
يف  تتجّسد  واليت  األخالقّية؛  القيم  ضياع 
واالنتحار  الطبيعّي،  لشكلها  األسرة  فقدان 
وغريها من مظاهر التأّزم اخللقّي والنفيّس. 

املرض  هذا  من  التخّلص  يمكنن�ا  وال 
الشراحئ  بمختلف  فتك  الذي   - اخلبيث 
وإعادة   - الشباب  سيما  وال  االجتماعّية 
الرتبي�ة  إىل  العودة  خالل  من  إال   توجيهه 
من  املستوحاة  األصيلة  القيمّية  األخالقّية 
رسالة السماء، كون هذه الرتبي�ة هي النشاط 
اإلنسان  إعداد  مهمة  يف  الشامل  االجتماعّي 
وروحّيًا،  وخلقّيًا  جسمّيًا  املتن�اسق  الصالح 
معانيها  الرتبي�ة  وتكتسب  واجتماعّيًا. 
احلقيقّية من خالل األهداف اليت تسعى إىل 
لتأمني  املجتمع  وسيلة  باعتب�ارها  حتقيقها، 
التغرّيات  تعكس  وبهذا  وتطّوره،  استمراره 
وفلسفَته،  املجتمَع  بها  يمّر  اليت  والتطّورات 

واحلاضر]]]. المايض  بني  تفاعل  وهي 

سواء  قيمّية  عملية  جوهرها  يف  والرتبي�ة 
أعّبت عن نفسها يف صورة واضحة أم يف صورة 
ضمنّي�ة، فاملؤسسة التعليمّية حبكم ماضيها 
باإلطار  وعالقاتها  ووظائفها  وحاضرها 
إىل  تسعى  مؤسسة  تعيشه  الذي  الثقايّف 
بن�اء القيم يف كل مجاالتها اخللقّية والنفسّية 
وهي  السلوكّية]2]،  والفكرّية  واالجتماعّية 
وتهذيب  غايات  غرس  إىل  تهدف  بذلك 
عواطف وتنمية إرادات لتجريد اإلنسان من 
يف  اإلنسايّن  كيانه  وحتسني  الدنيوّية،  أهوائه 

اآلخرين]]]. ونظرة  نظرته 

وتطبيقاتها،  السلوكي  وحتديدها  التعليمّية  األهداف  نورمان،  جويلد،   -[

ترجمة أحمد خريي كاظم، دار النهضة العربّي�ة، القاهرة 982]، ص: 8]].

2- عبد امللك، أنور، الفكر العريّب يف معركة النهضة، ط8، دار اآلداب، بريوت 

987]، ص2].

]- العّوا، عادل، قضايا القيم يف الفكر التربوّي اإلساليّم، األصول واملبادىء، 

املنّظمة العربّي�ة للرتبي�ة والثقافة والعلوم، تونس 987]،ص 268.
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كرثت تصنيفات القيم، 
وتعّددت حبسب اخللفيات 

فني، وفيما يلي  الثقافية للمصنِّ
عرض موجز لهذه التصنيفات:

)Kluchohn( :تصنيف كلكهون 

عن  اإلجابة  أساس  على  القيم  صّنف 

د االجتاه القييّم: خمسة أسئلة جوهرّية، حتدِّ

الطبيعة  إىل  املجتمع  نظرة  هي  ما   .[

محايدة( ة-  خريِّ )شريرة-  البشرية؟ 

2. ما هي العالقة بني اإلنسان والطبيعة؟ 

انسجام  عليها-  سيطرة  لها-  )خضوع 

) معها

)المايض-   املفّضل؟  الزمن  هو  ما   .[

املستقبل( احلاضر- 

املفّضل؟  الشخصية  نمط  هو  ما   .4

ما   - كائن  هو  )ما  على:  يؤكد  الذي  النمط 

العمل( على  سيكون- 

اإلنسان  بني  املفّضلة  العالقة  هي  ما   .5

فردّية  وراثّي�ة-  )عائلّية  واإلنسان؟ 

جماعّية(. تعاونّي�ة  تن�افسّية- 

التصنيف الصاعد:

  يشتمل على ثالثة أنظمة للقيم:

غرائز  ويضم  احليوّية:  القيم  نظام  أ. 

احلياة، والغرائز التن�اسلّية، وغرائز املمارسة.

القيم  ويضّم  الفكرّية:  القيم  نظام  ب. 

اللعب،  وقيم  التعاطف،  وقيم  الفردّية، 

واخليال. واالنطالق 

النظام  وهو  الروحّية:  القيم  نظام  ج. 

أو  الضمري،  تدّخل  عن  ينجم  الذي  الرفيع 

الشخص  حيّقق  حت  األخاليق؛  الوجدان 

. لته سا ر

تصنيف أوبري: 

الوظائف  على  تصنيفه  يف  اعتمد 

قسمني: إىل  وقّسمها  االجتماعّية، 

الشخصّية  االجتماعّية  الوظائف  أ. 

المادّية«.  »القيم 

ب. الوظائف االجتماعّية املجّردة »القيم 

الثقافّية«.

تصنيف شلر:

 مّي بني أربعة مستويات من القيم، هي:

الطبيعة  قيم  وهي  األدىن:  املستوى  أ. 

. حلسّية ا

وتشمل  احليوّية:  القيم  مستوى  ب. 

واملوت. والتعب  والراحة  واملرض  الصحة 

قيم  وتشمل  الروحّية:  القيم  مستوى  ج. 

بي�ن اإلسالم والغرب
تصنيف القيم

إدارة التحرير
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من  أرفع  وهي  والعدل،  واجلمال  احلقيقة 

احليوّية. القيم 

وقوامها  الدينّي�ة،  القيم  مستوى  د. 

اإليمان  مشاعر  على  وتشتمل  التقديس: 

القيم. سائر  على  وتهيمن  والعبادة، 

تصنيف الفيل: 

يقسم القيم إىل:

أ. القيم االقتصادّية واالنفعالّية.

ب. القيم العقلّية واجلمالّية.

تاج  وهي  والدينّي�ة،  األخالقّية  القيم  ج. 

جميعًا. القيم 

تصنيف سربينج:

األبعاد  أساس  على  تصنيف  وضع  حاول 

آلتي�ة:  ا

سبينجر  صّنف  املحتوى:  ُبعد  أ. 
إىل: املحتوى  حسب  القيم   )Spranger(

الفرد  باهتمام  وُتعىن  النظرّية:  القيم   .[
احلقيقة.  اكتشاف  إىل  وميله 

باهتمام  وُتعىن  االقتصادّية:  القيم   .2
نافع. هو  ما  إىل  وميله  الفرد 

الفرد  باهتمام  وُتعىن  اجلمالّية:  القيم   .[
أو  الشكل  ناحية  من  جميل  هو  ما  إىل  وميله 

التوافق.

4. القيم االجتماعّية: وُتعىن باهتمام الفرد 

والعون  باحلب  الناس  من  غريه  إىل  وميله 

لشفقة. وا

5. القيم السياسّية: وتعىن باهتمام الفرد 

وميله للحصول على القوة.

الفرد  باهتمام  وُتعىن  الدينّي�ة:  القيم   .6

الظاهري. العالم  وراء  ما  معرفة  إىل  وميله 

ب. ُبعد املقصد:

]. قيم وسائلّية: وهي تلك القيم اليت ينظر 

وسائل  أّنها  على  واجلماعات  األفراد  إليها 

أبعد. لغايات 

والفضائل  األهداف  وهي  غائّي�ة:  قيم   .2

ألنفسهم. واجلماعات  األفراد  يضعها  اليت 

ج. ُبعد الشدة:

فتقّدر  شّدتها،  ناحية  من  القيم  تتفاوت 

تفرضها،  اليت  اإللزام  بدرجة  القيم  شّدة 

من  على  وتوقعه  ره  تقرِّ الذي  اجلزاء  وبنوع 

. لفها خيا

د. ُبعد العمومية:

]. القيم العاّمة.

2. القيم اخلاّصة.

هـ. ُبعد الوضوح:

]. قيم صرحية أو ظاهرة.

2. قيم ضمنّي�ة.
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 و. ُبعد الدوام:

]. قيم عابرة.

2. قيم دائمة.

النبوي  احلديث  موسوعة  تصنيف 

الشريف:

حتتها  ينضوي  مجاالت،  إىل  القيم  قّسمت 

منها: القيم،  من  مجموعة 

]. القيم اإليمانّي�ة األساسّية.

2. القيم األخالقّية.

]. القيم االجتماعّية.

4. القيم االقتصادّية.

5. القيم السياسّية واإلدارّية.

6. القيم العلمّية. 

7. القيم البيئّي�ة والصحّية.

8. القيم الوجدانّي�ة واجلمالّية.

تصنيف محمد عبد هللا دراز:

]. األخالق الفردّية.

2. األخالق العملّية.

 ]. األخالق االجتماعّية.

4. أخالق الدولة.

بن�اء تصنيف إساليم للقيم:

أواًل: املجال العقدي

اليت  باألمور  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 
طريق  عن  محمدًا2،  نبي�ه  تعاىل  هللا  أخب 
الويح أو عن طريق القرآن الكريم، من حيث 
بها،  القلب  إليها، وتصديق  النفس  اطمئن�ان 

: تشمل و

]. اإليمان باهلل تعاىل.

2. اإليمان بالرسل.

]. اإليمان بالكتب السماوية. 

4. اإليمان باليوم اآلخر.

5. اإليمان بالقضاء والقدر.

ثاني�ًا: املجال التعّبدي

اليت  األمور  يف  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 

األقوال  من  ويرضاها  تعاىل،  هللا  حيبها 

وأبرزها: والباطنة،  الظاهرة  واألعمال 

]. محبة هللا سبحانه وتعاىل.

2. محبة الرسول2 وأهل بيت�ه %.

]. الصالة.

4. الصوم.

5. احلج.

ثالثًا: املجال الفردي

قة بذاتي�ة الفرد؛ أي  ويعّب عن القيم املتعلِّ
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صفاته، وسلوكه، ونمط شخصّيت�ه. وأبرزها:

]. طلب العلم.

2. اإلخالص.

]. الشجاعة.

4. طالقة الوجه.

رابعًا: املجال االجتماعي:

أو  فردين  ينب  تنشأ  اليت  القيم  عن  ويعّب 

أكرث، أو على مستوى النظام أو األسرة، حيث 

والتضحية  اآلخرين،  ملساعدة  الفرد  يسعى 

هللا  مرضاة  ابتغاء  وتقديرهم  أجلهم  من 

وأبرزها: تعاىل. 

]. تقدير اآلخرين. 

2. التواضع. 

]. األخوة.

خامسًا: املجال السيايس:

بالشؤون  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 

اإلقليم،  أو  للوطن،  واخلارجّية  الداخلّية 

واستقرار  حفظ  يف  االجيابّي�ة  الفرد  ومشاركة 

وأبرزها: املنطقة. 

]. التخطيط.

2. الوحدة.

]. االسرتاتيجية.

سادسًا: املجال العليم:

بالطرق  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعب 

املعرفة  ني�ل  يف  الدقيقة  العلمّية  واألساليب 

وأبرزها: صورها.  بشّت 

]. الدليل العليم.

2. املنهجية العلمّية.

]. نشر العلم.

سابعًا: املجال المادي:

المادي  بالوجود  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 

حاجاتهم  إشباع  حيث  من  األفراد؛  حلياة 

وأبرزها: هللا.  منهج  وفق  ومطالبهم 

]. الكسب احلالل.

2. النمو االقتصادي.

ثامنًا: املجال اجلمايل:

اجلمايل،  بالذوق  قة  املتعلِّ القيم  عن  ويعّب 

وتشمل:

]. وصف مظاهر الطبيعة

2. اجلمال الفين

ملف العدد
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ندوة،  أو  مقالة  حتصره  ال  يطول،  واالعتدال  الفكر  عن  احلديث 
ومتواصل؛  دائم  بشكٍل  نقاش  مورد  تعّد  اليت  املوضوعات  من  فهو 
وانعدام  الفوىض  يعين  الفكر  فغياب  البشرّية،  حياة  يف  ألهّمّيت�ه 
االستقرار؛ لذلك حناول يف هذا املقال إلقاء الضوء على هذا املوضوع 

حسب مقاربة الفرنيّس »شارل فاجرن«.  

يكفي  ال  أّنه  فاجرن  شارل  اعتب  واالعتدال،  الفكر  عن  حديث�ه  يف 
لإلنسان أن يسعى لرتتيب أموره الدنيوّية وأحوال معيشته وحياته، 
تشوبه  اليت  األدران  كل  من  فيطّهره  بفكره  أيًضا  يهتّم  أن  جيب  بل 
اعتب-  كما  االختالل،  منبع  السخيف  الفكر  أّن  باعتب�ار  وتضّلله؛ 
واملزالق  العقبات  كثريُة  وعرًة  احلياة  طريق  دامت  ما  أنه  أيضًا- 
أصبح من الواجب أن يكون الفكر سليًما؛ وذلك من أجل أن يستطيع 
ال  باطل  معتَقد  أو  سقيم،  رأي  كل  وطرح  والرشد،  الغّي  بني  التميي 
طريق  إىل  به  َيْنَشط  وال  الصحيحة،  الرجولة  بمظهر  اإلنسان  ُيظهر 
النافعة  أداة من األدوات  والريّق. يقول شارل فاجرن »الفكر  الكمال 
للمجموع، وليس من الكمالّيات اليت يمكن االستغناء عنها، فيجب 
والتقوية؛  بالتثقيف  كفيلة  تربي�ة  وتربيت�ه  كلّيًا  اهتماًما  به  االهتمام 
خواطر  من  تمّيه  فارقة  فال  وإالَّ  لها،  خلق  اليت  الوظيفة  ليؤدي 

والهامات«]]]. احليوانات 

وللتأكيد على مكانة الفكر، يعطي شارل فاجرن املثال اآليت: »أْطِلْق 
والصور  الرسوم  ملرأى  يبتهج  جتده  الرّسامني  أحد  مكان  يف  قرًدا 

]-     شارل فاجرن، روح االعتدال، ترجمة: وسيلة محمد، مؤّسسة هنداوّي للتعليم والثقافة- القاهرة، ط9، ص 25.

وأدوات الرسم، فيتنقل بينها مسروًرا، ثم يعود فيعبث بها، فيحطم 
اللوحات البديعة؛ لينظر ما وراءها، ويمّزق األقمشة بأني�ابه احلاّدة؛ 
لريى ما يف باطن صورها، ويذوق مواد األلوان، ثم يمتعض لطعمه، 
أنَّ  يف  شكَّ  وال  مكانه  يف  شيًئ�ا  يرتك  وال  الغرفة،  أرض  يف  فينرثها 
القرد ُيسرُّ بما يعمل ويلهو بهذا اإلتالف، ولكن أماكن املصورين لم 
ليتلفها هذا احليوان اخلبيث. فكذلك  للقرود، ولم تنسق  ختصص 
هو به وإجهاده فيما  الفكر ليس مكاًنا للتجارب البهلواني�ة، ولم خيلق للَّ
ال يفيد، ومن أشد األخطار على اإلنسان أن جيعل فكره لعبة يسلو بها 

ويلهو، فال يكون يوًما ما فكًرا راقًيا يمي ويدرك«]2].

بمعرفة  اإلنسان  جنون  مسألة  إىل  النظر  فاجرن  شارل  وُيلفت 
ومزنلته  نفسه،  قدر 
والذي  لآلخرين،  بالنسبة 
بنفسه،  ضررًا  يعتبه  ال 
االغرتار  يف  الضرر  وإنما 
الظهور.  وحب  بالنفس 
هذه القضية دفعت شارل 
التعقل  بأّن  القول  إىل 
األفراد،  بني  نادرًا  أصبح 
سلبي�ة.  نت�اجئ  لذلك  ولعل 
والتعقل  »الفكر  يقول 

2- )م.ن(،  ص2

خالد العبادي

قيمتا الفكر واالعتدال
                       عند شارل فاجنر

باحث يف الرتاث التارييخ والثقايف والطبيعي ـ املغرب
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ال  اليت  األساسية  الدعائم  من  والتبصرة 
د  جترَّ فمن  واألحوال،  األزمان  بتب�دل  تتب�دل 
بها  واحتفظ  حازها  ومن  مصريه،  ساء  منها 
اعتدل وأمن شرَّ العاقبة. وليس التعقل من 
الصفات الغريزية اليت توجد عفًوا يف جميع 
تكتسب  اليت  الصفات  من  ولكنه  الناس، 
بعد عناء طويل وكّد متواصل. وهو كزن من 
أثمن الكنوز وأنفسها قدًرا، وال يعرف قيمته 
الشطط  يرضيه  ال  حكيًما  يكون  من  إالَّ 
يستهني  من  والعاقل  األهواء.  مع  والتطوح 
يلزم  الذي  الزمن  ويستقصر  املتاعب، 
للتكمل بهذه الصفة احلميدة، فيكون بصرًيا 
الرأي.  سديد  حكيًما  والعواقب  باألمور 
التثين  من  عليه  خياف  السيف  صاحب  إّن 
والتعوج وال يرتكه طعاًما للصدأ، بل يتعهده 
بالنظافة والعناية، فإذا كان هذا حظ قطعة 
الفوالذ اليت ال تنفع يف كل آٍن مع تيسر وجود 
اجلوهر  وهو   — بالعقل  بالك  فما  عوضها، 
أو  فسد،  إذا   — إصالحه  يستحيل  الذي 

اختل؟«]]]. إذا  بغريه  عنه  االستعاضة 

وجود  يفرتض  ال  اإلنساين  فالوجود  إذًا،    
التعقل، فهناك اجلنون كما أشرنا؛ الوجود 
هو وجود حيواين - حسب شارل- ال مزية 
له إال بعد التهذيب والتثقيف، يقول »وقد 
أن  بعد  وفكر  يفكر  أن  قبل  اإلنسان  ُخلق 
مداركه،  ريّق  قبل  وحًشا  فكان  وُوِجد،  ُخلق 
ى  حتلَّ أن  بعد  الصحيح  باملعىن  إنساًنا  وصار 
معرفة،  عن  والتميي  ب  املهذَّ العقل  حبلية 
للخلف،  احلياة  سبي�ل  السلُف  د  فمهَّ

]-  شارل فاجرن، روح االعتدال، ص: 26

ظالم  تنري  اليت  احلقائق  أضواء  وأوجدوا 
فلم  املتشّعبة،  سبلها  وتكشف  احلياة 
أمامه،  ما  يتعّرف  أن  إالَّ  اإلنسان  على  يبَق 
يقيض  أن  من  بداًل  ميسوًرا  آمًنا  فيعيش 
من  نتيجة  إىل  االنتهاء  دون  عبًث�ا  حياته  كّل 

والتنقيب«]2]. البحث 

إن اعتدال احلياة لم يكن وليد الصدفة، 
شارل  يقول  السلف،  دور  إىل  يرجع  وإّنما 

القويمة  واخلطط  احلقائق  »ولوال  فاجرن: 
لتوقفت  السلف ودّونوها  إليها  اهتدى  اليت 
خطوة  العاَلم  خطا  ولما  التقّدم،  حركة 
إذا كان  الريّق والكمال؛ ألّنه  واحدة يف سبي�ل 
ينتهي  ال  ه  فإنَّ لنفسه،  بالعمل  يب�دأ  فرد  كّل 
وهو  إالَّ  احلقائق  إىل  واالهتداء  البحث  من 
ة 

ّ
َدُمه على حاف

َ
العمر، وق يف آخر مرحلة من 

مما  يستفيد  أن  قبل  حياته  فتنطفئ  القب، 
قىض عمره يف سبي�ل احلصول عليه، ويرتك 
لينتهي  ة  الكرَّ يعيد  جديد  ملخلوق  املجال 

2-  )م.ن(، ص27.

مجال  ثّمة  يكون  فال  النهاية،  هذه  مثل  إىل 
للتمتع بلذائذ احلياة، ونعيم العيش، وتكون 
الدني�ا دار شقاٍء وَنَصٍب ال دار نعيم وسعادة، 

مبني«]]]. ضالل  وهذا 

رسالة  لها  مهّمة  فكرة  فاجرن  شارل  طرح 
وصل  مّما  الرغم  على  أّنه  وهي  لإلنساني�ّة، 
واكتشاف  والتنوير  العلم  من  العالم  إليه 
إنكارها،  ألحد  يمكن  ال  اليت  احلقائق  بعض 

لكن لم يكشف طريق املجهول، وكذلك لم 
يصل حلّل مشاكل االجتماع وغريها، يقول 
طالسم  يصادف  العقل  يزال  »وال  فاجرن: 
تزال  وال  يهتدي،  أن  دون  فيها  يتخّبط 
احلكمة والفلسفة تشتّط يف مجاهل ال حدَّ 
الظمآن  أنَّ  يعرف  َمن  ولكن  غاية،  وال  لها 
احلياة  جيد  البرئ  ماء  من  بقليل  يرتوي 
اإلنسان،  إليه  توفق  الذي  باليسري  ممكنة 
كّل  جهل  ملن  قبل  من  ممكنة  كانت  كما 
الوجود  أسرار  عنه  وكتمت  احلقائق، 

]-  )م.ن(، ص 27.
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املحال،  غري  احلياة  يف  واالعتدال  ممكنة،  فاحلياة  العالم،  ونظام 
اعتدل  فكره  اعتدل  وَمن  لإلنسان،  به  طاقة  ال  ما  يستدعي  وال 

عمله«]]]. وانتظم  قوله 

 وقد أثار شارل فاجرن قضية مهّمة لبي�ان أهّمّية الفكر والتعقل، 
يفعله  ما  »فخري  ذلك:  يف  يقول  األديان؟«  أحسن  »ما  وهي: 
ماهّية  عن  ويسأل  أخرى،  صورة  على  السؤال  يضع  أن  العاقل 
الدين  للّدني�ا ولآلخرة، فيكون اجلواب أنَّ  القويم الصالح  الدين 
على  وحيّض  احلياة،  قدر  ويرفع  البصائر،  ينري  الذي  هو  القويم 
العمل مع التوّكل واألمل والطيب�ة. الدين القويم هو الذي ينتصر 
اإلنسان،  وينشط  والرذيلة،  الشر  وخيذل  والفضيلة،  للخري 
احلميدة،  والصفات  ]والقيم]  بالفضائل  التحّلي  إىل  ويدفعُه 
الذي  هو  القويم  الدين  احلّقة.  الرجولة  ِخالل  كّل  اكتساب  وإىل 
الغري  احرتام  إىل  ويدعو  وقبول،  بصب  اآلالم  احتمال  على  يعني 
الكبياء  من  ويقّلل  التسامح،  على  ويساعد  حقوقهم،  ومراعاة 

الواجب«]2]. عمل  على  وحيثُّ   ، والعتوِّ

اإلجابة  تقديم  يستطيع  الذي  هو  املتعقل  احلكيم  اإلنسان  إن   
اليت حترتم اجلميع، وهو ما ينسجم مع أصالة القيم السماوية، اليت 
حتفظ الدور الفردي واالجتماعي لإلنسان يف إطار املجتمع واألمة.

]-  شارل فاجرن، روح االعتدال،)م.س(، ص 28

2-  )م.ن(، ص 2].

جملة القول: 

إّن ُريق احلياة رهني بالفكر السليم والتعّقل الرزين، فال يمكن 
أن تستنري احلياة بدون فكر معتدل يؤمن باالحرتام واالختالف.
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اليومّية،  حياتن�ا  يف  الشائعة  املفاهيم  من  القيم  مفهوم  يعّد 

نتحّدث  ما  فكثريًا  اإلنسايّن،  للسلوك  معيارًا   بوصفها  وذلك 

حاجة  على  التأكيد  إىل  يدفع  ما  انهيارها.  من  ونشكو  القيم،  عن 

بعيدًا  بالقيم،  اإلحساس  إىل  الشباب  وخباّصة  املعاصر،  اإلنسان 

عن السطحّية اليت قد نأخذ بها األمور، واليت تؤّدي إىل عدم إدراك 

القيم  وبني  بينها  واخللط  واألشخاص،  لألشياء  احلقيقّية  القيم 

مثل:  سلبّي�ة،  ظواهر  نشوء  إىل  يؤّدي  ما  الوسيلّية...  أو  النسبّي�ة 

والتشاؤم.  واليأس  واالحنالل  التخّلف 

فقط،  األخاليّق  باجلانب  خاّصة  ليست  القيم  أّن  ذكره،  واجلدير 

فثّمة مجاالت كثرية، منها: قيم احلّق، واخلري واجلمال، كما أّن ثّمة 

اليت  أو  اإلنسان،  حياة  حتكم  اليت  القيم  تلك  مع  تت�داخل  دينّي�ة  قيمًا 

حتكمها.  أن  ينبغي 

اهتمام اإلسالم بالقيم: 

وتهّذب  باإلنسان  ترتقي  اليت  القيم  بكّل  اإلساليّم  الدين  يهتّم 

إحساسه  وتنيّم  مشاعره،  ق 
ّ

وترق بعواطفه،  وتسمو  أخالقه، 

سّلم  قّمة  ويف  عليا،  مرتب�ة  يف  اإلسالمّية  القيم  يضع  ما  باجلمال، 

األخالق  كانت  وإذا  القيم.   من  غريها  على  حاكمة  ويجعلها  القيم، 

يف اإلسالم تعتمد على الويح اإللهّي فليس معىن ذلك أّنها تتصادم 

أو تتن�اقض مع مقّررات العقل اإلنسايّن، كما أّن الضمري اليّح اليقظ 

إاّل ما يتفق مع ما يأمر به قانون األخالق يف اإلسالم. ال يصدر عنه 

يف  بالقيم،  مشبعة  أسس  على  اإلسالمّية  احلضارة  قامت  وقد 

أصولها وفروعها، بل إّن هذه األّمة الوسط اخلرّية، لم تكن كذلك إاّل 

الشهادة  واجب  هو  الذي  الناس،  على  هلل  القوامة  بواجب  بقيامها 

َتُكوُنوْا  ًة َوَسًطا لِّ مَّ
ُ
والشهود احلضارّي، قال تعاىل: }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أ

اِمنَي  وَّ
َ

ِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا ق َها الَّ يُّ
َ
اِس{]]]، وقال تعاىل: }َيا أ ُشَهَداء َعَلى النَّ

اِس  ْخِرَجْت ِللنَّ
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ ُشَهَداء ِباْلِقْسِط{]2]، وقال تعاىل: }ُكنُتْم َخرْيَ أ هلِلّ

.[[[} ِباهلّلِ َوُتْؤِمُنوَن  اْلُمنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َتأ

إّن املنظور احلضارّي القائم على أصول كلّية، جيد منظومة القيم 

]-  سورة البقرة، اآلية: ]4].

2-  سورة المائدة، اآلية: 8.

]-  سورة آل عمران، اآلية: 0]].

دور القيم
في بن�اء مجتمع شبابّي حضارّي

حسين طالب
باحث يف الفكر اإلساليمـ  لبن�ان
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حبث  ومنهاج  معرفّية،  رؤية  بتقديم  جديرة 

وضوابط  وتن�اول،  تعامل  وأدوات  ونظر، 

هذا  بن�اء  يف  أساس  كركن  وسلوك،  سعي 

املنظور.

العقيدة اإلسالمّية والقيم:

الدافعة(  )العقيدة  اإلسالم  عقيدة  إّن   

وترى  وإحيائه،  الكون  إعمار  باجتاه  تدفع 

عليه.  سّيدًا  ال  الكون  يف  سّيدًا  اإلنسان 

عن  اإلنسان  ترفع  اإلسالم  شرعة  وكذلك 

االحنطاط دون املرتب�ة اإلنسانّي�ة، وتيّسر له 

إىل  الضيق  من  العقل  وخترج  السالم،  سبل 

السعة، فتضع عن الناس اآلصار واألغالل. 

تنظمان  والعقيدة  الشريعة  فإّن  وبالتايل، 

يف  وفرعها  ثابت  أصلها  كبى،  قيم  شجرة 

لسماء. ا

»التوحيد  مثلث  يف  القيم  هذه  تت�أسس 

القيم  لسائر  اجلامع  والعمران«  والزتكية 

واحلياة  والكون  تعاىل،  باهلل  املتعّلقة 

السنن  بمنظومة  واملرتبطة  واإلنسان، 

احلضارّية،  احلركة  يف  واملتحّكمة  احلاكمة 

يف  بها  والوثوق  عليها  التعّرف  يسهم  واليت 

وتقويمها. احلركة  هذه  توجيه 

وحدانّي�ة  إىل  الداعية  »التوحيد«  قيمة 

وصراط  واحدة،  أّمة  وإىل  تعاىل،  هللا 

 – البشرّية  توّحد  اليت  هي  واحد،  مستقيم 

رايتها  حتت   – واحدة  نفس  من  جاءت  اليت 

هذه  جامعة(.  )أّمة  يف  واختي�ارًا،  إرادة 

حضارّي،  مجتمع  لبن�اء  تؤّسس  اليت  القيمة 

تتوجه حنو اإلنسان )املستخَلف يف األرض( 

ومجتمعه  وأهله  لنفسه  »الزتكية«  بدور 

ْرِض 
َ
َن األ ُكم مِّ

َ
نَشأ

َ
وأّمته، قال تعاىل: }ُهَو أ

َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها{]]]، وحتكم ذلك منظومة 

بما  احلركة  توّجه  اليت  العليا  املقاصد  من 

حيفظ دين اإلنسان ونفسه وكرامته ونسله 

وماله. وعقله 

املنظور  يف   – القيم  منظومة  تّتسع 

احلياة  يف  متعّددة  مجاالت  إىل   – احلضارّي 

واالقتصادّية،  السياسّية،  البشرّية: 

إلخ. والعلمّية...  والنفسّية،  واالجتماعّية، 

 – اإلساليّم  الفكر  أعلى  اإلطار  هذا  ويف 

منذ بواكريه ويف أصوله احلضارّية األساسّية 

– مجموعة من القيم اليت تعّد بمثابة الهيكل 

احلاكم للفكر واحلركة يف املجال السيايّس.

]-  سورة هود، اآلية: ]6.

استن�د  كبى  قاعدة  »العدل«  فقيمة 

ويف  واستنب�اطه،  تنظريه  يف  الفكر  هذا  إليها 

رصده حلركة الواقع وتشخيصه، ويف تقويم 

فاملدين�ة  وجتديده.  وإصالحه  الواقع  هذا 

الفاضلة، يف الفلسفة السياسّية اإلسالمّية 

خلدون  وابن  والغزايّل،  الفارايّب  لدن  من 

قامت  به  الذي  العدل  إىل  ترتكز  وغريهم، 

ْت  }َوَتمَّ تعاىل:  قال  واألرض،  السماوات 

ِلَكِلَماِتِه  ِل  ُمَبدِّ الَّ  َوَعْداًل  ا 
ً

ِصْدق َك  َربِّ َكِلَمُت 

اْلَعِليُم{]2]. ِميُع  السَّ َوُهَو 

القيم العليا يف اإلسالم:

القيم  أّن  على  اإلساليّم  الفكر  يؤّكد 

العليا، وعلى رأسها التوحيد، ال تنتظم بغري 

قيمة )العدل(، لكّن التوحيد الذي تنهض 

الدولة واألّمة يف املنظور احلضارّي ال  عليه 

فالشرك  وعدالًة،  عداًل  يثمر  حّت  يكتمل 

التوحيد  حقيقة  يفّت  والظلم  عظيم،  ظلم 

وأنواره.

املقام األعلى  الذي جيعل  التوحيد  إّن هذا 
2-  سورة األنعام، اآلية: 5]].
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»املساواة«  إىل  يفيض  تعاىل  هللا  يف  متوّحدًا 

فضل  فال  خلقهم،  أصل  حيث  من  البشر  بني 

وال  للون  وال  لعرق  وال  لنسب  وال  جلنس 

إاّل  غريه  على  أنىث(  أو  )ذكر  لنوع  وال  لطبقة 

)التوحيد(  العليا  القيمة  من  حيّقق  ما  بمقدار 

سّماها  اليت  ومقتضياتها  ولوازمها 

هذه  »التقوى«.  تسمية:  أبلغ  القرآن 

مّيت  اليت  هي  اإلنسانّي�ة  املساواة 

حركتها  يف  أكان  سواء  اجلامعة  األّمة 

املجال  عب  حركتها  يف  أم  الداخلية، 

والدويّل. احلضارّي 

انتظم  الذي  الفريد  العقد  وهذا   

واملساواة،  والعدل  التوحيد  بواسطته 

لإلنسان  األصلّية  الكرامة  على  وشّدد 

يف  اإلنسان  حرمة  وعلى  ذّمته،  وبراءة 

ذاته: نفسه أو دمه، ويف خصائصه من 

والتكريم،  والكرامة  واحلّرّية  العقل 

ويف  آَدَم{]]]،  َبيِن  ْمَنا  َكرَّ }َوَلَقْد  تعاىل:  قال 

ومتاع. ومعرفة  مال  من  خيّصه  وما  ممتلكاته 

مؤّسسة  احلضارّي  املنظور  يف  فالقيم 

ونامية  وحافظة  ومصِلحة  ومقومة  وحاكمة 

الدافعة  العقيدة  مع  تتضافر  ومنّمية، 

)املجال  اجلامعة  واألّمة  الرافعة،  والشرعة 

واحلضارة  احلاكمة،  والسنن  احلضارّي(، 

منظور  بن�اء  يف  الراعية،  واملقاصد  الفاعلة، 

]-  سورة اإلسراء، اآلية: 70.

والنظم  ودولها،  األّمة  يف  للنظر  متكامل 

تقّدم  وكذلك  وأسسها،  وحركتها  السياسّية 

لدراسة  مرجعّيًا  وإطارًا  منهجّيًا  مدخاًل 

الدولّية  الساحة  يف  وتفاعالتها  األّمم  أحوال 

. ّية ر حلضا ا و

القيم احلضارّية يف اإلسالم: 

القيم  من  النماذج  بعض  إىل  هنا  نشري 

شبايّب  مجتمع  لبن�اء  اإلسالم؛  عليها  أّكد  اليت 

التقّدم  إىل  يسعى  األركان،  ثابت  حضارّي، 

يلي: ما  القيم  هذه  ومن  والريّق. 

اليت  القيم  أهّم  من  التفكري  التفكري:  ]ـ 

حّث عليها القرآن الكريم يف عديد من اآليات 

ُكْم  }َلَعلَّ تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  الكريمة، 

ُروَن{]]]  َتَتَفكَّ اَل 
َ
ف

َ
}أ وقوله:  ُروَن{]2]  َتَتَفكَّ

وأكرث التعبريات اليت وردت يف هذا الصدد قوله 

ُروَن{]4]. َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ تعاىل: }ِإنَّ يِف َذِلَك آَلَياٍت 

التفكري،  على  الناس  حيّفز  الكريم  فالقرآن 

يأيت  وعادة  متنّوعة،  سياقات  يف  به  ويأمرهم 

آيات هللا  ذلك عقب ذكر عديد من 

احلديث  أو  اإلنسانّي�ة،  أو  الكونّي�ة 

من  الكريم  القرآن  يتضّمنه  عّما 

إىل  اإلشارة  بعد  أو  بالغة،  حكم 

بعض األمثال، أو القصص، أو حّت 

من  الزوجني  بني  ما  إىل  التنبي�ه  بعد 

املوّدة والرحمة، أو غري ذلك من أمور 

تتطّلب من اإلنسان أن يشحذ ذهنه 

تنطوي  ما  وإدراك  لفهمها  وعقله 

إلهّية. وأسرار  سنن  من  عليه 

نعلم  التاريخ  استقراء  خالل  ومن 

ف تفكريهم 
ّ

أّن املسلمني عندما توق

مثل:  اخلطأ  املقوالت  بينهم  وانتشرت 

يف  »وليس  شيئ�ًا«.  لآلخر  األّول  يرتك  »لم 

اإلمكان أبدع مّما كان«، وراجت يف أوساطهم 

حضارتهم  فت 
ّ

توق واألوهام،  اخلرافات 

ف إبداعهم، واكتفوا بثقافة املحفوظات، 
ّ

وتوق

ف 
ّ

توق إىل  أّدى  ما  السابقون،  قاله  ما  وترديد 

لغريهم  امليدان  وإخالء  احلضارّي،  عطائهم 

2-  سورة البقرة، اآلية: 9]2.

]-  سورة األنعام، اآلية: 50.

4-  سورة الرعد، اآلية: ].
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من األّمم لتحمل راية التقّدم؛ بفعل ممارسة 

العقول.  واستخدام  التفكري 

اليت تشري  الكريم، يف اآليات  القرآن  يقول 

واألرض  السموات  يف  ما  كّل  تسخري  إىل 

َوَما  َماَواِت  السَّ يِف  ا  مَّ َلُكم  َر  لإلنسان: }َوَسخَّ

َقْوٍم  ْنُه ِإنَّ يِف َذِلَك آَلَياٍت لَّ ْرِض َجِميًعا مِّ
َ
يِف اأْل

للسماوات  التسخري  فهذا  ُروَن{]]]،  َيَتَفكَّ

واألرض وما بينهما يعّد حقاًل واسعًا ومجااًل 

وفكره،  عقله  يستخدم  من  لكّل  له  حدود  ال 

آَلَياٍت  َذِلَك  يِف  }ِإنَّ  اآلية  ختام  يف  جاء  كما 

واضحة  دعوة  ذلك  ويف  ُروَن{.  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ

على  للرتكي  الشباب،  وخاّصة  لإلنسان، 

من  أساسها؛  على  والعمل  التفكري  قيمة 

التقّدم  حيّقق  حضارّي،  مجتمع  بن�اء  أجل 

. ية للبشر

2ـ العلم: إّن اهتمام القرآن الكريم بالعلم ال 
حيتاج إىل تأكيد، ومن هنا وجدنا القرآن الكريم 

يويص النيّب2 بأن يدعو رّبه لالسزتادة من 

بِّ ِزْديِن ِعْلًما{]2]، ويف ذلك حتفي  العلم }َوُقل رَّ

لنا للسري على منواله واالقتداء به. والعلم – 

كان  فإذا  اجلهل.  نقيض   – معروف  هو  كما 

اإلسالم يعتب العلم فريضة، فإّن اجلهل يعّد 

رذيلة ونقيصة.

عن  احلديث  يعين  العلم  عن  واحلديث 

]-  سورة احلاشية، اآلية: ]].

2-  سورة طه، اآلية: 4]].

التفكري العليّم، ويعين ضرورة االلزتام باملناهج 

يزال  ال  األمر  أّن  املؤسف  من  ولكن  العلمّية. 

تفسري  إىل  اللجوء  الكثيرين  أوساط  يف  يشيع 

وتصّور  احلقيقّية،  أسبابها  بغري  األحداث 

أسباب وهمّية ال صلة لها بالعلم وال باحلقيقة.

أسبابها  بغري  األحداث  تفسري  ثّم  ومن 

احلقيقّية، واللجوء إىل األساليب غري العلمّية 

القرارات  واختاذ  العالج،  يف  العقلّية  وغري 

انتكاسة  يعّد  ذلك  شابه  ما  أو  الشخصّية، 

للّدين  مخالف  أمر  أّنه  عن  فضاًل  فكرّية، 

جملًة وتفصياًل، ما لم يستن�د إىل دليل محقق.

القيم  من  قيمة  الوقت  ُيعّد  الوقت:  ]ـ 
احلضارّية األساسّية اليت نّب�ه إليها اإلسالم، 

التصّرف  وحسن  بها،  االلزتام  على  وحّض 

)مثل  بالوقت  تعاىل  هللا  أقسم  وقد  فيها، 

آيات  من  عديد  يف  إلخ(  والضىح..  الفجر 

هذه  أهمّية  مدى  لنا  ليبنّي  الكريم  القرآن 

مرحة  يف  وخاّصة  اإلنسان؛  حياة  يف  القيمة 

حياته،  يف  األهّم  املرحلة  ألّنها  الشباب؛ 

والهّمة  والعطاء،  والطاقة،  النشاط،  حيث 

من  االستفادة  ضرورة  يعين  ما  العالية... 

تقّدم  أجل  من  األعمال،  إلجناز  املرحلة  هذه 

ورقّيه. املجتمع 

خيبنا  الوقت  أهّمّية  على  وتأكيدًا 

ضمن  يدخل  الوقت  أّن  النيّب2 

ُيسأل  سوف  اليت  الكبرية  املسؤولّيات 

فيما  عمره  »عن  القيامة  يوم  اإلنسان  عنها 

. [[ [ » ه فنا أ

أن  ينبغي  الصّدد  هذا  يف  مهّم  أمر  وثّمة 

الواضح  التفريق  ضرورة  وهو  جّيدًا،  ندركه 

اخللط  وعدم  اللهو،  ووقت  اجلّد  وقت  بني 

بينهما، فلكّل وقته، واإلسالم يف الوقت الذي 

الوقت  استغالل  وإىل  العلم  إىل  فيه  يدعو 

فيما يفيد، فإّنه يدعو إىل الرتويح املقبول عن 

النفس استعدادًا الستئن�اف العمل من جديد.

على  كثريًا  يعّول  اإلسالم  فإّن  وأخريًا   

االستغالل  وأهّمّية  بالزمن،  الوعي  ضرورة 

األمثل للوقت يف كّل مجاالت احلياة، إذ بدون 

حضارة. تقوم  ال  ذلك 

4ـ العمل: من القيم اليت ترتبط ارتب�اطًا 
هو  فالوقت  العمل؛  قيمة  بالوقت  عضوّيًا 

الوعاء الذي يمارس فيه اإلنسان أعماله، وال 

ج  أصفهان،   ،8 املؤمنني  أمري  مكتب�ة  ط]،  الوايف،  الكاشايّن:  الفيض   -[

26، ص: 40].

ملف العدد بقعة



مع الشباب
العدد 4 ـ شــتاء 2019

23

M a a  a l s h a b a b ( 4 )  |  W i n t e r  2 0 1 9

بعضهما،  عن  القيمتني  هاتني  فصل  يمكن 

أن  يمكن  ال  والعمل  فراغ،  عمل  بال  فالوقت 

قلنا  وإذا  إلجنازه،  وقت  ثّمة  كان  إذا  إاّل  يتّم 

تكوين  يف  أساسًا  عنصرًا  يشّكل  الوقت  إّن 

الوقت  هو  بذلك  املقصود  فإّن  احلضارة؛ 

املرتبط بالعمل اجلاّد املثمر، والعمل ال يكون 

جادًا أو مثمرًا إاّل إذا كان قائمًا على علم وفهم 

بني  وثيقًا  ارتب�اطًا  هناك  أّن  وكما  وإدراك. 

يقّل  ال  ارتب�اطًا  هناك  فإّن  والعمل،  الوقت 

العمل  أّن  بمعىن  والعمل؛  العلم  بني  أهّمّية 

وتطبيقًا  عليّم  لتخطيط  تنفيذًا  يعّد  املنتج 

علم  من  اإلنسان  عليه  حصل  لما  عملّيًا 

ومعرفة، وبذلك يكون العلم والعمل وجهني 

واحدة. لعملة 

مدى  على  التأكيد  القول  نافلة  من  ولعّله 

لون  فالعمل  العمل،  بقيمة  اإلسالم  اهتمام 

من ألوان العبادة هلل سبحانه وتعاىل باملعىن 

أّي  ليس  املقصود  والعمل  للعبادة،  العاّم 

يفيد  الذي  الصالح  العمل  هو  وإّنما  عمل، 

دنيوّيًا. أم  دينّي�ًا  أكان  سواء  واملجتمع،  الفرد 

عليهما  أّكد  مهّمني  أمرين  هنا  ونضيف 

وال  فيه  لبس  ال  واضحًا  تأكيدًا  النيّب2 

. ض غمو

ويف  فيه،  واإلخالص  العمل  إتقان  أولهما: 

ذلك يقول النيّب2: »إذا عمل أحدكم عماًل 

.[[ فليتقنه«]

حلظة  آخر  حّت  العمل  استمرارّية  ثانيهما: 

الدني�ا  توشك  عندما  وحّت  اإلنسان،  حياة  يف 

»إذا  النيّب2:  يقول  ذلك  ويف  الفناء،  على 

فإن  فسيلة،  أحدكم  يد  ويف  الساعة  قامت 

فليفعل«]2]. يغرسها  أن  استطاع 

وهذا يعين أّن اإلسالم يف تأكيده على قيمة 

رفض  على  نفسه  الوقت  يف  يؤّكد  العمل 

حركة  فاحلياة  وصوره،  أشكاله  بكّل  التواكل 

ونشاط، واألخذ باألسباب سّنة من سنن هللا 

وعندما  كّله،  لذلك  مضاّد  والتواكل  الكون،  يف 

ساد هذا التواكل املرذول مجتمعاتن�ا اإلسالمّية 

والتقّدم. احلضارة  ركب  عن  ختّلفت 

تقوى  ليس  الّدين  املعاملة:  حسن  5ـ 
التقوى  وإّنما  صاحبها،  على  تقتصر  سلبّي�ة 

احلقيقّية تعّد ترجمة عملّية للّدين يف التعامل 

مع اآلخرين، سواء أكان ذلك بالقول أو بالفعل 

وسائل  من  أخرى  وسيلة  بأّي  أو  باإلشارة  أو 

لتعامل. ا

]- الشيخ الكلييّن، الكايف، )م.س(، ج ]، ص: ]26.

2- العاّلمة الريشهرّي، ميان احلكمة، ج 2، ص: 0]4].

حسن  على  أّكد  الكريم  القرآن  فإّن  ثّم  ومن 

املعاملة يف منهج الدعوة إىل هللا عّز وجّل، وينبَّ 

أّن قوام الدعوة ومنهجها هو احلكمة واملوعظة 

}اْدُع  تعاىل:  قال  باحلسىن،  واجلدال  احلسنة 

َسَنِة  احْلَ َواْلَمْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ َسِبي�ِل  ِإىِل 

ْحَسُن{]]].
َ
أ ِهَي  يِت  ِبالَّ َوَجاِدْلُهم 

يف  البشاشة  على  )ص(  الرسول  حّثن�ا  كما 

وجه اآلخرين؛ لما لذلك من تأثري كبري يف األلفة 

يف  »تبّسمك  يقول2:  ولذلك  الناس؛  بني 

وجه أخيك صدقة«]4]، ويقول2: »ال حتّقرن 

بوجه  أخاك  تلقى  أن  ولو  شيئ�ًا،  املعروف  من 

حسن«]5]. وِبْشر  طلق، 

للتعامل  فرصة  اإلسالم  يرتك  وال  هذا 

وذلك  ويغتنمها،  إاّل  اآلخرين  مع  احلضارّي 

بهدف الوصول إىل غرس الثقة املتب�ادلة واأللفة 

واملودة بني الناس؛ من أجل الوصول إىل مجتمع 

اإلنسانّي�ة،  األخوة  معاين  فيه  تتحّقق  إنسايّن 

والسالم. العدل  ويسوده 

ومن أجل ذلك حيّض اإلسالم باستمرار على 
حسن اخللق يف التعامل مع اآلخرين، عن أيب 
جعفر 8 أّنه قال: »إّن أكمل املؤمنني إيمانًا 
هللا8:  عبد  أبو  وقال  خلقًا«]6].  أحسنهم 
»ما يقدم املؤمن على هللا عّز وجّل بعمل بعد 

]-  سورة النحل، اآلية: 25].

4- العاّلمة الريشهرّي، ميان احلكمة، مصدر سابق، ج 2، ص: 597].

البيت  آل  مؤسسة  ط2،  الوسائل،  مستدرك  حسني:  النورّي،  الشيخ   -5

إلحياء الرتاث، بريوت،  408]هـ، ج 2]، ص: 44].

6- الشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص: 99.
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الفرائض أحّب إىل هللا تعاىل من أن يسع الناس خبلقه«]]].

التعامل بني املسلمني،  املعاملة على  وال تقتصر حسن 
من  املسلمني  غري  مع  التعامل  على  ذلك  ينسحب  وإّنما 
كّل األجناس والشعوب ما دام هؤالء ال يريدون باملسلمني 
يف  الوضوح  كّل  واضحة  ذلك  يف  القرآنّي�ة  والقاعدة  شّرًا، 
يِف  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  ِذيَن  الَّ َعِن   ُ هللاَّ َيْنَهاُكُم  تعاىل:}اَل  قوله 
وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم  ن َتَبُّ

َ
ن ِدَياِرُكْم أ ِرُجوُكم مِّ يِن َوَلْم خُيْ الدِّ

اْلُمْقِسِطنَي{]2]. بُّ  حُيِ  َ هللاَّ ِإنَّ 

واحدة  نفس  من  هللا  خلقهم  قد  جميعًا  فالناس 
عن  النظر  بصرف  اإلنسانّي�ة،  األخّوة  رابطة  جتمعهم 
واحلضارة  وألوانهم،  وأشكالهم  ومعتقداتهم  أعرافهم 
يف  اإلنسانّي�ة  معىن  فيها  يتحّقق  اليت  هي  احلقيقّية 

جميعًا. البشر  بني  التعامل 

]- )م.ن(، ص: 00].

2-  سورة املمتحنة، اآلية: 8.

أخريًا، إّن الدعوة موّجهة 
للشباب من أجل التمّسك 

بالقيم اليت أّكد عليها اإلسالم 
من أجل بن�اء مجتمع شبايّب 

حضارّي، يسهم يف تقّدم 
البشرية وتطّورها،  والسري بها 

إىل الكمال. 

ملف العدد بقعة
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ملف العدد

على  بينها  والصراع  بالقيم  املرتبطة  البحوث  يف  يمكنن�ا  ال 
عن  تتحّدث  اليت  القرآنّي�ة  اآليات  إىل  نعود  ال  أن  التاريخ  مدار 

أن  عاتقه  على  أخذ  الذي  الشيطان 
فطرته  عن  وُيبعده  اإلنسان،  ُيضّل 
الكمال  وعن  عليها،  هللا  خلقه  اليت 
الذي هّيأه له، واملصري اجلميل الذي 

. ه ينتظر

كّل  تصنيف  يمكن  أّنه  ذلك 
املواقف املرتبطة بالقيم السلوكّية، 
واألخالقّية، والروحّية، واحلضارّية 
إىل  تقسيمها  يمكن  واليت  وغريها، 

: صنفني

] ـ صنف أصيل: يتن�اسب مع العقل والطبيعة اإلنساني�ة، وهو 
الذي جبل هللا عليه اإلنسان، وجعل سعادته وسالمه وطمأنينت�ه 
وتزّنلت  إليه،  للدعوة  واألئمة%  الرسل  جاء  الذي  وهو  فيه، 

حتقيقه. كيفّية  تضّمنت  اليت  املقّدسة  الكتب 

2 ـ صنف وافد: أو دخيل أو غريب عن طبيعة اإلنسان؛ ولذلك 
يتن�افر معه ومع كّل ما تتطّلبه سعادته وسالمه وطمأنينت�ه، وعلى 

تيح للشيطان وجنودهـ  حتقيق االختب�ار اإللهّي 
ُ
الرغم من ذلك فقد أ

ـ أن يت�دخلوا يف تعديل الطبيعة اإلنسانّي�ة حبيث يصبح لها بعض 
يف  تعاىل  قال  كما  والزتيني،  اإلغواء  وسيلة   عب  وذلك  إليه،  امليل 
وصف املنابع اليت صدرت منها كّل الفلسفات الماّدّية والوجودّية: 
ْجَمِعنَي 

َ
ُهْم أ ْغِوَينَّ

ُ
ْرِض َوأَل

َ
نَنَّ َلُهْم يِف اأْل َزيِّ

ُ
ْغَوْيَتيِن أَل

َ
اَل َربِّ ِبَما أ

َ
}ق

ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي{ ]احلجر: ]9، 04].

كّل  تعتمده  الذي  واملنهج  املصدر  تلّخصان  الكريمتان  فاآليت�ان 
ال  وهو  واإلغواء،  الزتيني  منهج  وهو  اإلنسان،  على  الوافدة  القيم 
ن حيمل أّي حقيقة جمالّية، ولكنه يعين أّن ذلك  يعين أّن اليشء املزيَّ
ن ُوضع بصورة حبيث ُتقبل عليه العني، أو يقبل عليه الذوق،  املزيَّ
فريسة  املدمن  يقع  مثلما  له،  فريسة  ذلك  بعد  اإلنسان  يقع  ثم 
رات اليت استعملها مّرات عديدة إىل  لذلك الشراب، أو تلك املخدِّ

أن صارت متحّكمة فيه.

ولذلك أخب هللا تعاىل أّن من تزيين�ات 
أوالدهم،  قتل  للمشركني  الشيطان 
ِمَن  ِلَكِثرٍي  َن  َزيَّ }َوَكَذِلَك  تعاىل:  قال 
ُشَرَكاُؤُهْم  ْواَلِدِهْم 

َ
أ ْتَل 

َ
ق اْلُمْشِرِكنَي 

َوَلْو  ِديَنُهْم  َعَلْيِهْم  َوِلَيْلِبُسوا  ُدوُهْم  ِلرُيْ
وَن {  َذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ

َ
َعُلوُه ف

َ
ُ َما ف َشاَء هللاَّ

.[7[[ ]األنعام: 

تتن�اسب  ال  الظاهرة  هذه  أّن  فمع 
قيم  من  اإلنسان  عليه  ُجِبل  ما  مع  أبدًا 
على  وخصوصًا  واحلنان،  الرحمة 
األوالد، لكّن الشيطان استطاع عن طريق أدواته املختلفة أن جيعل 
من ذلك التصّرف سلوكًا عادّيًا طبيعّيًا أقّره املجتمع، وراح جيد من 

عنه. يدافع 

وهكذا نستطيع من خالل هذه الرؤية القرآنّي�ة أن نكتشف املصادر 
واملناهج اليت تعتمدها كّل األفكار والفلسفات الوافدة لتعديل القيم 

اإلنسانّي�ة، وجعلها تتن�اسب مع اخلّطة الشيطانّي�ة إلغواء اإلنسان.

د. نور الدين أبو لحية

القيم
وجدلّية األصيل والوافد

أستاذ جامعي ومفّكر إساليم ـ اجلزائر
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ملف العددبقعة ضوء

القيم  بها  تمّر  اليت  املراحل  حتليل  وعند 
الشيطانّي�ة الوافدة على اإلنسان، جند أّنها تمّر 
بمراحل ثالث، تب�دأ بتعديل الفكر، ثم تعديل 
السلوك، وتنتهي بتعديل الشخصّية وحتويلها 
من شخصية إنسانّي�ة ممتلئة بالقيم اإليمانّي�ة 
النبيلة إىل شخصّية شيطانّي�ة ممتلئة بالقيم 

اإلنسانّي�ة. للطبيعة  املنافية 

نذكر  أن  املختصر  املقال  هذا  يف  وسنحاول 
القيم  ل 

ّ
تسّل كيفّية  عن  النماذج  بعض 

الصبغة  عن  لتحويله  اإلنسان،  إىل  املنحرفة 
اليت  الصبغة  إىل  عليها  هللا  صبغه  اليت 

الشيطان. يريدها 

أواًل ـ القيم واملرتكزات الفكرّية:

أّول ما يقوم به الشيطان يف خطته اإلغوائّي�ة 
]تعديل الفكر] باعتب�اره األساس الذي تنطلق 
ومواقفه؛  اإلنسان  سلوكّيات  جميع  منه 
من  كثريًا  الغرض  هذا  ألداء  يستخدم  ولذلك 
وينسيها  عليها،  يستحوذ  اليت  الشخصيات 
ذكر هللا، ثم يوسوس لها بكّل تلك الفلسفات 
اإلنسانّي�ة،  الطبيعة  عن  الغريب�ة  واألفكار 
واليت قد نتوهم أنها فكر إنسايّن أصيل، بينما 
كما  شيطايّن،  وتضليل  إغواء  حقيقتها  يف  هي 
ِإَناًثا َوِإْن  قال تعاىل: } ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ 
اَل 

َ
ُ َوق َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيَطاًنا َمِريًدا )]]7( َلَعَنُه هللاَّ

 )8[[( َمْفُروًضا  َنِصيًب�ا  ِعَباِدَك  ِمْن  َذنَّ  ِ
َّ

خت
َ
أَل

ُكنَّ آَذاَن  َلُيَبتِّ
َ
ُهْم ف ُهْم َوآَلُمَرنَّ َينَّ َمنِّ

ُ
ُهْم َوأَل نَّ ِضلَّ

ُ
َوأَل

ِخِذ  ِ َوَمْن َيتَّ نَّ َخْلَق هللاَّ ُ َلُيَغريِّ
َ
ُهْم ف ْنَعاِم َوآَلُمَرنَّ

َ
اأْل

َقْد َخِسَر ُخْسَراًنا 
َ
ِ ف ا ِمْن ُدوِن هللاَّ ْيَطاَن َوِليًّ الشَّ

َيِعُدُهُم  َوَما  يِهْم  َوُيَمنِّ َيِعُدُهْم   )9[[( ُمِبيًن�ا 

.[02[  -  7[[ ]النساء:  ُغُروًرا{  ِإالَّ  ْيَطاُن  الشَّ

فهذه اآليات الكريمة تشري إىل أّن الشيطان 
الختي�ار  لديه  اإلغواء  وسائل  كّل  يستعمل 
منهم  وحيّول  الفنت،  وزعماء  التضليل  رؤساء 
قادة فكرّيني، وزعماء اجتماعّيني، وفالسفة 
وفنانني  مبدعني،  وشعراء  ملهمني، 
عاّمة  عقول  خاللهم  من  ليخرتق  موهوبني؛ 
بني  الفكرّي  التحّكم  مراكز  فتصبح  الناس، 

يشاء. كما  فيها  يتحّكم  يديه 

األمر  هذا  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد 
الذين  األنبي�اء  مقابلة  لكيفّية  ذكره  عند 
اإلنسان  صياغة  إلعادة  تعاىل  هللا  أرسلهم 
تلك  حبسب  ال  األصلّية،  فطرته  حبسب 
قال  الشيطان،  حبكها  اليت  املزّورة  النسخة 
ِرُحوا 

َ
َن�اِت ف ا َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيِّ َلمَّ

َ
تعاىل:}ف

ِبِه  َكاُنوا  َما  ِبِهْم   
َ

َوَحاق اْلِعْلِم  ِمَن  ِعْنَدُهْم  ِبَما 
.[[8 ]غافر:   } َيْسَتْهِزُئوَن 

ال  الذي  املوقف  تصّور  الكريمة  اآلية  فهذه 
المادّية  الفلسفات  أصحاب  من  نراه  نزال 
السخرّية  وهي  الرفيعة،  وقيمه  اإليمان  من 
تلك  يف  الكمال  واعتب�ار  واالستهزاء، 
احلقائق  تلك  يف  وليس  واألفكار،  الفلسفات 
إليها. للدعوة  الرسل%  جاء  اليت  اإللهّية 

]عباد  إىل  يتحّول  أن  يريد  من  فإّن  ولذلك 
الشيطان  يتمكن  لم  الذين  املخَلصني]  هللا 
من التأثري فيهم عليه أن يب�دأ بتصحيح أفكاره 
عن الوجود والكون واحلياة واإلنسان...، حت 
ال يتسّلل الشيطان إىل أّي باب منها، فيبعده 
عن فطرته وحقيقته، كما أشار القرآن الكريم 

اليت  التضليل  أساليب  ذكر  عندما  ذلك  إىل 
األكل  تصوير  وهي  آدم8،  مع  استعملها 
وامللك  اخللود  لتحقيق  فرصة  الشجرة  من 
ِإَلْيِه  َوْسَوَس 

َ
}ف تعاىل:  قال  كما  والسعادة، 

َشَجَرِة  َعَلى  َك  ُدلُّ
َ
أ َهْل  َياآَدُم  اَل 

َ
ق ْيَطاُن  الشَّ

[02[ ]طه:  َيْبَلى{  اَل  َوُمْلٍك  ْلِد  اخْلُ

ثم أظهر نفسه بصورة الناصح األمني الذي 
ال يريد آلدم8إال اخلري والصالح، كما قال 
اِصِحنَي{  اَسَمُهَما ِإينِّ َلُكَما َلِمَن النَّ

َ
تعاىل: }َوق

]األعراف: 2]].

من  الوسائل  تلك  كّل  بعد  تمّكن  أن  إىل 
محاّلً  كونه  من  الشجرة  من  األكل  حتويل 
للنهي اإللهّي، إىل كونه محاّلً للملك واخللود.

يصّور  عندما  اخللق،  كّل  مع  يفعل  وهكذا 
عليها  هي  اليت  الصورة  بغري  احلقائق  لهم 
مشروبات  اخلمر  يصبح  حيث  الواقع،  يف 
روحّية، واللباس املثري فّنًا أو حّرّية شخصّية، 
واالستعمار  وّدّية،  عالقات  والفاحشة 
والظلم خدمات إنسانّي�ة...!!! وهكذا يتفنّن 
يف التالعب باأللفاظ واملصطلحات واألفكار 
عن  ويتحّول  صاحبها،  من  تتمكن  أن  إىل 

اإلنسانّي�ة. طبيعته 

محّذرًا   - تعاىل   – قوله  ذلك  إىل  أشار  وقد 
الشيطان:  إغواء  يف  الوقوع  من  اإلنسان 
ْخَرَج 

َ
أ َكَما  ْيَطاُن  الشَّ ُكُم  َيْفِتَننَّ اَل  آَدَم  }َياَبيِن 

ِلَباَسُهَما  َعْنُهَما  ُع  َيزْنِ ِة  نَّ اجْلَ ِمَن  َبَوْيُكْم 
َ
أ

ِمْن  ِبيُلُه 
َ

َوق ُهَو  َيَراُكْم  ُه  ِإنَّ َسْوآِتِهَما  َيُهَما  ِلرُيِ
ْوِلَياَء 

َ
أ َياِطنَي  الشَّ َجَعْلَنا  ا  ِإنَّ ْوَنُهْم  َتَر اَل  َحْيُث 

اِحَشًة 
َ
ف َعُلوا 

َ
ف ِإَذا  َو  )72( ُيْؤِمُنوَن  اَل  ِذيَن  ِللَّ
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َمَرَنا ِبَها ُقْل 
َ
ُ أ اُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َوهللاَّ

َ
ق

َعَلى  َتُقوُلوَن 
َ
أ ِباْلَفْحَشاِء  ُمُر 

ْ
َيأ اَل   َ هللاَّ ِإنَّ 

.[82  ،72 ]األعراف:  َتْعَلُموَن{  اَل  َما   ِ هللاَّ

ثاني�ًا ـ القيم واملظاهر السلوكّية:

املختلفة  وأدواته  الشيطان  تعديل  بعد 
لتتن�اسب  غوايتهم،  يريد  الذين  ألفكار 
أّي  يفرض  أن  بعدها  عليه  يسهل  معه، 
التحكم  جهاز  أّن  ذلك  يريده؛  شاذ  سلوك 
أو  مباشرة،  إما  يديه،  بني  صار  اإلنسان  يف 
واالجتماعّية  الفكرّية  القيادات  تلك  عب 
فيها  يتحّكم  لعبة  يديه  بني  أصبحت  اليت 

يشاء. كما 

من  الواقع  يف  نراه  ما  كل  فإّن  ولذلك 
قناعات  من  نابعًا  ليس  غريب�ة،  سلوكيات 
إنسانّي�ة، أو قيم مرتبطة بالفطرة األصلّية 
نابع  هو  وإنما  اإلنسان،  عليها  ُجِبل  اليت 
أو  الشيطان  غرسها  اليت  األفكار  تلك  من 
فالسفته ومفّكروه يف عقل اإلنسان، فصار 

خاللها. من  يشء  كّل  إىل  ينظر 

احلّرّية،  قيمة  أّن  ذلك  على  األمثلة  ومن 
القيم اإلنسانّي�ة اليت أتاحها  أنب�ل  وهي من 
خاللها  من  ويعبدوه  ليعرفوه  لعباده،  هللا 
شّماعة  إىل  حتّولت  خاريّج،  ضغط  أّي  دون 
دعاة  أكب  كان  ولذلك  االحنالل،  أنواع  لكّل 
أتب�اعهم  يف  ينشرون  والوجودّية  احلّرّية 
واملتأّثرين بهم أّن وجود هللا يلغي وجودهم، 
حبّرّية  احلياة  ممارسة  بني  مخرّيون  وأّنهم 

فيها. يتحّكم  إلله  اخلضوع  أو  مطلقة، 

املالحدة،  كّل  املعىن  هذا  عن  عّب  وقد 
وخصوصًا الوجوديون منهم، ومنهم »جان 
الوسائل  كّل  استعمل  الذي  سارتر«  بول 
عنها  وعّب  اخلطرية،  األفكار  هذه  مثل  لبّث 
بقوله: »مّرة واحدة شعرت بأّن هللا موجود 
حني كنت ألعب بعيدان الكبيت، وأحرقت 
جريم  أخفي  كنت  وفيما  صغرية،  سّجادة 
بنظراته  شعرت  لقد  فجأة..  هللا  أبصرين 
بشكل  منه  مريّئ  أّنين  أحُس  رأيس..  داخل 
للرماية،  يّح  هدف  بأّنين  وشعرت  فظيع، 
اغتظت  فقد  أنقذين،  االستنكار  ولكن 
وجّدفت  رفضته  لهذا  املبت�ذل،  لفضوله 

بعد(«]]] فيما  أبًدا  إيلَّ  ينظر  فلم  عليه 

واإلله  ]الشيطان  مسرحية  يف  وقال 
الطّيب]: »لم يكن هناك غريي، لقد قّررت 
أنا  اخلري،  اخرتعت  ووحدي  الشّر،  وحدي 
أنا  املعجزات،  أفعل  الذي  أنا  الذي عشت، 
الذين أّتهم نفيس، وأنا وحدي من أستطيع 
هللا  كان  إذا  اإلنسان،  أنا  لنفيس،  الغفران 

العدم«]2] هو  اإلنسان  فإّن  موجوًدا 

إىل  املفهوم  بهذا  احلّرّية  حتّولت  وقد 
سلوكّيات  من  الواقع  يف  نراه  ما  جميع 
اإلنسانّي�ة،  الفطرة  مع  تتن�اسب  ال  شاّذة 
هي  واحدة  شيطانّي�ة  بفكرة  تفسر  فكّلها 
و]الوجودّية]،  و]الليبالّية]  ]احلّرّية] 
وكأنها  صارت  اليت  األسماء  من  وغريها 

دار  اإلحلاد،  وصور  هللا  وجود  جرجس،  أجنيلوس  القس  عن:  ]-نقاًل 

أوغسطينوس،  998]، ص 85.

2- جان بول سارتر، الشيطان واإلله الطّيب، ترجمة: غّياث حّجار، دار 

االحتاد، ص ]]].

شيطانّي�ة. إغواءات  ال  وجودّية،  حقائق 

أّي  تبقي  لن  األفكار  تلك  مثل  أّن  ذلك 
حضارّية؛  أو  اجتماعّية  أو  أخالقّية  قيمة 
والتضحية  اإليث�ار  على  تنبين  فاألخالق 
من  على  ويستحيل  والتحّمل،  واملجاهدة 
أن  للحّرّية  الماّدّية  املفاهيم  تلك  حيمل 

القيم. تلك  من  قيمة  أّي  يتبىّن 

القيم  لكّل  يفتقدون  المادّيني  نرى  ولهذا 
احلياة  يرون  ألّنهم  الرفيعة؛  اإلنسانّي�ة 
جند  ولهذا  األنانّي�ة،  لتحقيق  صراع  مجّرد 
كّل  إىل  هللا،  من  موقفه  يعّمم  »سارتر« 
يشء، حيث يذكر يف بعض كتب�ه أّنه عندما 
لشعوره  بموته،  نفسه  هّنأ  والده  تويف 
بتحّرره منه، وقد قال يف ذلك: »لو كان أيب 
د عليَّ بملء قامته وسحقين،  حًيا لكان تمدَّ
كنت  عندما  أيب  مات  حّظي  وحلسن 
)والده(  باتسيت  جان  موت  إن  صغرًيا.. 
إيلَّ  أعاد  لقد  حيايت،  يف  األهم  احلدث  كان 

.[[ [ حّرّييت«

ثالثا ـ القيم وأنماط الشخصّية:

ومدارسه  وأدواته  الشيطان  يكتفي  ال 

ببعض  املرتبط  اجلزيّئ  التغيري  بذلك 

إغواء  اإلنسان  إغواء  يريد  بل  السلوكّيات، 

تمامًا،  يشبهه  شيطان  إىل  بتحويله  كّلّيًا، 

وذلك بتحويله عن الصبغة اإلنسانّي�ة اليت 

جتعل  شيطانّي�ة،  صبغة  إىل  بها  هللا  صبغه 

القاهرة،  الكتاب احلديث،  ]-رأفت شويق: اإلحلاد نشأته وتطّوره، دار 

ج ]، ص 69].

ملف العدد



مع الشباب
العدد 4 ـ شــتاء 2019

28

M a a  a l s h a b a b  ( 4 )   |  W i n t e r  2 0 1 9

يتخّلى  أن  بعد  األلم  غاية  يعيش  صاحبها 

عنه. الشيطان 

}َكَمَثِل  تعاىل:  قوله  ذلك  عن  عّب  وقد 

َكَفَر  ا  َلمَّ
َ
ف اْكُفْر  ْنَساِن  ِلإْلِ اَل 

َ
ق ِإْذ  ْيَطاِن  الشَّ

َربَّ   َ هللاَّ َخاُف 
َ
أ ِإينِّ  ِمْنَك  َبِريٌء  ِإينِّ  اَل 

َ
ق

.[6[ ]احلشر:  اْلَعاَلِمنَي{ 

منابع  كّل  قمع  هي  الكبى  الشيطان  فغاية 

منافذ  كّل  وإغالق  اإلنسان،  نفس  يف  اخلري 

الفكر فيه، ليطبع على قلبه، وخيتم على عقله، 

فال يرى احلّق حّقًا، وال يرى الباطل باطاًل، بل 

فريى  النقيض،  إىل  ذهنه  يف  يشء  كّل  يتحّول 

منكرًا. واملعروف  باطاًل،  احلّق 

وهنا يتخّلى الشيطان عن اإلنسان 

ألّنه  كليًا،  ضالاًل  أضّله  الذي 

صار  بل  إنسانًا،  يعد  لم 

إنسان،  صورة  يف  شيطانًا 

من  أخطر  حينها  وهو 

ألّن  نفسه؛  الشيطان 

عمل شيطان اجلن عمٌل 

خفّي، بينما عمل شيطان 

ظاهر  عمل  اإلنسان 

شكل  على  نراه  قد  للعيان، 

دراسّية  مناهج  أو  نقرؤها،  كتب 

أو  نشاهدها،  أفالم  أو  نعتمدها، 

سلوكّيات نتصّور أّنها ترمز للحضارة والتطّور 

إال  ترمز  ال  حقيقتها  يف  هي  بينما  والتقّدم.. 

والشيطنة. والتي�ه  للضالل 

أّي  اتّب�اع  من  الكريم  القرآن  حيّذرنا  ولهذا 

أدواته؛  أو  الشيطان  خطوات  من  خطوة 

اإلنسان  لتحويل  إال  تهدف  ال  جميعًا  ألّنها 

تعاىل:  قال  اجلميلة،  الفطرّية  طبيعته  عن 

ُخُطَواِت  ِبُعوا  َتتَّ اَل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ }َيا 

ْيَطاِن  الشَّ ُخُطَواِت  ِبْع  َيتَّ َوَمْن  ْيَطاِن  الشَّ

ْضُل 
َ
ف َوَلْواَل  َواْلُمْنَكِر  ِباْلَفْحَشاِء  ُمُر 

ْ
َيأ ُه  ِإنَّ

َ
ف

َحٍد 
َ
أ ِمْن  ِمْنُكْم  َزَكى  َما  َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم   ِ هللاَّ

َسِميٌع   ُ َوهللاَّ َيَشاُء  َمْن  ي  ُيَزكِّ  َ هللاَّ َوَلِكنَّ  َبًدا 
َ
أ

.[[2 ]النور:  َعِليٌم{ 

هذه هي املراحل اليت تتسّلل من خاللها كّل 

الواقع  يف  ونراها  اإلنسان،  عن  الغريب�ة  القيم 

وحبسب  ـ  حقيقتها  يف  لكّنها  كثرية،  بأنواع 

التصوير القرآيّن ـ تعود إىل منبع واحد هو منبع 

كّل قوم  الذي يستعمل مع  الشيطايّن  اإلغواء 

بهم. اخلاّص  أسلوبه 

القرآن  يف  آدم8  قّصة  تكّررت  ولذلك 

الذي  واألصل  املبدأ  إىل  اإلنسان  لرتّد  الكريم 

املناط  الدور  حقيقة  له  وتبنّي  منه،  انطلق 

عب  األصيلة  فطرته  على  احلفاظ  وهو  به، 

عليها،  ُفِطَر  اليت  النبيلة  القيم  على  احلفاظ 

إليها،  للدعوة  السماوّية  الرساالت  وجاءت 

ا  ِإمَّ
َ
كما قال تعاىل: }ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميًعا ف

 
ٌ

َخْوف اَل 
َ
ف ُهَداَي  َتِبَع  َمْن 

َ
ف ُهًدى  ِمينِّ  ُكْم  ِتَينَّ

ْ
َيأ

َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ  )8[( َزُنوَن  حَيْ ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم 

ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ ْصَحاُب 
َ
أ وَلِئَك 

ُ
أ ِبآَياِتَن�ا  ُبوا  َوَكذَّ

.[9[  ،8[ ]البقرة:  َخاِلُدوَن{ 

ملف العددبقعة ضوء
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 كيف تتغّير 
القيم في المجتمعات؟

س عماًل دؤوبًا  ن�ا نتلمَّ قنا النظر يف كيفّية تغرّي القيم يف املجتمعات، فإنَّ
ّ

إذا ما دق

يهّي مناخات التغيري، ويتوافر على وسائله املناسبة، يف تظافر مدروس ومبمج 

عنها  ينتج  اليت  واالجتماعّية  واالقتصادّية،  والسياسّية،  الثقافّية،  للجهود 

مرور  بسبب  آيّل  حتّول  عن  تنتج  ال  فالقيم  اجلديدة؛  القيم  على  املجتمع  تسالم 

الزمن أو تطّور املجتمعات، وإّنما تنتج عن خطة وعمل دؤوبني إلحداث التغيري.

ومثاُله التحّول يف الغرب من قيمة طهارة العالقة اجلنسّية عن طريق الزواج 

وضوابط املحارم، إىل قيمة سلبّي�ة بإطالق العنان للشهوة اجلنسّية؛ حتقيقًا للّذة، 

التطّور  التحّول بسبب  وإنشاء الضوابط اليت حتيم هذا االجتاه. فلم حيصل هذا 

املمّي،  العليّم  حضوره  اإلساليّم  للعالم  كان  حيث  الزمن،  مرور  أو  االقتصادّي 

تظافر  يف  يكمن  والسبب  قيمه؛  تتغرّي  لم  ذلك  ومع  ومدنّيت�ه،  إمكاناته  وتطّور 

والعمل  اإلسالم  قيم  على  للمحافظة  العاّم  واالجتاه  والتربوّيني  املفّكرين  جهود 

لها. بينما عملوا يف الغرب على التنظري للحّرّية الفردّية اليت ال حيّدها إالَّ اإلضرار 

ونّظموا  والدعارة،  األخاليّق  الفساد  ملراكز  العنان  وأطلقوا  اآلخرين،  حبرّيات 

للتأكيد  مكّثفة  إعالمّية  حبمالت  وقاموا  اإلباحّية،  البامج  وبّثوا  الزنا،  »مهنة« 

وقد  اإلنسان.  حقوق  من  مشروعًا  حّقًا  بوصفها  ضوابط،  بال  الماّدية  اللّذة  على 

ساهم رأس المال يف االستثمار يف هذا الصدد، وحىم السياسّيون واملشّرعون يف 

زواج،  دون  املساكنة  حّرّية  إىل  أوصل  ما  بقوانني؛  االجتاه  هذا  الني�ابّي�ة  املجالس 

بل تطّور االجتاه اجلنيّس إىل الشذوذ، الذي شّرعته بعض الدول، مثل: بريطاني�ا 

البيئ�ة  جعل  ما  التعليمّية؛  البامج  يف  األفكار  هذه  ضّخ  على  وعملوا  وهولندا، 

السليّب. االجتاه  بهذا  محاطة  احلاضنة 

القيم؛ حيث يب�دأ كّل يشء من  الرتبي�ة، وكذلك  نت�اج  إّن األخالق  ويف احلقيقة 

واملجتمع.  املدرسة  ثّم  األسرة، 

د. أحمد الشايم
أستاذ علم االجتماع يف اجلامعة اللبن�اني�ة

     رأي
ٌ

وقضّية
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من الكاتب والباحث 
واألديب والروائي عبد 

المجيد زراقط؟
كتب عشرين مؤّلفًا يف تاريخ األدب ونقده، منها: الشعر األموّي 

مفهوم  يف  املعاصر،  األديّب  النقد  يف  احلداثة  والسلطان،  الفّن  بني 

الشعر ونقده، يف بن�اء الرواية اللبن�انّي�ة، اإلبداع األديّب العريّب: قضايا 

وإشكاالت، محسن األمني: العالم املجتهد وحركته اإلصالحّية...، 

بوعلي،  آفاق  هما:  روايت�ان  ولديه  القصرية،  والقّصة  الرواية  وكتب 

والهجرة يف ليل الرحيل، وأربع مجموعات قصص قصرية هي: »ذات 

و«تعب«. البال«،  يف  و«حكايات  و«مناديل«،  عصر«، 

»عيد  هي:  طويلة  قصص  أربع  ولديه  األطفال،  أدب  وكتب 

العمر«،  و«فرح  األحّبة«،  و«دروس  العصافري«،  و«انتصار  النصر«، 

السرية  كتابة  يف  جتربة  له  كانت  وقد  كثرية.  قصصّية  ومجموعات 

املعصومني  وسري   ،2 محّمد  النيّب  سرية  لهم:  فكتب  لألطفال، 

تاريخنا،  من  ومختارات  الهداة،  القادة  عنوان:  حتت  عشرة،  األربع 

ودروب اخلري. هذا إىل جانب عشرات البحوث والدراسات التخّصصية 

العربّي�ة،  الثقافة  حركة  مواكبة  يواصل  يزال  وال  األدبّي�ة...،  واملقاالت 

املؤتمرات. يف  ويشارك  والروايات  والقصص  الدراسات  ويكتب 

إنه األديب والروايئ الدكتور عبد املجيد زراقط 

احلوار،  بهذا  الشباب«  »مع  مجّلة  خّص  الذي 

حيث رجعت بن�ا الذاكرة إىل عقود َخَلت ليحّدثن�ا 

عن سرية حياته املفعمة بالعلم والعمل واحلضور 

الفاعل يف املحافل العلمّية والتربوّية، فيقول: 

ُولدت  مرجعيون،  قضاء  مركبا،  بلدة  من  أنا 

االبت�دايّئ  تعلييَم  تلّقيت   .[946  /[2  /[ يف 

واملتوّسط يف مدرسة قرييت، ويف مدارس القرى 

املعّلمني  دار  إىل  انتسبت  الرسمّية.  املجاورة 

واملعّلمات يف صيدا، وختّرجت فيها عام 967]. 

أن  إىل  التدريس،  أمارس  وأنا  دراسيت،  تابعت 

القديس  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  نلت 

يف  للتدريس  فانتقلت  بريوت،  يف  يوسف 

اللبن�انّي�ة. اجلامعة 

فأقمُت   ،[987 العام  يف  قرييت  من  رت  ُهجِّ

الثقافّية،  الصحافة  يف  عملت  حيث  بريوت،  يف 

أ.د. عبد 
المجيد 
  زراقط

فاطمة سلمان

وكانت  العربّي�ة.  الثقافة  حركة  مواكبًا 

الظواهر  بعض  نقد  يف  متمّية  جتربة  لدّي 

»مضادات  عنوان:  حتت  وذلك  الثقافّية، 

العريّب.  الكفاح  مجلة  يف  ثقافّية« 

الصحف  يف  املتابعات  بعض  نشرت 

العديد  يف  وشاركت  والعربّي�ة،  اللبن�انّي�ة 

واألقطار  لبن�ان  يف  العلمّية  املؤتمرات  من 

عّدة  تأسيس  يف  وأسهمت  العربّي�ة. 

»مجّلة  منها:  لألطفال،  موّجهة  مجاّلت 

يف  وكتبت  أحمد«،  و«مجّلة  سامر« 

و«ماجد«  الصغري«،   »العريب  مجليت 

لألطفال. املوّجهتني 

كيف بدأت رحلة األديب زراقط، 
وِلَم اخرتت هذا املجال؟

هللا  من  موهبة  للكتابة  االستعداد 

تتحقق  املوهبة  هذه  ُتنىمَّ  وإذ  تعاىل، 

جعلتين  ظروف  يل  تيحت 
ُ
أ وقد  واقعًا، 

ختمت  أيّن  منها  الدرب،  هذا  يف  أميض 

القرآن الكريم وأنا يف السادسة من عمري، 

السّن  هذه  يف  والكتابة  القراءة  وأجدت 

طويلة،  القرية  ليايل  كانت  ولّما  املبكرة. 

كنت أقرأ ألسريت، يف هذه الليايل الدعاء... 

وقصصًا اشرتاها أيب وجّدي، منها: روايات 

والسرية  زيدان،  جلريج  اإلسالم  تاريخ 

النبوّية، وفصواًل من نهج البالغة إلخ...، 

العربّي�ة سليقًة، وتكّونت  اللغة  فامتلكت 

والكتابة. القراءة  عادة  لدّي 

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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أتت  فقد  لألطفال  الكتابة  أّما 

كنت  إذ  حياتّي�ة؛  جتربة  نتيجة 

الشتاء  ليايل  يف  حكايات  البين  أحكي 

تعجبه،  أّنها  والحظت  الطويلة، 

فكتبتها، ونشرتها يف »مجّلة سامر« 

حتت عنوان: »حكايات مخّديت«؛ وإذ 

القّراء،  إعجاب  القصص  هذه  نالت 

واصلت الكتابة، فكتبت: »مذكرات 

نفَسه،  اإلعجاب  فَلِقَيت  دورّي«، 

سامر«،  »مجلة  يف  ذلك  بعد  عملت 

الوقت  يف  وذلك  الكتابة،  وواصلت 

النقد  فيه  أكتب  كنت  الذي  نفسه 

فأنا  هذا،  أفعل  زلت  وما  والقصص،  األديّب 

أقرأ وأكتب. أن  العيش من دون  ال أستطيع 

كّتاب  يف  الكريم  القرآن  َختمت 
تأثري على  القرية، فهل كان لهذا األمر 

الالحقة؟ قراءاتك 

هو  إّنما  عاديًا،  كتابًا  ليس  الكريم  القرآن 

ويٌح إلهّي، تتمّثل فيه معجزة النيب محّمد2، 

دينّي�ة،  عقيدة  كتاب  يتلقى  يتلّقاه  ومن 

رؤيتها  لها  تربوّية  نظرّية  أسٍس  وكتاب 

الشاملة إىل العالم وقضاياه، وهو كتابًا أدبّي�ًا 

العريّب.  اللغوّي  اجلمايّل  اإلعجاز  فيه  يتمّثل 

عمري،  من  السادسة  يف  وأنا  القرآن  ختمت 

عيد قراءته بفهم وتدّبر، فامتلكت، 
ُ
أ وبقيت 

أمام  ثابت�ًا  ديني�ًا  وعيًا  الدييّن،  املستوى  على 

عرفتها.  اليت  الفكرّية  املدارس  مختلف 

وعلى املستوى التربوّي، منظومة قيم تربوّية 

يف  عنها  أصدر  إنسانّي�ة،  إسالمّية 

اللغوي  املستوى  على  أّما  كتابايت، 

سليقة،  اللغة  امتلكت  فقد  األديب، 

وأساليَب  لغويًا  معجمًا  وامتلكت 

لدّي  ل  مثَّ كما  لغوّيًة.  وبىًن  تركيٍب 

»األنا  احلديث  النقد  يف  يسىمَّ  ما 

األعلى الثقايّف« الذي يؤدي دوره من 

تشكيل  يف  والالوعي  الوعي  طريق 

نفسها.  الكتابة  ويف  الكتايّب  املنظور 

القرآن  قراءة  بتواصل  يتواصل  وهذا 

ره، وتوظيف هذه القراءة  الكريم وتدبُّ

يف  وليس  احلياة،  شؤون  مختلف  يف 

فحسب. املناسبات 

القصرية  القّصة  بني  إنت�اُجك  تنّوَع 
والرواية والنقد األديّب وأدب األطفال؛ 
زراقط  املجيد  عبد  جيد  منها  أيٍّ  يف 

؟ نفسه

ع كتابايت ليس من اختي�اري، وإّنما من  تنوُّ

بكتابة  الكتفيت  ت  ُخريِّ فلو  احلياة،  اختي�ار 

واألطفال،  للكبار  والرواية  القصرية  القّصة 

اإلبداع  كتابة  فإّن  معروف،  هو  وكما  لكن، 

حياة  ر 
ّ
يوف مالّيًا  مردودًا  تقّدم  ال  األديّب 

ف  يوظِّ ال  وملن  يرتزق،  ال  أن  يريد  ملن  كريمة 

أدرَكْته  قيل:  وكما  يكن.  أّيًا  ألحد  كتابت�ه 

األديب  فقر  على  داللة  وهو  األدب،  حرفة 

لهذا  منديله؛  يكون  لسلطان  املرتهن  غري 

اقتىض  مجال  يف  وعملت  دراسيت،  أكملت 

كتابة النقد األديّب يف اجلامعة ويف الصفحات 

ضيف وتجربة
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الثقافّية، وأنا أشعر اآلن بأيّن قمعت املبدع 

ما  ولكن  يؤملين،  وهذا  الناقد،  بت  وغلَّ  ، يفَّ

أن  من  العمل  بهذا  تمّكنت  أيّن  هو  يعّزيين 

رتهن ألحد، وال أدين 
ُ
أكون كاتب�ًا مستقاّلً لم أ

مررت  وقد   ،- تعاىل   – هلل  إاّل  بفضل  ألحد 

جعلين  ما  عليها،  وتغّلبت  قاسية،  بظروف 

له  جيعل   - تعاىل   - هللا  يّتِق  من  بأّن  مؤمنًا 

حيتسب.  ال  حيث  من  ويرزقه  مخرجًا، 

من  زراقط  املجيد  عبد  تأّثر  ِبَمن 
وما  الروائّي�ة،  التجارب  أصحاب 
ُتقّوم  وكيف  قرأتها؟  رواية  أّول  هي 

اليوم؟ العربّي�ة  الرواية 

أّول قّصة قرأتها، كما أذكر، ليست رواية، 

وإّنما سرية تروي بطوالت اإلمام علّي 8، 

وأيب،  جلّدي  أقرأها  وكنت  اسمها،  أذكر  وال 

الشتاء  سهرات  يف  تعاىل،  هللا  رحمهما 

الطويلة يف قريتن�ا. كما كنت أقرأ فصواًل من 

سرية  مثل:  شعبّي�ة،  وسريًا  النبوّية  السرية 

كنت  أيّن  وأذكر  الهاللّية.  والسرية  عنرتة 

أقرأ أيضًا  يف مجلس جّدي الذي كان حيضره 

كثري من أبن�اء القرية، قّصة »األخذ بالثأر« 

تقليدًا  هذا  وكان  األمني،  محسن  للسيد 

نقوم به يف كّل سنة، ولعّل قراءة السري هذه 

هي اليت نّمت لدّي قدرة القّص. ثم اشرتى 

يل جّدي وأيب روايات تاريخ اإلسالم جلريج 

زيدان، فكنت أقرأها بشغف. وبعد خرويج 

الروائّيني  ملعظم  أقرأ  صرت  القرية،  من 

الروايئ  محفوظ  جنيب  وكان  العرب. 

نقديًّ  مقال  أّول  كتبت  وقد  لدي،  املفّضل 

النائش«  »القلم  مجلة  يف  نشرته  عنه  يل 

اليت كانت تصدر عن اللجنة الثقافّية يف دار 

عنوان:  حتت  صيدا،  يف  واملعّلمات  املعّلمني 

العربّي�ة«.  الرواية  رجل  محفوظ  »جنيب 

أراها   - اليوم   – العربّي�ة  للرواية  بالنسبة 

الكّم  مستويي  على  شأنًا،  تقّل  وال  مزدهرة، 

والكيف، عن الرواية العاملّية؛ فكّتاب الرواية 

وجود  ينفي  ال  وهذا  ُكرث،  املبدعون  العرب 

بون، واآلن صار من السهل نشر  كثيرين جيرِّ

الكتب، وال ضري يف هذا، فليجّرب كّل من جيد 

لديه رغبة يف الكتابة، والزمن كفيل بالغربلة، 

وهذا حيدث يف كّل عصر.

األديّب  »اإلبداع  كتاب  يف  تقول 
»طائر  وإشكاالت  قضايا  العريّب«: 
وال  فضاؤه  يتغرّي  مقيم  الشعر 
الوصف  هذا  يف  تشري  إالم  يهاجر«. 
الرايق للشعر، وما هو منهجك يف نقد 

؟ لشعر ا

زمن  الزمن  أّن  الباحثني  بعض  يرى 

رأيت  وقد   ، وىلَّ الشعر  زمن  وأن  الرواية، 

أّول،  حنو  فمن  صحيح،  غري  احلكم  هذا  أّن 

بقي  وطالما  اإلنسايّن،  الَوجد  لغة  الشعر 

ومن  الشعر،  يبقى  بالَوجد  يشعر  اإلنسان 

عرف  القديم  العريّب  األدب  فإّن  ثاٍن،  حنو 

بالسرد  العاليّم  األدب  يف  أّثر  وقد  السرد، 

وكليلة  وليلة،  ليلة  كألف  بالشعر،  وليس 

النبوّي. املعراج  وقصص  ودمنة، 

أّما املنهج النقدي الذي اعتمده، فالهدف 

من  ليس  إذ  حيدده؛  الذي  هو  الدراسة  من 

منهج جّيد ومنهج رديء، وإّنما هناك منهج 

يفي بهذا الغرض ومنهج يفي بذاك؛  فعلى 

أردت معرفة أسلوب نص  إذا  املثال  سبي�ل 

أستخدُم منهجًا أسلوبّي�ًا، وإذا أردت تفسري 

مثاًل،  العذرّي  كالشعر  شعرّية،  ظاهرة 

وإذا  التكوينّي�ة،  البنيوّية  منهج  أستخدم 

السردّية  البني�ة  خصائص  معرفة  أردت 

السردّية... منهج  أستخدم 

على  تتمىّن  الشباب«  »مع  مجّلة 
الدكتور عبد املجيد أن يعود معنا إىل 
مسرية  عن  وحيّدثن�ا  الشباب  مرحلة 
ذلك  يف  الشباب  وحتدّيات  شبابه، 

الراهن؟ العصر  مع  مقارنة  الزمان 

اجلنوبّي�ة  القرية  عرفت  الزمن،  ذلك  يف 

املدرسة،  يشء:  كّل  إىل  واحلاجة  الفقر، 

ووسائل  والهاتف،  والكهرباء،  والماء، 

التحّدي  وكان  و...،  السهلة  املواصالت 

توفري  من  األسرة  رّب  يتمّكن  أن  األساس 

بؤس  يعاين  وهو  ألسرته،  كريمة  حياة 

أن  حتدٍّ  أّول  يب،  يتعّلق  ما  يف  كان،  الواقع. 

مجاورة،  قرية  يف  االبت�دائّي�ة  دراسيت  أكمل 

قرية  يف  املتوّسطة  دراسيت  أكمل  وأن 

مثااًل  أعطي  سهلة.  احلياة  تكن  لم  أخرى. 

من  جئت  باردة،  ممطرة  ليلة  يف  ذلك.  على 

املدرسة، وأنا لم أتن�اول طعامًا طوال النهار؛ 

إذ نفدت الزوادة، ونفد المال، وأنا غريب يف 

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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الباب،  قرية غري قرييت، أردت اخلروج وفتح 

فانطفأ السراج، وعّم الظالم. خفت، وبقيت 

املدرسة،  إىل  وذهبت  الصباح،  حّت  أرتجف 

من دون أن أكتب الفرض، فعاقبين املدّرس، 

... هذا ال يعرفه أبن�اء اليوم، وإّنما  ولم يصِغ إيلَّ

يعرفون حتدّيات أخرى قد تكون أشّد صعوبة. 

صيدا،  يف  املعّلمني  بدار  التحقت  وعندما 

على  مختلفة  املدين�ة  يف  احلياة  كانت 

واالجتماعّية  الثقافّية  املستويات:  مختلف 

كانت  املرحلة  أّن  وخصوصًا  والسياسّية...، 

املستويات  هذه  على  بالنشاطات  تغلي 

أن  قصرية،  آونة  يف  تمّكنت،  وقد  جميعها. 

دراسيت،  يف  النجاح  إىل  يوصلين  طريقًا  أخّط 

وأن  املطالعة،  طريق  عن  معرفة  ل  أحصِّ وأن 

الثانوّية،  دراسيت  وأتابع  سياسّيًا،  أنشط 

تقديري  يف  وهذا  اجلامعّية.  للدراسة  تمهيدًا 

وأنا  امتلكتها  اليت  التربوّية  الركية  إىل  يعود 

يف رعاية والديَّ وجدي - رحمهم هللا تعاىل -. 

قام  أنساه  أن  ال يمكن  تربوّيًا  تدبريًا  وأذكر 

رحمه   - زراقط  حسني  احلاج  والدي،  به 

كتاب  يف  أقرأ  كنت  أيّن  صه  ملخَّ  - تعاىل  هللا 

أت  وإّنما  شيئ�ًا،  يل  يقل  فلم  الماركسّية،  عن 

عنوانه  مغنّي�ة  جواد  محمد  للشيخ  بكتاب 

مخطئًا  أكون  أاّل  وأرجو  أذكر،  كما  »هللا«، 

فقرأته  كتيب،  بني  ووضعه  الكتاب،  اسم  يف 

بالماركسّية،  ف  يعرِّ الذي  الكتاب  أقرأ  وأنا 

كان  وقد  الغربّي�ة.  الفلسفة  يف  أخرى  وكتب�ًا 

 - تعاىل  هللا  رحمه   - مغنّي�ة  الشيخ  لكتاب 

نفسه،  الوقت  يف  والعميق  السهل  بأسلوبه 

الدييّن. اقتن�اعي  تكوين  يف  أساس  دور 

نهّي  أن  العصر  هذا  يف  يمكنن�ا  كيف 
واملجتمع  الصاحلة  الرتبي�ة  عناصر 
الصالح، وما هي األساليب والوسائل 
الناجحة برأيكم؟ وما هو دور الوالدين 
ألوالدهم  اإلجيابّي�ة  احلافزّية  خلق  يف 

لتجربتكم؟ على  بن�اًء  التعّلم،  على 

يف  تتمّثل  الصاحلة  الرتبي�ة  عناصر   

اإلنسانّي�ة،  اإلسالمّية  القيم  منظومة 

النظرية  اإلسالمّية  املصادر  من  املستمّدة 

تتخذ  اليت  �ة  احلياثيَّ السري  ومن  املعروفة، 

والصحابة  بيت�ه%،  وأهل  النيب2، 

وعظماء  األتقياء،  والعلماء  املنتجبني، 

الرتبي�ة،  أساليب  أّما  قدوة...  اإلنسانّي�ة 

ر 
ّ
وف عندما  لها،  مثااًل  قليل  قبل  ذكرت  فقد 

ولم  للهداية،  الصحيح  السبي�ل  والدي  يل 

توفري  هو  الصحيح  السبي�ل  القمع،  يمارس 

الصواب،  إىل  للهداية  الصاحلة  الوسائل 

فمن  احلسنة؛  والقدوة  العقلّي،  واإلقناع 

صادقًا،  يكون  أن  عليه  مثاًل  بالصدق  ينصح 

م،  التعلُّ هو  واألساس  الوالدان،  وخصوصًا 

والفتاة  للفت  تتيح  اليت  البيئ�ة  توفري  أي 

له  م على مختلف املستويات، فما حيصِّ التعلُّ

بالقّوة  ُيفرض  وما  ُينىس،  ال  بنفسه  املرء 

الرتبي�ة. يف  األساس  الدور  ولألسرة  ُيكره. 

أخريًا، ما هي رسالة الدكتور 
عبد املجيد زراقط إىل الشباب، 
وما هي أولوّيات هذه املرحلة يف 

العصر الراهن؟
التعليم،  من  جدوى  أكرث  هو  م  التعلُّ
فكيف بالنصح البارد، فأنا أراه، وكذلك، 
من  تنظريًا  الشباب  يراه  يل،  يب�دو  كما 
فوق. املهم أن نتيح للشابات والشباب 
والسبل  املعرفة،  وحتصيل  م  التعلُّ
القادرة  املفضية إىل تكوين الشخصّية 
على االختي�ار والفعل، وهم قادرون على 
بن�اء  على  والعمل  الفرص  هذه  اغتن�ام 
مجتمع صالح ووطن يتيح لإلنسان أن 
حييا حياة تليق بمن جعله هللا سبحانه 
وكّرمه  األرض،  يف  خليفته  وتعاىل 
بذلك، ودعاه ألن يسعى ويرتقي مرتب�ة 
اإلنسان الكامل الذي يعمل ما فيه رىض 
هللا تعاىل وخري عباده. هذه هي األولوّية 
األخرى.   األمور  تتفّرع  ومنها  األساس، 

ضيف وتجربة
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العدد،  )ملف  ة 
ّ
كاف أبوابها  يف  الكتبّي�ة  مشاركاتكم  استقبال   -

تكنولوجيا، تربي�ة،...(

- نشر إجنازاتكم وإنت�اجاتكم الفكرية والفنّي�ة )كتاب، فّن تشكيلّي، 
أفالم قصرية، كاريكاتور...(

كتابة  خالل  من  وموضوعاتها؛  املجلة  مقاالت  حول  آرائكم  إبداء   -
مقال نقدّي موضوعي يعكس رؤية كاتب�ه.

عب  ونقلها  تغطيتها  ترغبون  اليت  الشبابّي�ة،  النشاطات  نشر   -
موقعها اإللكرتويّن

وأن تدعوكم للمشاركة يف فقرة »قضايا الشباب«
فقرة متنوعٌة بموضوعاتها، تفتح لكم املجال لطرح:

-  مشكلة تواجهكم )تربوية، اجتماعية، نفسّية...(
مختلف  يف  توضيح  إىل  حيتاج  إشكال  أو  استفسار  أو  سؤال   -

املوضوعات )عقيدة وفكر، تربي�ة، اجتماع،...(
- املوضوعات والقضايا اليت جتدونها محّل اهتمامكم

- جتاربكم... واحتي�اجاتكم
-مشاكلكم

-اقرتاحاتكم وآرائكم

  يرافقكم يف هذه الفقرة فريق من املتخّصصني؛ لإلجابة 
عن أسئلتكم، واقرتاح احللول املناسبة ملشكالتكم....

 رسالة

تنا
ّ
   مجل

اخرتنا
أن نكون منربًا للتعبري عن آرائكم وتوجهاتكم، 

وميداًنا لنشر إبداعاِتكم ومساهماتِكم العلمّية والفكرّية واألدبّي�ة والفنّي�ة...

يسّر مجلة »مع الشباب«
أن تفتح صفحاتها الورقّية واإللكرتوني�ة لـ:

Email: Among.shabab@gmail.com 

Whatsapp: 09613835051

telegram: t.me/maashabab  

website: maaalshabab.iicss.iq

facebook: @maaalshabab

twitter: @maaalshabab

instagram: maaalshabab
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زوروا موقعنا على اإلنرتنت

maaalshabab.iicss.iq
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تربية بقعة

احلياة...  يف  تغرّي  يشء  كّل 
لكن  يومّيًا!  نسمعها  عباراٌت 
وماذا   تغرّي؟  الذي  ما  السؤال، 
أضاف هذا التغيري على حياتن�ا؟ 
تداعيات  من  عنه  نتج  وماذا 
وشبابن�ا؟ أطفالنا  على  أثّرت 

سرّية 
ُ
لقد شهد العالم تغرّيات وتقّلبات أ

لتقّدم  مصاحبة  واقتصادّية  واجتماعّية 
تكنولويّج كاسح خاّصة يف اآلونة األخرية.

اليت  الصعبة  االقتصادّية  فاألوضاع 
النساء  من  كبرية  نسبة  دفعت  نعيشها، 
ما  العمل،  سوق  دخول  إىل  -األمهات- 
لوقت  ولو   ، سرهنَّ

ُ
أ عن  يغنَب  جعلهّن 

يومّيًا. قصري 

يف  نراها  اليت  السلبّي�ة  املظاهر  ومن 
غياب  أو  األسر  تفّكك  املعاصر،  العالم 
أحد الوالدين عن البيت، ألسباب عديدة 
إىل  مضافًا  إلخ(،  سفر...  طالق،  )وفاة، 
بشكل  وسيطرتها  التكنولوجيا  هيمنة 
أوالدنا،  وحياة  حياتن�ا  على  كامل  شبه 
ودخولها إىل عقب دارنا شئن�ا أم أبين�ا، وهذا 
لّصًا يتسّلل إىل نفوس أوالدنا،  جعل منها 

االنفعايّل  االتزان  منهم  ويسرق 
والتوتر. القلق  لديهم  ويزيد 

والتقلبات  التغريات  هذه  كّل 
حتصل،  زالت  وما  حصلت  اليت 
جعلت من اإلرشاد النفيس ضرورة 

وقائّي�ة،  خدمات  تقّدم  فهي  ملّحة، 
ونمائّي�ة، وعالجّية، ضرورّية للطلبة 

املراحل؛  مختلف  يف  ة 
ّ
كاف والشباب 

واجلامعّية. املدرسّية 

وما  النفيّس؟  اإلرشاد  هو  فما 
خيدم  وكيف  ووظائفه؟  دوره  هو 

وشبابن�ا؟ أطفالنا 

يتم احلديث عن اإلرشاد النفيّس على 
غالبًا،  شخصني  بني  إنسانّي�ة  عالقة  أّنه 
)املسرتِشد(،  املساعدة  طالب  هو  األّول 
ب )الُمرِشد(  والثاين هو املتخّصص املتدرِّ
املالئمة  احللول  أكرث  معه  حيمل  الذي 
هذه  تأيت  ما  وعادة  األّول.  ملشكالت 
مستمّرة  واعية  عملّية  ضمن  املساعدة 
وفهم  بنفسه  الفرد  تعريف  إىل  تهدف 
شخصّيت�ه  دراسة  إىل  إضافة  ذاته، 
وانفعالّيًا،  واجتماعّيًا،  وعقلّيًا،  جسمّيًا، 

اإلرشاد النفيس      
 إنساني�ة

ٌ
 حاجة

باحثة يف األمور التربوية ـ  لبن�انسارة مصطفى صفا
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تربية

مع حتديد مشكالته وحاجاته، والعمل على 
مع  النفسّية  الصّحة  حتقيق  يف  مساعدته 

املجتمع.  يف  اآلخرين  ومع  نفسه 

لماذا اإلرشاد النفيّس؟ وما هو 
هدفه ودوره؟ 

وىل 
ُ
يسعى اإلرشاد النفيّس يف الدرجة األ

وذلك  للفرد؛  النفسّية  الصّحة  حتقيق  إىل 
حت يعيش حياة نفسّية سليمة بعيدة عن 
ب  ُيسبِّ ما  وكّل  واالضطرابات،  املخاوف 

االتزان. عدم  حاالت 

إجيايّب  تغيري  إحداث  على  يعمل  أّنه  كما 
مدى  لُيدرك  )املسرتِشد(  الفرد  سلوك  يف 
استقاللّية  أكرث  ويصبح  ومهاراته،  قدراته 

ومسؤولّية.

األشخاَص  النفيّس  اإلرشاد  ويساعد   
مثل:  سلبّي�ة  عواطف  من  يعانون  الذين 
احتقار  بالذنب،  الشعور  اخلوف،  القلق، 
الذات، الوحدة، وفقدان األمل، يف استب�دال 
هذه العواطف بكل ما من شأنه العمل على 
الفرد لذاته، وتغيري عاداته وسلوكه  حتقيق 
ُيمّكنه  فّعالّية،  أكرث  سلوك  إىل  الفّعال  غري 
والتخطيط  املناسبة  القرارات  اختاذ  من 

. للمستقبل

فما هي مجاالت  اإلرشاد النفيّس اليت 
تساهم يف حتقيق الذات لدى الفرد؟

األفراد  يساعد  النفيّس  اإلرشاد  إّن 
ويف  العمرّية،  فئاتهم  اختالف  على 
أسرّية،  مهنّي�ة،  تربوّية،  متعّددة؛  مجاالت 

وغريها. نفسّية،... 

املرشد  يقوم  التربوّية  املؤسسات  ففي 

املسرتِشد  الطالب  بمساعدة  املتخّصص 
الت  التربوّية  املشكالت  على  للتغلب 
النشاطات  اختي�ار  خالل  من  تواجهه، 
والتوجيهات اليت تّتفق مع ميوله، وقدراته، 
واستعداداته. وذلك من أجل حتقيق أهداف 

التعليمّية. العملّية 

املرِشد  م  يقدِّ املهنّي�ة،  الناحية  ومن 
معلومات وافية للمسرتِشد عن املهنة اليت 
تن�اسب شخصيت�ه، وميوله، وقدراته، حت 

فيها. النجاح  من  يتمكن 

سرّي 
ُ
األ التدّخل  إىل  املرشد  حيتاج  وقد 

األبوين،  بإرشاد  فيقوم  الفرد؛  إلرشاد 
إرشاد  خالل  من  يتّم  ذلك  لكن  واألوالد، 
وأبرز  العائلة.  ضمن  حدة  على  فرد  كّل 
املشكالت اليت يتعامل معها املرشد العائلّي 
أفراد  بني  العالقات  اضطراب   : بـ  تتمثل 
بني  العالقات  اضطراب  اإلدمان،  األسرة، 
التوافق  سوء  الوالدين،  عقوق  األخوة، 
التفّكك  العاملة،  املرأة  مشكالت  األسرّي، 

ألسرّي... ا

من خالل ما تم ذكره سابقًا، نشري إىل أّن 
وخاّصة  الفرد،  يواجه  تغيري  أو  موقف  أّي 
نمّوهم  على  يؤّثر  قد  والشباب،  األطفال 
شخصيتهم  على  وينعكس  النفيّس، 
جميع  ندعو  لذا  املجتمع؛  يف  وسلوكهم 
إىل  واملدرسة،  األهل  وخاّصة  املعنّيني، 
أو  الطفل  مساندة  على  والعمل  التعاون 
أن  دون  الصعوبات  هذه  لتخّطي  الشاب 
ترتك آثارًا تنعكس سلبًا عليه وعلى تعامله 
مع محيطه. وإن أكرث ما حنتاج إليه اليوم هو 
تقّبلنا لإلرشاد النفيّس؛ ألّنه حاجة إنسانّي�ة 

مشاكلنا. من  كثري  حّل  يف  تساعد 
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 واإلبداع
ّ

مسرُح الفن

تنمية بقعة

باملسرح  اإلسالم  عالقة  كانت  لطالما 

اّتهام  أصابع  حنوه  تتّوّجه  إذ  جدل؛  موضع 

الفّن  هذا  حُيّرم  اإلسالم  أّن  تشيع  سوداء 

اجلميل، فيما يقف اإلسالم مرّحًبا باألعمال 

كما  تماًما  امللزتم،  للفن  ومشجعًا  املسرحّية، 

املبدعني. على  ويثين  اإلبداع  يشّجع 

متكامل  مسرٌح  هو  اإلساليّم  املسرح 

من  كثريًا  حيمُل  ورؤيًة،  ومضمونًا  شكاًل 

الفرد واملجتمع،  بالّنفع على  القيم اليت تعود 

على  وتكامله  اإلنسان  سمّو  يف  يساهم  وهو 

الفضيلة. حنو  والقييم  األخاليّق  املستوى 

إسالمّية  برؤية  اإلساليّم  املسرح  يمتاز 

الكون  إىل  نظرتها  يف  ومتن�اسقة  منسجمة 

رؤية  فهي  وبالتايل  والقيم،  واحلياة  واإلنسان 

إنسانّي�ة جامعة، تمتلك نظرة متوازنة جتمع بني 

ق بني الدني�ا واآلخرة، وتزاوج 
ّ
المادة والروح، وتوف

والعمل،  العبادة  وبني  والعاطفة،  العقل  بني 

املسرح  أّن  فنالحظ  والنفس،  اجلسد  وبني 

اإلساليّم يتطّرق إىل قضايا املجتمع ويعاجلها 

بطريقة حكيمة حتثُّ على الطاعة واملسؤولّية 

وفعاًل. وقواًل  نّي�ًة  هللا  شريعة  وامتث�ال 

عند  املسرحّية  األشكال  ختتلف  حني  يف 

بمسرح  املعروف  الظّل  خيال  مثل  العرب، 

األقىص  الشرق  من  جاءهم  الذي  الّدىم 

يف  وازدهر  أندونيسيا(،  يف  جافا  )جزيرة 

الفاطمّيني، وترك  أّواًل، وذلك يف عصر  مصر 

داني�ال،  ابن  أعمال  يف  تمّثلت  مكتوبة  آثارًا 

أخذ  حيث  اسطنبول،  إىل  ينتقل  أن  قبل 

حتت  انتشر  الذي  بالكراكوز  املعروف  شكله 

اإلمباطورّية  مساحة  على  مختلفة  أسماء 

»احلكوايّت«  مسرح  إىل  إضافة  العثمانّي�ة، 

الذي حييك مسرحّية كاملة بطبقات صوته، 

املسرح.  خشبة  على  املمثلني  أداء  إىل  وصواًل 

اليوم. شيوًعا  األكرث  هو  األخري  الّنوع  ويبقى 

كان ياما كان... مسرح الّشارع

وتنبع  الّشارع،  يف  تولد  األفكار  أّن  بما 

تّم  فقد  وهمومهم،  الّناس  معاناة  من 

املخرجة  يد  على  »الّشارع«  مسرح  تأسيس 

بدأت  اليت  قصري،  سارة  الّشابة  واحلكواتّي�ة 

شارع  يف  األرصفة  أحد  مفرتشًة  مسريتها 

ثم  لبريوت،  اجلنوبّي�ة  الّضاحية  شوارع  من 

بأكمله. لبن�ان  حنو  منه  انطلقت 

الذي  الّشارع  مسرح  نقلت  قصري،   سارة 

ت 
ّ

بدأ مع اليسارّية يف أوروبا إىل بريوت، فدق

حولها  وجمعت  جميعًا،  الّناس  أبواب  به 

بعيدًا  أغني�ائها،  قبل  بريوت  ضاحية  فقراء 

عن املسارح باهظة الثمن، والكرايس احلمراء 

الّباقة. واألضواء  املخملّية، 

قلوب  تأسر  أن  استطاعت  اليت  قصري 

اليت  املصاعب  من  جزء  إىل  أشارت  جمهورها 

الشباب«:  »مع  ملجلة  تقول  حيث  واجهتها 

اإلسالم

فرح الحاج دياب
صحافّية لبن�انّي�ة



مع الشباب
العدد 4 ـ شــتاء 2019

39

M a a  a l s h a b a b ( 4 )  |  W i n t e r  2 0 1 9

تنمية

وصرُت  رهيب،  باستهجان  »اصطدمت 

استفهام  بعالمات  وعربّي�ًا  لبن�انّي�ًا  محاطة 

بني  شرعّية  مشكلة  »ال  وتضيف  كثرية«، 

والفّن  باهلل،  نرتبط  حنن  والتمثي�ل،  احلجاب 

أيًضا«. باهلل  مرتبط 

مكان  من  املتنّقل  ومسرحها  سارة  حتّولت 

اللبن�ايّن  الفّن  يف  فارقة  عالمة  إىل  آخر،  إىل 

الّضيق  الّتمثي�ل  عالم  دخلت  إّنها  إذ  والعريّب؛ 

»لم  مؤّكدة  تقول،  كما  »كامل«،  حبجاٍب 

وبني  الفرد  بني  عائًقا  يوًما  اإلسالم  يكن 

يعود  نقّدمه  ما  أّن  طالما  أحالمه،  حتقيق 

بالفائدة على من حولنا، فالشريعة تقف إىل 

صالبة«. بكّل  جانبن�ا 

ومتشّوقني  سعداء  كانوا  »الّناس  تضيف 

عن  يتحّدثن  محّجبات  لرؤية  عرض  كّل  يف 

والناس...« املنطقة  هموم 

حكايا األطفال... احلكوايت قد عاد

اجّلدة  كانت  الّزمان  قديم  يف  كان  ياما  كان 

أم قاسم حتكي ألحفادها كثريًا من القصص، 

لم  بقّصة  سارة  حلفيدتها  احتفظت  لكّنها 

اليت  القّصة  هي  كانت  قبل،  من  ألحد  حتِكها 

بامتي�از. حكواتّي�ة  لتصري  سارة  منها  انطلقت 

الراوي  بأّنه  العرب  عند  احلكوايّت   
َ

ُعِرف

املالحم  بت�الوة  رمضان  سهرات  حييي  الذي 

أو  شداد،  بن  عنرتة  سرية  مثل:  الفروسّية 

بعض  يعتب  الزير...  أو  الهاليّل،  زيد  أيب 

الراوي  ومهارة  ري  السِّ هذه  أّن  األشخاص 

نظرًا  وذلك  ذاته؛  حبّد  مسرحًا  تعّد  األدائّي�ة 

إىل اجلانب التمثيلّي الذي تتسم به يف بعض 

الطابع  ومع  معه  احلضور  وتفاعل  األحيان، 

فن  يتمّي  هنا،  من  املروّية.  لألحداث  املثري 

السامعني. مخّيلة  إىل  يتوّجه  بأّنه  احلكوايّت 

تؤّكد قصري»كان القرار يف جلنة األساتذة يف 

اجّلامعة اللبن�انّي�ة حذًرا، ألنين كنت أّول فتاة 

وُتكمل  االختصاص«.  هذا  تدخل  محّجبة 

أختّلى  وال  اجّلامعة،  وأترك  املسرح،  »أترك 

يومًا عن حجايب وإن كنت يف سنة ختّريج«.

تمّي سارة، لم حيل دون مشكلة احلجاب يف 

بأّنين محّجبة  التمثي�ل، »لدي مشكلة  مجال 

قليلة  الفرص  »موديرن«،  ليس  حجابًا 

وأحيانًا نادرة، يف خضم أزمة الثقة بالّشخص 

ال  بعقيديت  »الزتايم  مضيفًة  املحّلّي«، 

إذا  أّما  معي،  ختتلف  أدوار  بأخذ  ال  يل  يسمح 

لذلك  إخراجّية،  حلواًل  أجد  فإنين  اضطررت، 

حتّضر  الّشارع  مسرح  فرقة  أّن  قصري  تؤّكد 

لتنشئة  تسعى  جديدة  ملسرحّيات  باستمرار 

الصحيحة،  التربوّية  القيم  على  األطفال 

اإلسالم. قيم  من  تنبع  أّنها  شّك  ال  واليت 

مسرح مجدل سلم يف جنوب 
لبن�ان... أحداٌث ال تنتهي

املسرح  ُشّيد  القيسّية،  وادي  أسفل  يف 

اجلبال  تتحّول  الذي  الدائم  احلسييّن 

املطّلة عليه إىل مدّرجات جيلس األهايل على 

التمثي�ل  ثي�اب  املمّثلون  يرتدي  صخورها. 

وأنصاره،  احلسني8  بمصرع  اخلاّصة 

تلوح راية اإلمام احلسني8، يطّل املمّثلون 

حيملون  والسوداء،  اخلضراء  بالعمامات 

الدروع القديمة املصنوعة يدوّيًا، والسيوف، 

اىل  متوّجهني  احلديدّية،  الرماح  وبعض 
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الذي  الطبيعّي  والنخيل  باخليم  املجّهز  الوادي 

أصبح من طبيعة أرض الوادي، بعدما ُزرع منذ 

املسرح. ألجل  عّدة  سنوات 

تأسس  الذي  سلم،  مجدل  مسرح  هو  هذا 

البلدة  من  شبان  تسعة  قّرر  حني   )[985( عام 

اخلاّصة،  طريقتهم  على  الّطف  واقعة  تمثي�ل 

وتشجيعهم،  األهايل  حماسة  من  مستفيدين 

املسرحّية  حيضر  إذ  الفًتا،  جناًحا  بذلك  محّققني 

كّل عام آالف الّناس من أبن�اء املنطقة وخارجها.

هو  املسرحّية  هذه  جناح  وراء  يكمن  ما  ولعّل 

وأدائها؛  كتابتها  يف  الّصدق 

ولم يقف الّشبان عند واقعة الّطف فقط، بل 

تطّور عملهم املسريّح؛ إذ لعبوا مسرحّية »جرح 

يف  األونسكو  قصر  يف  ُعرضت  اليت  وأرض« 

أخرى. مسرحّيات  إىل  باإلضافة  بريوت،  

ياسني،  موىس  املسريّح  الكاتب  حيرص 

عام،  كّل  مختلف  بشكل  املسرحّية  كتابة  على 

بعني  آخًذا  مختلف،  قالب  يف  مّرة  كّل  ويقّدمها 

اليت  السياسّية واالجتماعّية  التطّورات  االعتب�ار 

هدف  للمسرحّية  يؤّكد  إذ  املنطقة،  لها  تتعّرض 

املنطقة،  قضايا  على  األهايل  توعية  هو  رئييّس 

ومآسيها... 

من مسرح هذه البلدة انطلق عدد من املمّثلني 

أبطال  إّن  إذ  التمثي�ل  عالم  يف  طرقهم  ليشّقوا 

جميًعا   خضعوا  عليها  والقائمني  املسرحّية 

يف  اليوم  يشاركون  وباتوا  متخّصصة،  لدورات 

كثرية. وتلفزيونّي�ة  مسرحّية  فنّي�ة  أعمال 

ذا  اإلساليّم  املسرح  يكون  أن  بد  هنا، ال  من 

رسالة هادفة ختدم اإلنسان أينما حّل أو ارتحل، 

إنسانّي�ًا  وجسده  ووجدانه  بعقله  تسمو  حبيث 

واالنفتاح  الوسطّية  فيتخذ  ومصريّيًا،  وأخالقّيًا 

بالتن�اقضات  املليئ�ة  احلياة  هذه  يف  له  مذهبًا 

والقضايا  االجتماعّية  والصراعات  واملشاكل 

وتفّسخ  الرذيلة،  استب�احة  زمن  يف  األخالقّية 

القيم  وتراجع  اإلنسان،  واحنطاط  األخالق، 

الكّمّية  بالقيم  استب�دالها  تّم  اليت  األصيلة 

االستعمالّية يف عاملنا الذي بات يضّج بالمادّيات 

اإلساليّم  املسرح  يرفض  لذا  الزائفة؛  واملعايري 

الغواية املجانّي�ة، والنفاق الكاذب، والغلو املبالغ 

إىل  املقابل، يدعو  الفوضوّية. ويف  والعبثّي�ة  فيه، 

على  والصب  الصالح،  والعمل  الصادق،  اإليمان 

احلياة. مصاعب 

يف اخلتام يمكنن�ا القول إّن احلياة 
خنتار  من  وحنن  مسرح،  خشـــبة 
أدواًرا  فلتكن  نلعبها،  اليت  أدوارنا 
الوجه  احلسن،  وجهنا  تعكس 
اإلســــاليّم، احلضـــارّي، الُمبدع، 
وابط اإلسالمّية  املـــتمّسك بالضـــّ

اآلخر. على  واملنفتح 
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كاتب�ة وفنانة تشكيلية ومرتجمة ـ إيران

أدب وفن

تلّقى  البداية  يف  وفاته...  أعلنوا  اليوَم 

األمر؛  يدرك  بدأ  ثم  اآلخرين!  كما  اخلب 
أموت  »كيف  يصرخ:  أن  حياول  مّيت!!  إّنه 
صغري  زلت  ال  أنا  ملكًا؟!  تنصييب  يتّم  وغدًا 
اخلاّص  منتجعي  يف  كنُت  باألمس  السن! 
عائليت،  تنتظرين  مريضًا،  لست  أنا  أستجّم، 
شيئ�ًا،  افعلوا  حصل؟!  ماذا  أيقظوين، 
احلمقى،  أيها  الّصرح  أطباء  كبري  أحضروا 

عليه«.  نادوا  أيب؟  أين 

أخذ  نفعًا،  استغاثت�ه  صرخات  ِد  ْ ُ
جت لم 

جاء  كلما  لكّنه  األرض،  سطح  عن  يرتفع 
الرجال  أحَد  جيد  للتحليق،  ويستسلم  يرتاح 
من  يتوّجع  أرضًا.  يعيُده  عنقه،  فوق  يدوس 

مغيث.  وال  السقطة،  أثر 

السيطرة  يمكنه  ال  هو  االرتفاع،  يعود 
مثل  إرادّية  ال  بطريقة  يعلو  األمر...  على 
سطح  يقارب  إن  ما  بالهيليوم،  انتفخ  بالوٍن 
الغيم حت يظهر الرجل ذو اللباس األبيض، 
يسقط،  ال  املرة  هذه  مجّددًا.  عليه  ويدوُس 
نساٍء  عّدة  ليعود  قلياًل  األرض  من  يدنو 

بالرداء األبيض ويدوسوا فوق عنقه  ورجاٍل 
ترحم،  ال  قاسية  بطريقة  يدوسون  ورأسه، 
ينظرون  وال  يسمعونه  عادوا  ما  األرض  أهل 

بعد.  يفهم  لم  هو  إليه... 

الضياع  من  حالٍة  يف  االرتفاع  إىل  يعود 
الذين  األشخاص  أعداد  املضين،  والزناع 
ينتظرون دورهم يف الدوس على رقبت�ه تزداد 
على  قواها  بكّل  تدوس  امرأٌة  يفهم؛  أن  دون 
فيشعر  بظهره،  بقّوة  يرتطم  رجٌل  بطنه، 
فوق  يدوس  آخر  الوسط،  عند  بانقصامه 
صدره،  فوق  تدوس  أخرى  سّيدٌة  رأسه، 
يموت...  أن  دون  االختن�اق  يواصل  خيتنق، 
خيتنق عّدة مّرات حتت أقدامهم، يموت عّدة 
احلياة،  إىل  يعود  ثم  حيتضُر،  ين�ازُع،  مراٍت؛ 

ليتواىل عدٌد جديد من األفراد الدوس عليه، 
ال يسمحون له بالتحليق. موُته يتكرر، تفوح 
منهم راحئة ورٍد زكّية، ال يشبه ورود األرض.

  كان يقُف بينهم عيّم، على ثغره ابتسامته 
اليت عهدُتها، تقّدَم حنوه، جلس فوق صدره، 
ضلوعه،  تكّسرت  جديد،  من  خيتنق  جعله 
بعض  قلبه.  ف 

ّ
توق برّمته،  باألمر  شعر 

كان  جديد،  من  تميت�ه  املّيت.  تؤذي  اجلراح 

حت  منازعًا.  إليه  ينظر  وهو  يبتسُم  عيّم 
رقٌع  وبرزت  مالمُحه،  وتب�ّدلت  وجُهه،  اسوّد 

ووجهه. جبهته  على  زرقاُء 

األفراد  حشد  بني  الكعبة  للقاتل  تراءت   
األفراد،  تب�اعد  ثم  األبيض،  الرداء  ذوي 
السوداء  الصغرية  احلجارة  آالف  وبدأت 
فتي�اٌن  ثّمة  كان  عيني�ه.  صوَب  متجهًة  خترُج 

وشباٌب  وفتي�اٌت 

احلجارة،  حيملون  سوداء  بثي�اٍب  وشاباٌت 
بالعىم...  أصيب  حت  توقف،  بال  يرجمونه 
وجعًا  موت؛  أّي  دون  يتوّجع  حاله  على  ظّل 
ال متن�اهيًا، حت استحال جسده عامودًا من 

حجر. ال يتوقف عن األلم والزنف. 

 ال زال عيّم يبتسم ويستنشُق نَفسًا عميقًا 
براحئة الورد، ينظر إىل احلجارِة يف أيدي أبن�اِئه، 

ثم إىل أثر الدمع يف مالمح زوجته، ويهمس: 

»اآلَن أتممُت حجَّ بيِتَك ريّب.. لّبيك اللهمَّ 
لّبيك..«. 

أفقُت من نويم، وأنا أذكر إجابة عيّم على 
سؤايل »كيف حالك؟«:

»أخبيهم كم أيّن يف سالم..«.

مريم ميرزاده

ابألبيض
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أدب وفن بقعة

حبُّ املال

عباس رشيد
شاعر 

لكن بشرط الســــــــــــعي فيما ُينتــــــــجب ُيحكى بأّن الرزَق يطلُب صاحَبه 

والكّد في تحصيلــــــــــه ذا ُيــــــــــــــــــــــــــستحّب فــــــــــــاملال زيٌن للمعـــــاش وذخــــــــــــــــــُره 

إن كان في طلب العفاِف عن الطلب بل واجٌب للمرء أن يسعى لــــــــــــــــــه  

عن طامٍع بالـــــــــــــــــرزِق واٍه مضطـــــــــــرب  أتلو عليكـــــــــــم للعــــــــــــبرِ 
ٌ
أقصوصة

من صّحٍة وسالمــــــــــــــــٍة ومن الصحب ال يبصر  النعم التي يحــــــــــــــلو بها 

ال يكتفي من رزقــــــــــــه مهــــــــــــــما كسب: ه ونهـــــــــــــــاَرهُ 
َ
يشكو وينَحـــــــــــُب ليــــــــــــــل

أمسيت أغفو والفراش من الذهب؟ َرت ولو 
ُ
ــــــث

َ
“ما ضّر أمــــــــــــوالي إذا ك

 إذا الدهـــــــــــر انقلب
ً

أن يستوي حاال  على فقـــــري غًدا  
ً
َوليس مكتوبا

َ
أ

لو كان ُيدرك ماُل قـــــــــــــــاروٍن عـــــــــــجب ما حاجتي بالناس أو بمتاعـــهم  

ـــــــــاب الـــــــــطلب مــــــــــا خــــ
ّ
ّزان تـــــــــــــــــــــــبٍر إن

ُ
خ بئًسا لضّري كم َرَجْوُت املال من 

عندي على مـــن َيرزُق كّل العتب...” فاملال عشقي والـــــــــــثراء مـــــــــماطلي 

ما طال هذا املـــــــــــــــنتحب غير النحب قد عاش كّل سنينـــــــــــه يستنـــــــظر 

عجًبا ملن ال يستــــــــــــــحي مّمــــــــــــن وهــــــب إذ مات وهو يعاتب الرّب الغنيّ 

 مع مـــــــــــــن أحــــــــب
ً
ور�ضًى ومحًيا طّيبا   

ً
لو أدرك العيش الكريم قناعة

وغالِم بــــــــــّرٍ صالـــــــــــــــٍح حســــــــــــــــــِن األدب ورفيق درٍب مؤنٍس يحظى بــــــــه  
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دبرِي قوام احلياة الرغيدة . العمل وُحسن التَّ

النظر،  وإمعان  األمور،  بعاقبة  التفكري  هو  التدبري 
أن  هو:  أمره  اإلنسان  ر  ُيدبِّ وأن  سيكون،  لما  والتحّسب 
ينظر إىل ما َتؤول إليه عاقبت�ه وآخرته. والتدبري هو اإلتي�ان 
املتعّددة  األشياء  ترتيب  به:  وُيراد  اليشء،  عقيب  باليشء 
املختلفة، ونظمها، بوضع كّل يشٍء يف موضعه اخلاّص به، 
حبيث يلحق بكلٍّ منها ما ُيقَصد به من الغرض والفائدة، وال 
خيتّل احلال بت�اليش األصل وتفاسد األجزاء وتزاحمها...، 
وهو:  البيت؛  تدبري  منها،  عدة،  موارد  يف  التدبري  ويكون 
تنظيم احلياة املزنلّية على الصعيد المايّل والماّدي. ُيقال: 
َم أموره، والتصّرفات العائدة إليه، بما  َر أمر البيت، أي نظَّ دبَّ
يؤّدي إىل صالح شأنه، وتمّتع أهله باملطلوب من فوائده.

أهمّية التدبري:

من  ُيعّد  احلياة  شؤون  تدبري  أّن  يف  اثن�ان  خيتلف  ال 
لكّل إنساٍن. وبالطبع، فإّن هذا األمر مرهوٌن  الهاّمة  األمور 
باالستعانة بما أنعم هللا علين�ا من قوى إدراكّية. وما أحوج 
املجتمعات البشرّية اليوم إىل للعمل بالتشريعات الُمَطاِبَقة 
تكّفلت  أّنها  باعتب�ار  عليها؛  الّناس  هللا  فطر  اليت  للفطرة 
بوضع برنامج شامل ومتكامل يهدي اإلنسان إىل السعادة 
املنشودة يف الّدني�ا واآلخرة؛ ألّنها تتن�اول جميع جوانب احلياة 

سواء.  حدٍّ  على  واملجتمع  للفرد  واملعنوّية،  الماّدّية 

ومن الطبيعّي أّن اإلنسان يف بادئ األمر حباجٍة ماّسٍة إىل 

العمل وحسن التدبير
قوام الحياة الرغيدة

معرفة الّدين، وإدراك مفاهيمه، فالذي ال دين له ال حياة له. 
ومن هنا، ينبغي عليه املثابرة،لتنظيم شؤون معيشته، حُبسن 
املصاعب  وحتّمل  الصب  من  له  بّد  ال  ذلك  بعد  ثّم  التقدير، 
جعفر  اإلمام  عن  احديث  يف  ورد  وقد  طريقه.  تعرتض  اليت 
الصادق8 قوله: »ال َيصُلُح املؤمُن إال على َثالِث ِخصاٍل: 
على  ِب  والصَّ املعيشِة،  يف  قديِر  التَّ وُحسِن  يِن،  الدِّ يف  ِه  فقُّ التَّ

الّنائَب�ِة«]]]. 

ظم واالنضباط كاسرتاتيجّية للحياة النَّ

فوضع  منّظم،  أساس  على  الكون  هذا  وجّل  عّز  هللا  خلق 
هذه  يف  يؤّديها  أن  عليه  مهّمة  له  وجعل  موضعه  يف  يشء  كل 
ان من أهّم  الدني�ا. ومما ال شّك فيه إّن النظم واالنضباط ُيعدَّ
تعين:  االسرتاتيجّية  وهذه  املعيشة،  يف  التدبري  اسرتاتيجّيات 
عمٍل  كلُّ  ى  ُيؤدَّ حبيث  وتنظيمها«،  احلياة  مناهج  »ترتيب 
عماًل  األداء  هذا  يمنع  ال  أن  على  املناسبني،  واملكان  الزمان  يف 
النظم  يراعي  الذي  هو  الكفء  واملدّبر  فاملدير  يزاحمه.  أو  آخر 
واالنضباط يف عمله، وال ُيوِكل عمل اليوم إىل غٍد؛ ألّن اإلنسان 
يف  جاء  به.   خاّصًا  عماًل  يتطّلب  يوٍم  كّل  بأّن  يؤمن  العاقل 
ُل َغَدًا 

َ
َك َسُتسأ نَّ

َ
موعظًة للقمان احلكيم ، يقول فيها: »ِإْعَلم أ

بَليَت�ُه، 
َ
فَت َبنَي َيَدي هللِا َعزَّ َوَجلَّ َعن أربٍع: شباِبَك يف ما أ

َ
َإذا َوق

نَفقَتُه, 
َ
أ ما  َويف  اكَتسبَت�ُه  ِمّما  َوماِلَك  فنيَت�ُه، 

َ
أ ما  يف  َوُعمِرَك 

َجواَبًا«]2]. َلُه  ِعدَّ 
َ
َوأ ِلذِلَك،  ْب  هَّ

َ
َتأ

َ
ف

يدّبر  أن  املدير وانضباطه يوجبان عليه  أّن نظَم  وال شّك يف 
يف  بالزتاماته  الوفاء  معها  يمكنه  صحيحٍة  بطريقٍة  األمور 

]- احلراين، ابن شعبة: حتف العقول عن آل الرسول2، الط، قم املقّدسة، منشورات الشريف الريّض، 

الت، ص]26.

2- الكليين، الكايف، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب ذم الدني�ا...، ح20، ص5]].

عمار محمد الحموي
باحث سوري
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يف  وعدًا  خيلف  أن  دون  من  املحّددة،  أوقاتها 
سيحظى  فهو  وبالتايل  أعماله.  من  عمٍل  أّي 
بمكانٍة اجتماعّيٍة مرموقٍة، وسيحفظ مكانة 
بني  عزيزًا  ويبقى  يديرها،  اليت  املؤّسسة 
النشاطات  فإّن  وكذلك،  ومحرتمًا.   الّناس 
معيشته،  لتوفري  اإلنسان  يمارسها  اليت 
وتوزيع  للمجتمع،  يقّدمها  اليت  واخلدمات 
األعمال بني أفراد األسرة الواحدة،كّلها أموٌر 

واالنضباط. النظم  مبدأي  حتت  تنطوي 

العمل وبن�اء الشخصية

العمل  يف  اجلد  أّن  يف  اثن�ان  خيتلف  وال 

االسرتاتيجّيات  من  ُيعّد  احلثيث  والسعي 
وسيلة  وهو  املعيشة.  تدبري  يف  األساسّية 
لبن�اء شخصّية اإلنسان وترسيخ قيم احلياة 
وازٌع  هو  نفسه  الوقت  ويف  فيها،  اإلجيابي�ة 
ونضوج  والعقلّية،  البدنّي�ة  قدراته  الكتمال 
طاقاته الفطرّية والذاتّي�ة، وصقل شخصّية 
 - وتشذيبها...،  الدني�ا  احلياة  يف  اإلنسان 
وحسب قانون الطبيعة- إّن احلركة والعمل 
حياة  يف  ضرورّيٌة  أموٌر  هي  والكَبد)املعاناة( 
البشر، وال بّد لكّل إنساٍن من مكابدتها. لذا، 

وبإمكانه  للحاجة،  ظرفًا  بذاته  اإلنسان  ُيعّد 
الطبيعة  يف  موجوٌد  هو  مّما  حاجاته  يليّب  أن 
الرثوات  هذه  فإّن  وبالتأكيد،  ثرواٍت.  من 
إّن  بل  ذهب،  من  َطَبٍق  على  ُمعّدة  ليست 
دؤوٍب،  وعمٍل  جهٍد  إىل  حباجٍة  استثمارها 
وهذه الضرورة فرضتها قوانني الطبيعة على 
اإلنسان، من أجل أن يتسىّن له اخلالص من 
الفقر، واحلرمان، وكّل ما من شأنه اإلخالل 

واالجتماعّية. الفردّية  حياته  بنظم 

وإّن تطّور شخصّية اإلنسان وريّق املجتمع 
الذي  فاملجتمع  والنشاط،  مرهونان باجلهد 
واملتكاسل  فيه،  احلثيث  للعمل  وجود  ال 
أّي  يشهدان  له،ال  دؤوب  عمل  ال  الذي 
ترك  فإّن  املنطلق،  هذا  ومن   . ريقٍّ أو  تطّوٍر 
اليت تؤّدي  الفادحة  ُيعّد من األخطاء  العمل 
نضوج  دون  وحتول  واخلمول،  الكسل  إىل 

املجتمع.  وانتعاش  اإلنسان  شخصّية 

استثمار المال واحلياة الرغيدة: 

العوامل  أحد  ُيعّد  األموال  استثمار  إّن 
وحتقيق  االقتصادّي،  النمّو  يف  األساسّية 
ضرورة  من  الرغم  وعلى  العيش،  يف  الرغد 
يف  متعارٍف  غري  يزال  ال  أّنه  إال  األمر،  هذا 
أّن  إذ  سرّية, 

ُ
األ االقتصادّية  النشاطات 

لالستثمار.  األساس  املصدر  هي  سرة 
ُ
األ

إصالح  يف  السعي  الضرورّي  من  لذا، 
وإنفاقها،  األموال  ختصيص  برنامج 
والتب�ذير،  اإلسراف،  اجتن�اب  يتّم  حبيث 
لكي  وذلك  خمودها،  أو  الرثوات،  وهدر 
خدمة  يف  واالّدخار  االستثمار  تسخري  يتّم 
يف  االسرتاتيجّية  وهذه  االقتصادّي.  التطّور 
الفقر  على  القضاء  إىل  تؤّدي  املعيشة  تدبري 
ألبن�اء  ينضب  ال  ذخرًا  وتكون  واحلرمان، 

احلال  بطبيعة   - والرثوة  فالمال  املجتمع. 
سواء.  حدٍّ  على  واملجتمع  للفرد  رصيٌد   -
ّواٌم عليهما، فأصل 

َ
وبعبارٍة أخرى: إّن المال ق

قّوامّية المال تبنّي لنا أهّمّية االستثمار، حت 
وإن كانت الرثوة بأيدي الناس؛ ألّن الرثوة لو 
ُسّخرت خلدمة املجتمع، وتأمني مصاحله, 
خرت  ادُّ لو  لكّنها  قّوامّيتها،  تفقد  ال  سوف 
القّوامّية.  هذه  ستفقد  خاملًة,  وأصبحت 

وأّكد الدين اإلساليّم على خاّصية العمل 
االقتصادّية  املجاالت  جميع  يف  واالستثمار 
والصناعة،  املجتمع،كالزراعة،  ختدم  اليت 
ذلك  إىل  وما  العاّمة،  واخلدمات  والتعدين، 
مثل:  مباشٍر،  بشكٍل  إّما  نشاطات،  من 
وإّما  واإلحياء،  والعمران،  المال،  إصالح 
الرثوة،  ركود  منع  مثل:  مباشٍر،  غري  بشكٍل 
إتالف  وحرمة  والتب�ذير،  اإلسراف  وحرمة 
المال، وترويج مبدأ القناعة، واالقتصاد يف 

األموال.  استهالك 

رجاًل  سمعُت  احلّر:  بن  أّيوب  عن  جاء 
يقوُل أليب عبد هللا8: بلغين أّن االقتصاد 
والتدبري يف املعيشة نصف الكسب، فقال أبو 
ُه«]]].   عبد هللا8: »ال، َبْل ُهو الَكْسُب ُكلُّ
بإدارة شؤون  الالئق  ومن هنا، كان املسؤول 
العائلة أو شؤون فئٍة اجتماعّيٍة ما، هو الذي 
يتمّكن من تمهيد األرضّية الالزمة، الستثمار 
استثماٍر،  أفضل  واإلمكانّي�ات  القابلّيات 
ومنهجّيٍة  صحيٍح،  ختطيٍط  عب  وذلك 
على  األعضاء،  ة 

ّ
كاف بني  وتنسيٍق  مثالّيٍة، 

ال  كما  ومسؤولّياتهم.  مستوياتهم  مختلف 
ووضع  وفّعالّياته،  نشاطاته  نظم  من  له  بّد 
من  عليه  ما  وتأدية  موضعه،  يف  يشٍء  كّل 
يستحق  حت  املناسب،  وقتها  يف  تكاليف 

ر.  املدبِّ صفة  بذلك 

]- الطويس، األمايل، م. س، ج2، ص458.



بريشة: فرح احلاج دايب
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املجال  يف  العالم  يعرفه  الذي  الهائل  الّتقدم  أّن  شّك  ال 
أمام  احلياة  سّهل  قد  املتعّددة،  واستخداماته  الّرقيّم 
واالّتصال،  املعلومة،  عن  البحث  يف  الّراغبني  األشخاص 
والّتجارة، وتب�ادل اخلبات، وتسهيل العملّيات املصرفّية، 
واالّتصال  والبحث  الّدراسة  يف  استخدامه  عن  فضاًل 
الّطبي�ة  واملراكز  واألحباث  الّدراسات  مراكز  مختلف  بني 
املجال  هذا  أّن  أيضًا  شّك  وال  وغريها،  والّصناعية 
وأخرى  إجيابّي�ة  جوانب  له  آخر،  مجال  أّي  مثل  الّرقيّم، 
اإلنسان  صّحة  على  تأثريًا  وأكرثها  سلبّي�ة  أشّدها  سلبّي�ة، 
عليه  ُيصطلح  أن  يمكن  ما  هو  والّنفسّية  اجلسدّية 
»باإلدمان اإللكرتويّن«، وهو إدمان حيّول حياة املرء إىل نوع 
املدمن  فيها  يكون  حيث  والّشديد؛  السيِّ  »األْسِر«  من 
مقّيدًا وُمستعَبدًا لرغباته وحاجاته اإلدمانّي�ة، فتضطرب 
والقوّية  اجلامحة  الّرغبات  تلك  حول  وتتمحور  حياته 
لإلدمان، وحني يتطّور اإلدمان يتقّلص الّتن�اغم يف احلياة 
حياة  أّن   - طبعًا   – افرتضنا  ما  إذا  وهذا  تدرييّج،  بشكل 
املدمن كانت يف األصل سليمة ومتن�اغمة، هذا وقد بّينت 
احلوادث أّن ثّمة عددًا من املدمنني كانت حياتهم مفعمة 
دخل  حّت  العام،  والّتن�اغم  والتفاؤل  واإلنت�اج  بالعمل 

يوم]]]. بعد  يومًا  يزداد  اخللل  وبدأ  إليها،  اإلدمان 

] - يراجع: جواد فطاير، اإلدمان: أنواعه، مراحله وعالجه، دار الشروق، القاهرة، ص: 4].

اإلدمان االلكتروني
أو العبودّية الرقمّية

يشعر  اإللكرتوين(  )اإلدمان  اإلدماني�ة  العملّية  بداية  ويف   
العالقة،  تلك  يف  واملتحّكم  القوّي  الّطرف  فعاًل  وكأّنه  اإلنسان 
تة، »فبعد ذلك 

ّ
ولكن سرعان ما يكتشف أّن هذه السيطرة مؤق

بقّوة  املدمن  ويشعر  والطلب،  باإلحلاح  اإلدمايّن  املوضوع  يب�دأ 
بي�ديه،  األمور  زمام  يكون  أن  يتمىّن  يزال  ما  لكّنه  اإلحلاح،  هذا 
اإلدمانّي�ة،  دوافعه  على  مسيطر  بأّنه  جيادل  دائمًا  املدمن  ونرى 
وما نفيه لسيطرة املوضوع اإلدمايّن عليه إاّل إشارة واضحة على 
إّن اإلنكار  التطّور.  العملّية اإلدمانّي�ة يف  وجود اإلدمان واستمرار 
قبول  أّن  كما  اإلدمان،  استمرارّية  يؤّكد  دفاعّي  جهاز  إال  هو  ما 
املشكلة يعّد من اخلطوات األساسّية للحّل، فالّسلوك اإلدمايّن 
يب�دأ اختي�ارّيًا غالبًا، ولكن حني يستمّر يفقد املدمن قدرته على 

اإلدمانّي�ة«]2]. للعملّية  مستعبدًا  يصبح  حّت  االختي�ار 

 وقد برزت قضّية اإلدمان اإللكرتويّن بوصفها قضّية اجتماعّية 
أّن  النفس إىل  انتشار اإلنرتنت، فقد أشار علماء  تزايد  كبرية مع 
اإلنرتنت  مستخديم  من  شخٍص   200 بني  من  شخصًا  ثّمة 
 [8 يقضون  أشخاصًا  ثّمة  إّن  بل  اإلدمان،  أعراض  عليه  تظهر 
ذلك.  إىل  تدعو  حاجة  أو  عمل  دون  اإلنرتنت  على  أكرث  أو  ساعة 
والعالقات  واملدرسة،  بالعمل،  بعضهم  يضيّح  أن  املمكن  ومن 

2 - )م.ن(، ص: 65-64.

د. سعيد عبي�دي

تكنولوجيابقعة ضوءإسهامات حضارية

باحث يف الفكر اإلساليم ـ املغرب
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تكنولوجيا

أمام  اجللوس  مقابل  والمال...  األسرّية، 
الّرقمّية،  األجهزة  من  غريه  أو  الكمبيوتر 
ويسمحون لهذه األجهزة أن تدّمر حياتهم 

بذلك]]].  يشعروا  أن  دون 

اإلدمان  ملصطلح  ظهور  أّول  وكان 
وذلك  995]م،  العام  يف  كان  اإللكرتويّن 
أوني�ل  األمريكّي  األديب  نشر  عندما 

O’Neill مقالة حتت عنوان: 
على  احلياة  وإدمان  »سحر 
والتــــــي  اإلنرتنت«  شبكة 
نيويورك  صحيفة  يف  ُنشرت 
املفهوم  هذا  حيَظ  ولم  تايمز، 
قبل  من  الفورّي  بالقبول 
واألكاديمّيني  الّصحفّيني 
الّصحـــــــــــة  ومتخّصصــي 
عاملة  قّدمت  حّت  الّنفسية، 
كيمبيل  األمريكّية  النفس 
يوجن Kimberly Young يف 
دراستها  نت�اجئ  التالية  السنة 
بعنوان:  البحثّي�ة  الورقة  يف 

اضطراب  ظهور  اإلنرتنت:  »إدمان 
االجتماع  يف  ذلك  وكان  جديد«،  كلينيكّي 
األمريكّية،  الّنفسّية  للّرابطة  الّسنوّي 
مصطلحات  ظهرت  احلني  ذلك  ومنذ 
منها:  اإلدمان  ذلك  وجود  تؤّكد  عديدة 
اإلنرتنت،  إدمان  اإللكرتويّن،  اإلدمان 

1- Voir: Huang,Z ; Wang,M ; Zhong,J; Chinese 

internet addiction inventory: Developing 

a measure of problematic internet use for 

Chinese college students; Cyber Psychology 

and Behavior; Volume 10; Number 6; 2007; P: 66..

االستخدام املريّض اإللكرتويّن، االستخدام 
اإلنرتنت،  اعتمادّية  لإلنرتنت،  القهرّي 

اإللكرتونّي�ات]2]. وهوس 

أّن  واألحباث  الّدراسات  أّكدت  وقد 
وخباّصة  اإللكرتويّن،  اإلدمان  »مرىض« 
مجموعة  عليهم  تظهر  اإلنرتنت  مدمين 
بايق  شأن  ذلك  يف  شأنهم  األعراض،  من 

األعراض:  هذه  من  اآلخرين؛  املرىض 

استخدام اإلنرتنت ملّدة زمنّي�ة طويلة لكي 

يتحّقق الرىض، االستخدام املتكّرر، اجلهود 

االستخدام  هذا  ضبط  يف  الّناجحة  غري 

ف عن استخدامه، 
ّ

والّسيطرة عليه أو الّتوق

والّتهيج  واالكتئ�اب  الّراحة  بعدم  الّشعور 

وعالقته  اإلنرتنت  إدمان  العصييّم،  مفرح  عائض  سلطان  يراجع:   -  2

بالتوافق النفيّس االجتماعّي لدى طالب املرحلة الثانوّية بمدين�ة الرياض، 

عّدت لني�ل شهادة الماجستري يف العلوم االجتماعّية، كلية الدراسات 
ُ
رسالة أ

العليا جبامعة نايف العربّي�ة للعلوم األمنّي�ة، 0]20، ص: 5].

استخدام  من  احلّد  محاولة  نتيجة 
مواقع  يف  طويلة  فرتات  البقاء  اإلنرتنت، 
أصاًل،  مستهدف  هو  مّما  أكرث  الّتواصل 
املهّمة  العالقات  فقدان  خلطر  الّتعّرض 
الكذب  الّتعليم،  فرص  أو  العمل  وفرص 
على األسرة واملعاجلني أو اآلخرين بصفة 
األنشطة  يف  انغماسهم  مدى  إلخفاء  عاّمة 
استخدام  اإللكــــرتونّي�ة، 
للهروب  وسيلًة  اإلنرتنت 
للّتخفيف  أو  املشاكل  من 
ظهور  املتعّكر،  املزاج  من 
بعض املشاعر السلبّي�ة على 
مشاعر  قبي�ل:  من  املدمن، 
بالذنب  والّشعور  اليأس، 

واالكتئ�اب]]]. والقلق 

أشارت  أخرى  جهة  ومن 
أّن  إىل  الّدراسات  بعض 
اإللكرتوني�ة  األجهزة  مدمين 
نّقالة  وهواتف  كمبيوتر  من 
وغريها  إلكرتونّي�ة  ولوحات 
العزلة  مثل:  نفسّية،  مشكالت  يواجهون 
بالوحدة،  الّشعور  االكتئ�اب،  االجتماعية، 
سوء إدارة الوقت جّراء االستخدام املفرط، 
كما أثبتت هذه الّدراسات أّن ثّمة تغرّيات 
هذه  يستخدمون  الذين  األشخاص  لدى 
األجهزة ملّدة تفوق 2] شهرًا يف مشاركتهم 
باإلضافة  والّنفســـــــية...  ة  االجتماعيــــــّ

3-  Young, K.S ; Internet addiction: Symptoms, 

evaluation, and treatment ; Vander Creek,L 

& Jackson,T (eds), Innovations in Clinical 

Practice: A Source Book; Sarasota; Vol 17; P:25.
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ذلك  يف  بما  أخرى  نفسّية  اضطرابات  إىل 
العاطفّي]]]. االضطراب 

أنواع  جلميع  بالنسبة  الّشأن  هو  وكما 
على  الّدراسات  جّل  أجمعت  فقد  اإلدمان، 
متنوعة،  أضرارًا  اإللكرتويّن  لإلدمان  أّن 

:[2 أبرزها]

يف  املتمّثلة  اجلسدّية؛  األضرار  أواًل: 
وترّهل  والسمنة  واخلمول  العيون  أمراض 
اجلسد والّصداع املستمّر، ما ينعكس سلبًا 
اجلسم  أعضاء  وبايق  والّدماغ  القلب  على 

ألخرى. ا

يف  املتمثلة  الّنفسّية؛  األضرار  ثاني�ًا: 
املشاكل  وتفاقم  والعزلة  احلاّد  االكتئ�اب 

واملهنّي�ة. والماّدّية  العائلّية 

توّتر  يف  املتمثلة  األسرّية  األضرار  ثالثًا: 
واألبن�اء؛  واآلباء  األزواج  بني  العالقات 
بسبب قّلة الوقت الذي يقضيه املدمن مع 
أهله وأسرته وأقاربه، ما يوّلد نوعًا من عدم 
األسرة  أفراد  بني  والثقة  وفقدان  الّرىض، 

لواحدة. ا

حيث  والّدراسّية؛  املهنّي�ة  األضرار  رابعًا: 
الوجه  ال يستطيع املدمن تأدية واجبه على 
وكرثة  وقته  ضياع  بسبب  منه  املطلوب 
يعّرضه  ما  اإللكرتونّي�ة،  األجهزة  أمام  سهره 
وعالقته  اإلنرتنت  إدمان  العصييّم،  مفرح  عائض  سلطان  يراجع:   -  [

بالتوافق النفيّس االجتماعّي لدى طالب املرحلة الثانوّية بمدين�ة الرياض، 

ص: 0].
2- Chou,C., and  Hsiao,M.; Internet addiction, 

usage, gratifications, and pleasure experience: 

The Taiwan college students case; Computer 

Education; 2000; Volume 35, Number 1;P: 80. 

النتقادات دائمة، ويؤدي إىل رسوبه أو طرده 
الّدراسة. أو  العمل  مقاعد  من 

أكان  سواء  المادّية،  األضرار  خامسًا: 

شراء  يف  اإلسراف  نتيجة 

املختلفة،  اإللكرتونّي�ة  األجهزة 

كبرية  فواتري  دفع  نتيجة  أو 

لشركات االّتصاالت، أو فواتري 

للحصول  املواقع  يف  االشرتاك 

واملسموعة. املرئّي�ة  املواد  على 

الباحثون  أجمع  أن  وبعد 

اإللكرتويّن  اإلدمان  أّن  على 

مرض مثل غريه من األمراض 

عن  البحث  لزامًا  كان  األخرى، 

احلديث�ة،  الظاهرة  لهذه  عالج 

األسىم  هدفه  يكون  أن  على 

حترير املدمن من قبضة أسر اإلدمان وقهره، 

جديدة  بأدوات  تزويده  خالل  من  وذلك  

هذه  خضّم  ويف  وسالم،  بتن�اغم  للعيش 

أّن  أعينن�ا  نصب  نضع  أن  جيب  العملّية 

اإلدمان؛  مثل  عملّية  أيضًا-  هو-  الشفاء 

ليلة  بني  اإللكرتويّن  اإلدمان  يتطّور  ال  فكما 

يأيت  أن  ع 
ّ

نتوق أاّل  جيب  كذلك  وضحاها، 

ذلك  حيصل  وإّنما  واحدة،  دفعة  الّشفاء 

اإللكرتويّن  اإلدمان  من  فالّشفاء  بالّتدريج، 

تزويد  على  قائمة  بّن�اءة  سليمة  حياة  يعين 

من  تمّكنه  اليت  الاّلزمة  باألدوات  املدمن 

كسر دائرة اإلدمان، وتمّكنه من أن حييا حياة 

ومعىن. هدف  لها  معقولة 

أن  جيب  اإللكرتويّن  اإلدمان  معاجلة  إّن 

الفكرّي  الّنسق  تغيري  على   - أواًل   – تقوم 

األسباب  عن  والبحث  املدمن،  للشخص 

هذا  يف  االنغماس  إىل  دفعته  اليت  احلقيقّية 

إىل  الّنظر  يف  استمّر  ما  إذا  فاملدمن  األْسر؛ 

أو  للمشاكل  حاًل  بوصفه  اإلدمايّن  املوضوع 

بالقّوة  خاللها  من  اإلحساس  أو  منها  هروبًا 

والّلّذة، فإّن خطر العودة إىل احلالة اإلدمانّي�ة 

السابقة يكون كبريًا جّدًا؛ لذلك وجب على 

املعاِلج »أن يسعى حنو خلع جذور املشكلة 

تبيّن  كيفّية  ودراسة  املعتقدات،  بمواجهة 

املدمن لتلك األفكار حول إدمانه، والّتعرض 

تكنولوجيابقعة ضوءإسهامات حضارية
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يا أصدقائي،
يا أصدقائيال تقعوا في األسر والعبوديّة

املرتبطة  االجتماعّية  الّتنشئة  لعناصر 

املدمن  ونظرة  العملّية،  تلك  بتعّلم 

ونظرته  به،  وعالقته  اإلدمايّن  للموضوع 

وبهذا  املوضوع اإلدمايّن على حياته،  لتأثري 

اإلدمانّي�ة  األفكار  تضعف  الّتدرييّج  الّتغيري 

أهّمّية  تأيت  وهنا  السلوك،  مصدر  هي  اليت 

من  املدمن  يتعّلم  الذي  العاليّج«  »احلوار 

خالله كيف يتقّبل األفكار اجلديدة، وكيف يتخّلى 

بّد  ال  وهنا  صوتها،  خيّف  أو  املدّمرة  اإلدمانّي�ة  األفكار  عن 

يف  العاليّج  البنامج  وقّوة  املعاِلج  مهارة  أهّمّية  إىل  نشري  أن 

يف  غالبًا  يرتّدد  فاملدمن  العالجّية؛  العملّية  كّل  فشل  أو  جناح 

للّتفكري والّتصرف، وذلك إىل  القديمة  الّطرق  االستغناء عن 

كانت  لو  حت  باإلدمان،  حقيقّيًا  مؤمنًا  أصبح  لقد  بعيد،  حّد 

العالجّية  العملّية  تستطيع  وهنا  بسبب�ه،  تدّمرت  قد  حياته 

الفكرّية  احلواجز  اخرتاق  من  الفّعال  العاليّج  احلوار  بفعل 

واقعه«]]].       عن  املدمن  تفصل  اليت 

فال  ويتشّعب،  يطول  اإللكرتويّن  اإلدمان  عن  احلديث  إّن 

تكفي هذه السطور لتحديده واإلحاطة بكل ما يتعّلق به، لكن 

ما يمكن أن خنتم به هذه املقالة هو التأكيد على أّن اخلوض 

ف الّتام عن استخدام األجهزة 
ّ

يف هذا املوضوع ال يعين التوق

واللوحات  النّقالة  والهواتف  كالكمبيوتر  اإللكرتونّي�ة، 

اإللكرتونّي�ة وغريها، بل يعين العمل على ممارسة االستخدام 

مع  لالستخدام،  وحدود  ضوابط  ووضع  واألمثل،  املعتدل 

الّرقابة األسرّية، والتوجيه الدائم لألبن�اء حّت  ضرورة وجود 

ال يقعوا يف أسره وعبودّيت�ه.    

]-  جواد فطاير، اإلدمان: أنواعه، مراحله وعالجه، )م.س(، ص: 54]-55].

تكنولوجيا



عند استخدام اإلنرتنت:

وهي   :)Phishing( التصيد 
يعرض  حبيث  احتي�اليٌة  عمليٌة 
أحد  أنه  على  ٌه  مموَّ موقٌع  عليك 
على  للحصول  املوثوقة،  املواقع 
كلماِت  أو  شخصيٍة  معلوماٍت 
مصرفيٍة...  معلوماٍت  أو  مروٍر، 
عادة  حتصل  العملية  هذه  إلخ. 
الرسائل  أو  اإللكرتوين  الربيد  عرب 
روابط  على  حتتوي  اليت  املباشرة 
قد  وتكون  املمّوهة،  للصفحة 
الصفحة  لُتشابه  صممت 

مطاِبٍق. بشكٍل  احلقيقّية 

اخلبيث�ة  الربمجيات 
عن  عبارٌة  هي   :)Malware(
أيضًا  تكون  صغريٍة  برمجياٍت 
ما  برنامَج  شكِل  على  هًة  مموَّ
الربامج  أحد  ضمن  مدَمجًة  أو 
هذا  ويعمل  كشُفها.  ليصُعب 
على  حتركاتك  رصد  على  الربنامج 
السّر  كلمات  وتسجيل  اإلنرتنت 
املربمج.  يريدها  اليت  واملعلومات 
عرب  الربنامج  هذا  يوّزع  وعادة 

مع الشباب
العدد 4 ـ شــتاء 2019

50

M a a  a l s h a b a b  ( 4 )   |  W i n t e r  2 0 1 9

كيف نتبع نظامًا »صّحّيًا« للتكوين 
املعريّف بعيدًا عن جاذبي�ة »التفاهة«؟

ال  صعبة«  »ُعملة  املعرفة  كانت 
خبوض  إما  عظيم،  حظٍّ  ذو  إال  ُيلّقاها 
غمارها عب »التجربة« للظفر بنت�اجها، 
وإما من خالل »النقل«، لتكون املعرفة 
من  َطَبٍق  على  ُمقّدمة  الناس  يدي  بني 

الكتب. يف  »ورق«  

تنكمش  والنقل  التجربة  بني  وما 
هناك  لتكون  الوقت،  مع  املسافة 
محطة ثالثة هي »املعايشة والتفاعل« 
املعرفة  تلك  تنقل  قنوات  خالل  من 
بسرعة الضوء؛ لتكون بني أيدين�ا صورة 

الذكي«. »الهاتف  عب  وصوتًا 

املعرفة  رت 
ّ
وف الثالثة  املحطة  هذه 

بأبيضها وأسودها لكّل الناس، وأخفت 

ثّمة  يصبح  ولم  والزمان،  املكان  عامَلي 

كّل  بني  لغوّي  أو  وقيّت  أو  جغرايّف  فارق 

ما  وبمقدار  األرضّية،  الكرة  شعوب 

من  ذلك  يعّزز  أن  »عقاًل«   ُيفرتض 

بني  التقارب  مستوى  ورفع  ووعي  فهم 

الصراعات،  أّججت  فقد  الشعوب، 
بينها! الفوارق  منسوب  ورفعت 

التفاهة  وصنع  املعرفة  نشر  بني  فما 
صنع  بني  الفاصلة  املسافة  تكون 
وما  السواد،  واستنشاق  البي�اض 
العقل  تفّتق  من  املتوّلدة  القنوات 
بين  بني  التشبيك  ألجل  البشرّي 
مساءلتها  يمكن  ال  وسائط  إال  البشر، 
السريع  الطريق  كما  فهي  أخالقّيًا، 
ألجل  ملختبه  املتوّجه  للمخرتع  مشاع 
الذي  أيضًا-  البشرّية،  وللفاسد-  خري 
الضمري  بوصلة  حرف  على  يعمل 
البشرّي السليم حنو سواده، ليداد األمر 

فكر. أو  أمن  أو  صّحة  يف  سوءًا 

»الُتخمتني«  عصر  نعيش  إنن�ا 

نظريه.. قّل  بامتي�از 

مة املعرفة، بكّل ما تنتجه وُتشّكله 
ُ

خت

أمر  بات  حت  شّت،  بصور  لنا  وتقّدمه 

وبتفاصيله  جديد  هو  ما  بكّل  اللحاق 

وبات  سرابًا،  يلحق  كمن  به  واإلحاطة 

كما  العصر،  هذا  حتمّيات  من  ذلك 

بين »تخمتين«..

عرفة
الم

المعرفة والتفاهة!!

التفاهة

إنترنتبقعة ضوءإسهامات حضارية

متخصص يف تكنولوجيا املعلومات ـ البحرينجعفر حمزة
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إنترنت

يذكرها املؤّلف »كيفن كيللي« يف كتابه »احلتمّيات: 2] 

مستقبلنا«. تشّكل  تقني�ة  قّوة 

فال غرو بأّن التخمة املعرفّية تتضّخم بشكل لم يمّر على 

البشرّية مثلها من قبل، وتت�أّت من خالل ثالثّي�ة ُتشّكل هذا 

الكّم الكبري من املعلومات، ويف الوقت ذاته بسهولة كبرية، 

وذلك عب:

الفرد  بات  حت  عّدة،  مصادر  من  املعرفية  الوفرة   .[

من  ذلك  على  أدلَّ  وال  املعرفة،  تكوين  يف  ُمساهمًا  العادّي 

ويتشاركون  املعرفة،  يصنعون  فالناس  ويكيبي�ديا،  جتربة 

فيها، لذا فإّن حجم الرتاكم املعلومايّت يزداد بشكٍل مضطرد.

 ،Prosumer وقد وصلنا ملرحلة »املستهلك-املنتج« 

ُمنِتَجًا يف الوقت ذاته، أقّلها  إذ يمكن للمستهلك أن يكون 

يف صناعة املحتوى الذي يكون جزءًا منها من خالل تقديم 

خب أو كتابة نّص أو إخراج صورة وعّدد ما شئت. 

دورًا  اللوغاريثمات  تلعب  اليت  البحيّث،  التصنيف   .2

لغاية  وُمصّنفًا،  مًا 
ّ

مرق حولنا  ما  كل  فأصبح  فيه،  جوهرّيًا 

فهم سلوك الفرد ورسم خارطة طريق لتفاعالته وتوّجهاته 

بعدها. وما  الرقمّية 

]. محّركات البحث اليت تمّثل واجهة »املتلّقي«، حيث 

لثورة  األبرز  الصورة  إال  »غوغل«  وما  فيها،  ضاّلته  جيد 

الناس. لكّل  »مشاعًا«  وتركها  املعرفة  النفجار  حقيقّية 

مة التفاهة اليت تأخذ مساحتها ولها جمهورها، 
ُ

وثّمة خت

أو  معها  وتفاعلنا  لها  تقّبلنا  بمقدار  تضيق  أو  وتّتسع 

صناعتها  ويتم  تتشّكل،  التفاهة  أصبحت  بل  عدمهما، 

بشكل ذكي من املعرفة نفسها باالستعانة بتقني�اتها إلنت�اج 

ونشرها. التفاهة 

ونتيجة امليل لهذه التفاهة، وبغض النظر عن األسباب، 

ُيدفع  نماذَج  ّرج 
ُ

خت بذاتها،  قائمة  صناعة  إىل  حتولت  فقد 

استمرار  يف  عليها  الرهان  ليكون  جديدة؛  ُعملة  من  لهم 

ما  فبمقدار  »الوقت«،  هي  العملة  وتلك  الصناعة،  هذه 

ترتفع  وقته،  ويهبها  ما  »تفاهة«  حول  اجلمهور  يتكّدس 

ألصحابها  وُيدفع  الطلب،  عليها  ويزداد  السوقّية  قيمتها 

أو لذلك املنتج. األموال للتسويق والرتويج لهذه الشركة 

العملة األكرث قيمة  ِلَمْن؟..  )يمكن قراءة مقال »وقيت، 

الكاتب تأثريًا، من موقع  التسويق األكرث  ومعادلة 

www.jaafar-hamza.com

فصناعتها  كبرية،  »التفاهة«  تملكها  اليت  اجلاذبي�ة  إن 

سهلة وُميسرة؛ لضحالة املحتوى املطلوب، ونشرها أسهل 

ف، فلها جمهور واسع 
ّ

مما ُيتصور، والتفاعل معها ال يتوق

الذي  الثقل  ذلك  لكّل  مرآة  فالتفاهة  الوقت،  مع  ويكب 

املدمن  كمثل  كاهلنا،  عن  ُنزنله  أن  نريد  وال  به  نستأنس 

حتتاج  وال  خطره،  أدرك  وإن  التعاطي  عن  يكّف  ال  الذي 

من  وذلك  والنشر،  املضغ  سهلة  فهي  فيها،  فكر  إلعمال 

جاذبّيتها. أسباب  بعض 

إن حجم ما نستغرقه يف »التفريغ« والتنفيس والتعبري 
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»الشحن«  يف  نستغرقه  مما  بكثري  أكرث 

املعريّف، وهذا ما جيعل أكرث نت�اجنا املعريّف، 

الفكرّي منه والبصرّي، ضحاًل ال يرىق ألن 

يكون مبتكرًا، فضاًل عن إضافته النوعّية، 

بأنواعها  املعرفة  ر 
ّ
توف من  الرغم  على 

»اإلنرتنت«،  وأقواها  وأبرزها  املختلفة، 

لساحات  األعظم  سواده  يف  حّولنا  الذي 

صراع و«مكّب نفايات«، وكّل يشء، إاّل 

من كونه مساحة ابتكار وإنت�اج حقيقّيني 

الغالب األعّم. يف 

سوى  خيار  ال  التخمتني،  بني  وما   

املعرفة؛ لذا ال بّد من انتهاج أسلوب ُيغين 

معرفّيًا من خالل اتب�اع خطوات واضحة 

تلخيصها  يمكن  ومرّكزة،  وبسيطة 

آليت: با

]. انتخاب حبر املعرفة اليت توّد خوض 

غماره، وذلك بن�اء على »رغبة أو حاجة أو 

رسالة« تدفعك إليه.

املعرفة من  العودة إىل مراجع تلك   .2

ذات  مواقع  أو  مؤّلفني  أو  أحباث  مراكز 

ومصداقّية. اعتب�ارّية  صفة 

وإعمال  املتنّوعة،  اآلراء  عرض   .[

العقل فيها، وانتخاب ما تراه مناسبًا مع 

األمر. لزم  إذا  التغيري  يف  املرونة 

4. التفريغ يكون بعد شحن كاٍف، بل 

وابتكار فيه، وهو األفضل، وطرحه يكون 

لزيادة منسوب املعرفة وتداولها.

مدّونات  عب  التفريغ  هذا  توثيق   .5

املحتوى  إثراء  إلكرتونّي�ة بهدف  أو مواقع 

قنوات  يف  نشرها  عن  فضاًل  اإلجيايّب، 

التواصل املختلفة، لتأخذ حّيها من هذه 

وكيفًا،  كّمًا  حضورها  وليكون  القنوات، 

اليويّم. احلياة  مسرح  يف  مقعدًا  وحتجز 

مجانّي�ًا،  املعرفة  من  كبري  جزء  أصبح 

ِقبال  معدودة  بدراهم  اشرتاكات  عب  أو 

املعرفة  ما يتم تقديمه، ما يتيح لعّشاق 

لنشر  األدوات  من  عديد  استخدام 

ومن  السُبل،  بأجمل  وبسطها  رسالتهم 

بني تلك التطبيقات واملواقع على سبي�ل 

وموقع    Udacityو  Udemy املثال:  

يتفّتق  منّصات  عن  فضاًل   ،Lynda

مثل:  وتفاعاًل،  استماعًا  لها  الذهن 

.TED.com مشروع  
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يتوّسع  أصبح  المعرفة  بحر   
ّ

إن
العلوم  كّل  باتت  فقد  م، 

ّ
ويتضخ

أّي  م 
ّ
تعل يمكنك  إذ  يديك،  بي�ن 

بسهولة  اكتسابها  أو  مهارة 
به  القيام  علين�ا  وما  تاّمة، 
ساحة  في  البقاء  محاولة  هي 
المعرفة والعمل فيها، واالمتن�اع 
تتمتع  اليت  التفاهة  دائرة  عن 
أساليب  في  كبيرة  بجاذبّي�ة 
ّس 

ُ
أ وهي  والتشويق،  التقديم 

عليه  وبن�اء  المجتمعات،  تحّول 
وتتبّي�ن  المجتمع،  مالمح  ل 

ّ
تتشك

خارطة طريقه، بإنت�اج مستمّر أو 
منغمر. إسفاف 

إنترنت
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الليبالّية   فلسفة سياسّية  تأّسست على أفكار احلرّية 
هذين  لفهم  تبعًا  اآلراء  من  واسعة  مجموعة  واملساواة، تتبىّن 

املبدأين، وتدعم - بصفة عاّمة - أفكارًا مثل: حّرّية التعبري، وحّرّية 

املدنّي�ة،  احلر، واحلقوق  الدينّي�ة، والسوق  الصحافة، واحلّرّية 

وغريها. األممّية...  ومبدأ  الديمقراطّية،  واملجتمعات 

فكر  أّنه  سّيما  وال  املجتمعات،  على  خطورة  الليبايّل  للفكر  إّن 

واملرأة،  الرجل  بني  العالقة  أو  األفراد،  بني  العالقات  على  يرّكز 

والعالقات  الطفل،  وتربي�ة  والتعليم  العائلة  حول  أطروحاتها  أو 

الفكر  يقّدمها  القضايا  هذه  الواحد،  اجلنس  داخل  اجلنسّية 

حقوق  راية  أو  والتقّدم،  والعصرّية  احلداثة  راية  حتت  الليبايّل 

ف مع 
ّ

اإلنسان، وحقوق املرأة، وحقوق الطفل. يف هذا املقال نتوق

الليبالّية. ملوضوع  وقراءته  شفيق«  »منري  املفكر 

تأسيس  يف  الظاهرة  قّوة  نقطة  أّن  شفيق«  »منري  املفكر  يرى 

وللتقاليد  املحافظ،  السيايّس  للفكر  توجهه  فيما  تكمن  شعارتها 

نقد  مثل:  الناس،  حياة  يف  املطّبقة  الدينّي�ة  والقيم  االجتماعّية، 

استب�داد  مظاهر  أو  األقلّيات  ضّد  التميي  أو  العنصرّي  التميي 

يف  واالزدواجّية  االجتماعّي  النفاق  مظاهر  أو  العائلة،  يف  الرجل 

املعايري األخالقّية، لكّن موضوع اضطهاد املرأة ين�ال »حّيًا واسعًا 

يف النقد الليبايّل للفكر املحافظ، أو للتقاليد االجتماعّية، أو للقيم 

للعقل  تقيي�دًا  باعتب�اره  كّله  ذلك  م  وتقدِّ واقعّيًا،  املطّبقة  الدينّي�ة 

التطور.  أمام  وجمودًا  اإلنسان  حلقوق  وانتهاكًا  للفرد  وتكبي�اًل 

ومن ثّم تقدم الليبالّية نفسها بوصفها حركة حتّررّية؛ حتّرر الفرد 

والتقّدم  والعصرنة  احلداثة  وتمّثل  واملجتمع،  واإلنسان  والعقل 

واملستقبل«. 

فهل الليبالّية بهذه الصورة الّباقة؟

اعتب�ار  يمكن  ال  تقدم،  بما  تّتسم  اليت  الليبالّية  املدرسة  إّن 

»منري  بتعبري  فهي  املعاصرة،  أو  التقّدم  حنو  خطوة  مشروعها 

المايض،  مع  قطيعة  يف  ألّنها  جتديدّية؛  حركة  ليست  شفيق« 

واملرجعّيات  التاريخّية  التجارب  )كّل  الصفحات  كّل  طّي  حتاول 

اجتماعّية  أو  فردّية  جتربة  بيضاء  صفحة  على  لتخّط  الدينّي�ة( 

التهدييّم  النقدّي  املوقف  سوى  الصفحات  بتلك  لها  عالقة  ال 

العدايّئ. يقول »منري شفيق«: »إّن النهج الليبايّل ال حيرتم التاريخ 

الليبرالية
Liberalism

األستاذ عبد البّر العليّم

مصطلح ومعنى
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جّيدًا  يت�أّمل  وال  اإلنسانّي�ة،  التجربة  وال 

سمحت  اليت  العميقة  والعوامل  باألسباب 

اجتماعّية  أم  دينّي�ة  أكانت  سواء  ما،  لقيم 

وآالف  مئات  وتستمر  تعيش  أن  تقليدّية، 

يف  احلياة  امتحان  أمام  وتصمد  السنني، 

النهج  إّن ما يهّم  تب�ّدالت الظروف.  مختلف 

يف  املتفاقمة  السلبّي�ات  يلتقط  أن  الليبايّل 

لكي  العملّي،  التطبيق  يف  القيم  هذه  ظّل 

بالتخّلي عنها تمامًا  ُيصار إىل نتيجة تطالب 

البعيد  الطرف  إىل  فورًا  واالنتقال  وإعدامها 

املقابل ليطرح بدياًل. أي ثّمة انفصام هنا بني 

النقد واملشروع. فاملشروع قام على السلب 

ولم ينب إجيابًا من خالل النقد، ولم يأت من 

إليه سوى  بالوصول  خالل مقّدمات تسمح 

قفزة  يأيت  الليبايّل  فاملقرتح  النقيض.  إعدام 

يف الهواء، أو يهبط من تأّمل عقلّي حبت«]]]. 

أساس،  دون  من  الليبايّل  النهج  يكون  هكذا 

على  املبنّي�ة  القيم  ضرب  الوحيد  أساسه  بل 

حضارّية. وتاريخّية  دينّي�ة  أسس 

فلو أخذنا موقفها من العائلة مثاًل، سنجد 

الليبالّية  بإمكان  أّنه  شفيق«  »منري  حسب 

السلبّي�ات،  من  لعدد  القوّي  النقد  توّجه  أن 

أو  باملرأة  الرجل  عالقة  ناحية  من  أكان  سواء 

عالقات األب باألبن�اء والبن�ات، فتبز حاالت 

بأبن�ائه  استب�داده  أو  للمرأة  الرجل  اضطهاد 

النفاق واخليانات  أو تضّخم حاالت  وبن�اته، 

]- يف احلداثة واخلطاب احلدايّث، منري شفيق، ص: ]2]  

حني  الفردّية  المآيس  حاالت  أو  الزوجّية 

خارج  أو  العائلة  مؤسسة  خارج  احلّب  يقع 

التقاليد والقيم السائدة. »وبهذه احلصيلة 

مؤسسة  رفض  إىل  الليبايّل  الفكر  يقفز 

ثّم  ومن  أت،  حيث  من  والعائلة  الزواج 

الدعوة إىل عالقات حّرة تتشّكل وتنفرط بال 

الزتامات  وبال  محّددة،  وقيم  وأنظمة  قيود 

اعتمدت  جهة  من  فالليبالّية  األطفال.  حنو 

العائلة،  حلالة  اجلانب  أحادّية  نظرة  على 

العائلة من كّل جوانب�ه.  ولم تدرس موضوع 

بل لم تلحظ عالقة تلك السلبّي�ات بالوضع 

العاّم«]2]. االجتماعّي 

الليبالّية  أّن  شفيق«  »منري  يرى  وهنا 

هذه  على  حتافظ  لم  اإلنسانّي�ة  أّن  تلحظ  لم 

2- )م.ن(، ص: ]2] - 24]  .

مختلف  ويف  السنني،  آالف  عبث�ًا  املؤّسسة 

املجتمعات  يف  سّيما  وال  عمومًا،  القارات 

دين�ًا  تعرف  لم  اليت  تلك  فيها  بما  املتحّضرة، 

الكايف  بالعمق  تت�أّمل  »لم  فيقول:  سماوّيًا. 

هذه  تلعبها  اليت  اجلوانب  املتعّددة  الوظيفة 

املؤّسسة يف حياة األفراد واملجتمع وبن�اء األجيال 

الدرجة  حتقيق  جهة  من  أكان  سواء  القادمة، 

الضرورّية من االستقرار واالستمرارّية، ومن 

والتماسك  والتعاون  واالنسجام  التنظيم 

الصمود  حتقيق  جهة  من  كان  أم  االجتماعّي، 

أمام مصاعب احلياة يف ظروف السلم واحلرب 

والكوارث والهزائم، أم من جهة ضرورتها يف بن�اء 

أجيال متوازنة تمتلك خبة األجيال السابقة 

السامية«]]]. وقيمها 

]- )م.ن(، ص: 24]. 

مصطلح ومعنى
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نتيجة  يكن  لم  الليبالّية  مشروع  إّن 

إقامة  أّن  تثبت  وحتقيقات  دراسة 

املجتمع بال مؤّسسة العائلة، وبعالقات 

حّرة من كّل قيد قد يؤّدي إىل نت�اجئ أفضل 

السعادة  أو  لإلنسان  السالم  حيّقق  أو 

أو  أقوى  مجتمعًا  ينتج  كما  واألمن، 

»تكون  وبهذا  وعافية.  صحة  أكرث 

والطيش  باخلّفة  اتسمت  قد  الليبالّية 

ومسألة  تعاملها  يف  واالرتجالّية 

التقاط  عدم  جهة  من  ليس  العائلّية، 

وظيفتها وأهدافها فحسب، وإنما أيضًا 

السلبّي�ات  أسباب  حتليل  طريقة  يف 

واألخطر يف االستنت�اج بت�دمريها واقرتاح 

بدائل مرتــــجلة لم تمتحنها احلياة«]]].

النهج  على  الليبالّية  سارت  وقد 

اجلريمة  أشكال  تن�اول  يف  نفسه 

للعقوبات  نقدها  ففي  والعقاب، 

]- يف احلداثة واخلطاب احلدايّث، منري شفيق، ص: 25]. 

مع  التعامل  يف  للشّدة  أو  املشّددة 

املجرمني لم تأخذ بعني االعتب�ار أشكال 

التفكري  يف  فالضحّية  اإلجرام.  ضحايا 

إّنما  حبث،  موضوَع  »ليست  الليبايّل 

ومعاملته،  وعقوبت�ه  املجرم  هو  املشكل 

العقوبة  يف  التشّدد  أّن  تتنب�ه  لم  كما 

أو  اإلنسانّي�ة،  التاريخّية  التجربة  عب 

الشريعة  تتضمنها  اليت  احلدود  عب 

اإلسالمّية، لم يأت من مشاعر القسوة 

االكرتاث  عدم  من  أو  االنتقام،  حّب  أو 

وإّنــــــــــما  اإلنســـــــــــان،  حبقوق 

احلّد  على  حرص  من  أساسًا  جـــــاءت 

األبرياء  على  واحلرص  اجلريمة،  من 

نفسه،  املجرم  على  بل  املجتمع  وعلى 

األخذ  أّن  املعاصرة  الوقائع  أثبتت  وقد 

بالرأي الليبايّل يف التعاطي مع املجرمني 

لم يصلحهم، ولم يساعدهم، ولم يقّلل 

العكس  كان  رّبما  بل  اإلجرام،  حجم  من 

إىل  أواًل  يهدف  فالتشّدد  الصحيح،  هو 

كما  املحتملني،  األبرياء  الضحايا  إنقاذ 

وبهذا  املحتملني،  املجرمني  بعض  يردع 

أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر  ينقذهم«]2]. 

التشّدد  إىل  ينظر  قد  األشخاص  بعض 

العسر  على  مبيّن  سليّب  منطلق  من 

هنا  فالتشّدد  البت�ة،  صحيح  غري  وهذا 

على  احلفاظ  يتضّمن  إجيايب  معناه 

العام. السري 

أّن اخلطورة  وهنا يرى »منري شفيق« 

تقديمه  يف  تكمن  الليبايّل  الفكر  يف 

مباالته  عدم  مع  مرجتل،  بشكل  ألفكاره 

يتعايش  أن  مثاًل  مستعّد،  فهو  بالنت�اجئ؛ 

يف مجال التعليم مع اخنفاض مستويات 

املنّظمة  اجلريمة  مع  وحت  التعليم، 

داخل املدارس، ومستعّد أن يتعايش مع 

ازدياد نسب اجلرائم وتعاطي املخّدرات 

2- )م.ن(، ص: 26]. 

مصطلح ومعنى
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وانتشار  واألمراض  والتفّسخ  والالمباالة 

العنف بني الناشئة. وهو مستعّد أن يتعايش 

مع كّل المآيس اليت راحت ضحيتها املاليني من 

الفتي�ات والنساء وأطفالهّن نتيجة االنهيارات 

يف مؤّسسة الزواج، وسيادة األفكار الليبالّية يف 

العالقة بني اجلنسني، ومن ثّم فهو غري معينٍّ 

بالنت�اجئ النهائّي�ة حني يصبح املشروع الليبايّل 

العاّم. وبهذا »تكون  السائد على املستوى  هو 

والتاريخ  الدين  مع  تقطع  اليت  الليبالّية 

والتجربة اإلنسانّي�ة املرتاكمة تقود إىل جتريبّي�ة 

واإلنسانّي�ة  واملجتمع  الفرد  مع  تتعامل  خطرة 

يوّلد  الذي  األمر  للتجارب.  مختبًا  باعتب�ارهم 

بالضرورة )... ...( مآٍس وكوارَث قد ال يكون 

ممكنًا«]]]. تفاقمت  إذا  عالجها 

الليبالّية  عن  العاّمة  الصورة  هذه  أمام 

يرتك  أن  جيوز  ال  بأّنه  شفيق«  »منري  يويص 

ضد  والتميي  العنصرّية  نقد  لليبالّية 

أو  الفقراء  مصالح  عن  الدفاع  أو  األقلّيات 

إساءة  أو  املرأة  لها  تتعرض  اليت  املظالم  نقد 

من  تتخذ  الليبالّية  ألّن  األطفال،  معاملة 

وإّنما  ملعاجلتها،  ال  مرتكزات  السلبّي�ات  هذه 

التطبيق  يف  يؤّدي  الذي  مشروعها  القرتاح 

العنصرّية والتميي والفقر  العملّي إىل مفاقمة 

واإلساءة  املرأة  لها  تتعّرض  اليت  واملظالم 

لألطفال واألجيال الصاعدة. وينبغي معاجلة 

]- يف احلداثة واخلطاب احلدايّث، منري شفيق، ص: 26].  

يراعي  الذي  اخلاّص  سياقها  يف  األمور  هذه 

وبـــذلك  احلضارّية،  الــــــدينّي�ة  اخلصوصّية 

يــتّم الوقوف يف وجه املــــّد الليــــــــبايّل.

القول  جملة 
الليبايّل  الفكر  إّن 

ال  هشٌّ  فكٌر  هو 
تلك  سوى  له  أساس 

اليت  الّباقة  الشعارات 
وجهها  ينكشف  ما  سرعان 

من  الرغم  وعلى  اخلطري. 
نتيجة  الفكر  لهذا  أتب�اع  وجود 

مشكلة األّمّية يف كثري من األقطار، 
ووجود أقالم لديها عقدة مع الدين 
يف  الضاربة  اإلسالمّية  والهوّية 
نشر  جاهدة  حتاول  التاريخ،  عمق 
الفكر الليبايّل يف أوساطها، لكن ما 
ُبين على باطل فهو باطل، وهذا هو 

الليبايّل. الفكر  حال 

مصطلح ومعنى
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ّ
منظومة القيم التوحيدية

مقّدمة:

املوضوعات  من  القيم  موضوع  يعّد 
اإلنسايّن  الفكر  شغلت  اليت  األساسّية 
باهتمام  استأثر  فقد  طويل،  تاريخ  منذ 
وال  التفلسف،  بواكري  منذ  الفالسفة 
الفلسفة  عن  العلوم  انفصال  ومع  يزال. 
عديدة،  لفروع  موضوعًا  القيم  أضحت 
منها: علم االجتماع، والرتبي�ة، واالقتصاد، 
تفاقم  وبعد  واإلنثربولوجيا...  واألخالق، 
مجتمعاتن�ا  يف  واألخالقّية  املعنوّية  األزمة 
أمام  اآلفاق  انسداد  وبعد  املعاصرة، 
يكتسب  املهيمنة،  احلضارّية  املشاريع 
الرغم  على  خاّصة.  أهّمّية  املوضوع  هذا 
من أّن الفكر اإلساليّم املعاصر لم خيُل من 
الرتاث  توظيف  إىل  تسعى  مساهمات، 
واألخالق  القيم  حول  الكبري  اإلساليم 
الغريّب. الفكر  أطروحات  من  باالستفادة 

األحباث  مركز  عن  مؤّخرًا  صدر  وقد 
)طباعة  بريوت  يف  التربوّية  والدراسات 

الشيخ األسعد بن علي قيدارة
باحث وأستاذ جامعي ـ تونس
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قراءة يف كتاب

عنوان:  حتت  جديدة  دراسة  البالغة(  دار 
تأصيلّية  رؤية  التوحيدّية:  القيم  »منظومة 
حضارّي«،  منظور  من  إنسانّي�ة  علوم  لبن�اء 

حسان. هللا  عبد  حسان  الدكتور  للكاتب 

الستكشاف  محاولة  القراءة  هذه  يف 
املعالم األساسّية لهذه األطروحة، وعرض 
أويّل  كتقويم  النقدّية؛  املالحظات  بعض 
والنت�اجئ  الباحث،  بذله  الذي  العليّم  للجهد 

إليها. وصل  اليت 

التعريف بالكتاب:  

احلجم  من  صفحة   [[2 يف  الكتاب  جاء 
تعالج  فصول  أربعة  على  حيتوي  الصغري، 

اآلتي�ة: املوضوعات  تب�اعًا 

أواًل: إطار الدراسة ومنهجّيتها العاّمة. 

ثاني�ًا: بن�اء مفهوم منظومة القيم التوحيدّية.

ثالثًا: خصائص منظومة القيم التوحيدّية.  

رابعًا: أبعاد منظومة القيم التوحيدّية. 

فيها  يورد  خباتمة  كتابه  الباحث  وينهي 
والنت�اجئ. اخلالصات  من  مجموعة 

املباحث التمهيدّية:

أهمّية  إىل  الباحث  أشار  األول  الفصل  يف 
يف  حتّكمها  وكيفية  عمومًا،  القيم  موضوع 
سلوك اإلنسان وأنشطته، وتوجيه مساراته 
من  املختلفة  املستويات  وحّدد  ومآالته. 
التعامل مع موضوع القيم: املستوى املعريّف، 
الدائرة  هذه  يف  ورّكز  والعليّم.  واحلضارّي، 
اإلسالمّية  الرتبي�ة  خصوصّيات  على  األخرية 
للقيم، واليت تدور حول مبدأ  املمّية  ونظرتها 
هذا  يف  الكاتب  نّقح  كما  األعلى«.  »املثل 
فأورد:  القيمّية،  املنظومة  مصطلح  الفصل 

من  املستمّدة  القيم  شبكة  بها  »ونقصد 
التوحيد كمفهوم مركزّي يف اإلسالم، فالقيم ال 
توجد منعزلة أو فرادى، وإنما تنتظم يف شبكة 

محورّي«]]]. مبدأ  أو  مركزّية  قيمة  حول 

بعرض  األول  الفصل  الكاتب  أنهى  وقد 
حبثه. يف  اعتمدها  اليت  املرجعّية  الدراسات 

املنظومة التوحيدية:

من  الباحث  انطلق  الثاين،  الفصل  يف 

إىل  استن�ادًا  للقيم  الفكرّي  اإلطار  حتديد 

ويف  اللغة  يف  القيمة  للفظ  الداليّل  البحث 

االستخدامات القرآنّي�ة. ليخلص إىل مركزّية 

التوحيدّية،  القيم  منظومة  يف  التوحيد 

وحتديد مستويات التعامل مع القيم: القيمة 

إىل  منّبهًا  وكخبة،  معيش  وكواقع  كمبدأ 

الفارق الكبري بني منظومة القيم التوحيدّية، 

تتخذ  اليت  الغريّب  الفكر  يف  القيم  ومنظومة 

ومتطّلباته  حاجاته  يف  نفسه  اإلنسان  من 

األعلى. املثل 

دار  بريوت،   ،[ ط  التوحيدّية،  القيم  منظومة  هللا:  عبد  حسان  حسان،   -  [

البالغة، 9]20م، ص: 6].

خصائص املنظومة التوحيدّية 
ومستوياتها: 

خبطوتني  املؤلف  قام  الثالث  الفصل  يف 
خصائص  ثماين  استعرض  أواًل  أساسّينت: 
الغائّي�ة،  بـ:  فوسمها  املنظومة،  لهذه 
والعملّي،  النظرّي  بني  واجلمع  واملقاصدّية، 
واالجتهادّية، والدين�امّية، والكلّية، والواقعّية، 
والوسطّية. وثاني�ًا: حّدد مستويات املنظومة 
يف  القيم  هذه  وّزع  حيث  للقيم؛  التوحيدية 
تنفرد  مستويات،  عدة  من  يت�أّلف  نسق 
وهي:  املركزّية،  القيمة  األول:  املستوى  يف 
القيم  تتمركز  الثاين  املستوى  ويف  التوحيد. 
والعمران.  والزتكية  التوحيد  وهي:  احلاكمة، 
ويف املستوى الثالث مرتب�ًة؛ القيم املؤسسة، 
واحلرية،  والوسطية،  الزتكية،  جند:  حيث 
املستوى  أّما  والعمران.  واملساواة،  والعدل، 
الرابع واألخري، فقد خّصصه للقيم األطراف، 
واألخري. الرابع  الفصل  يف  مفصاًل  وعاجلها 

أبعاد القيم التوحيدّية: 

من  األكب  بالقسم  الرابع  الفصل  استأثر 
أبعاد  فعالج  نصفها!(،  من  )أكرث  الدراسة 
أرجعها  واليت  التوحيدّية،  القيم  منظومة 
القيم  العقدّية،  القيم  أبعاد:  عشرة  إىل 
الزتكية،  قيم  االجتماعّية،  القيم  األخالقّية، 
العدالة،  القيم اجلمالّية، قيم  العمران،  قيم 
قيم  االقتصادّية،  القيم  العقلّية،  القيم 

الدويّل. التعامل 

  وتن�اول يف كل بعد من هذه األبعاد موضوع 
القيمة، ومجاالتها، ومفرداتها.

توضيحّية  برسوم  دراسته  الباحث  وعّزز 
للمستويات األربع للقيم )الفصل الثالث(، 
ومجاالتها  التوحيدّية  املنظومة  وأبعاد 
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الباحث  أدرج  كما  ومفرداتها.  وموضوعاتها 
األطراف  القيم  بمفردات  يتعلقان  ملحقني 

ومضاداتها.

والسؤال الذي يفرض نفسه علين�ا: إىل أي 
مدى جنح الباحث يف مقاربت�ه؟ وهل حّققت 
الفكرّية  لألعمال  مضافة  قيمة  دراسته 

املجال؟  هذا  يف  السابقة 

القراءة النقدّية:

الهدف  من  النقدّية  القراءة  هذه  نب�دأ 
عيني�ه،  نصب  الباحث  وضعه  الذي  املركزّي 
مقّدمة  يف  ذلك  ذكر  -كما  دعاه  والذي 
حيث  العمل.  هذا  إىل  وخاتمتها-  الدراسة 
حاجة  من  الدراسة  هذه  »تنطلق  يقول: 
اكتشاف منظومة قيمه  إىل  الواقع اإلساليّم 
برامج  يف  تضمينها  كيفية  وبي�ان  األصيلة 
التنشئة االجتماعّية واحلضارّية لألّمة، ومن 
الدرس  هذا  إىل  احلاجة  تب�دو  أخرى  ناحية 
القييّم والتربوّي التأصيلّي يف ضوء ما يتعرض 
له الواقع اإلساليّم من حالة اكتساح قييّم يف 
حتمل   اليت  الثالثة  االستعمارية  املوجة  ضوء 

العوملة«]]].   شعار 

هو  الباحث  ألجله  سعى  ما  ّإّن  عملّيا  لكن 
أكرث!!  ال  القيم  منظومة  بن�اء 

يف  عليه  يشكر  الذي  السعي،  هذا  يف  وهو 
منهجيًة،  كثرية  مزالق  يف  وقع  األحوال،  كل 
ومضمونّي�ًة، وحت شكلّية!!  وهذه االنزالقات 
أّثرت قطعًا على قيمة العمل الذي قّدمه الباحث 
األطروحة.  لهذه  عميقة  مراجعة  وتقتيض 
ولكنن�ا يف سياق هذه القراءة السريعة سنكتفي 

املحورية: املالحظات  ببعض 

] -  حسان، منظومة القيم التوحيدّية، )م.س(، ص: 27، 205.

)رؤية  للكتاب  الفرعي  العنوان  يشري  أواًل: 
منظور  من  إنسانّي�ة  علوم  لبن�اء  تأصيلّية 
فيه  اخنرط  الذي  املشروع  أّن  إىل  حضارّي(، 
على  القيم  إشكالّية  يعالج  والذي  الباحث، 
التوحيدّية،  الكونّي�ة  والرؤية  التوحيد  قاعدة 
العلم  منظومة  بن�اء  إعادة  أساسًا  به  أراد  إّنما 
تعاني�ه  ما  يتخّطى  آخر،  منظور  من  اإلنسايّن 
وقصور،  عقم  من  القائمة  املنظومة  هذه 
ولكنن�ا ال جند تركيًا كافيًا على هذا الهدف، وال 
االنشغال؟؟  هذا  إىل  تشري  النص  يف  إشارات 
من  غدا  الدراسة  لهذه  الفرعّي  العنوان  وكأّن 

للعنوان!!! الشكلّي  الزتويق  موجبات 

إّن أقىص ما حّققته هو تقديم رؤية  ثاني�ًا: 
أّولّية ملستويات منظومة القيم )املستويات 
املستوى  يف  القيم  هذه  ومفردات  األربع(، 
على  غلب  هنا  من  القيم(.  )أطراف  الرابع 
واليت  والتشقيقات،  التقسيمات،  الدراسة 
لهذه  مقنعة  تفسريات  الكاتب  يقّدم  لم 
منهجه،  الباحث  نّقح   فهل  التفريعات. 
أو  املستويات،  هذه  لنسل  منهجّيت�ه  وحّدد 
اعتب  ولماذا  األطراف؟؟  القيم  هذه  تعداد 
بعض القيم حاكمة وبعضها اآلخر مؤّسسة؟ 

النتيجة؟؟. هذه  إىل  وصل  وكيف 

وتشيي�د  املنهج  بن�اء  الكاتب  هّم  يكن  لم 
هذا  سلوك  ثم  املنظومة  إىل  الوصول  طريق 
الطريق، بل كان كّل همه أن يشّيد املنظومة!!! 
السابقة،  الدراسات  على  اعتمد  هنا  ومن 
فكانت منظومته خليطًا ومركبًا جيمع بني أكرث 
من أطروحة سابقة، منها: دستور األخالق يف 
القرآن  للشيخ الدراز، ومنظومة القيم العليا 
يف  املرجعّية  القيم  ومنظومة  ملكاوي،  لفتيح 
اإلسالم ملحمد الكتاين ...، ومنظومة احلقوق 
8، وغريها. يف رسالة اإلمام زين العابدين 

قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية
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وقد انعكس هذا األمر على مفاصل الدراسة، فرنصد عدم الدقة 
يف التقسيمات، والتداخل بني الدوائر، وحت بعض التكرار!!

يف  املعرفية  مرجعّيت�ه  الباحث  حيّدد  ال  املرجعّي:  القلق  ثالثًا: 
صرح  بن�اء  اكتمال  على  منه  وحرصًا  القيم،  موضوع  مع  التعامل 
املنظومة، نراه يتعامل مع املوضوع بمرجعّيات مختلفة، ويستشهد 
التهافت؛  يف  أوقعه  ما  شّت،  مشارب  من  بمباٍن  وحت  بنصوص 
فمّرة ينتصر للنسبّي�ة، وأخرى يرفضها ويتمّسك باإلطالقّية، ومرة 
أخرى  ومرة  القيم،  بتجريبّي�ة  تؤمن  وضعّية  بنصوص  يستشهد 

املعيارّية!!! على  يؤّكد 

البحر دون  الباحث خيوض غمار هذا  لنا  وهنا مّرة أخرى يرتاءى 
عّدة  استخدم  فقد  واضحة،  ومباٍن  محّددة  بمرجعّية  يتسّلح  أن 
مصطلحات دون حتديد دقيق، منها: التنشئة احلضارّية، والتنشئة 

غريهما.  االجتماعّية، 

يستشعر  بل  ومّتسقًا،  منسجمًا،  الدراسة  نّص  يكن  لم  رابعًا: 
القارئ بأّنه يقرأ نّصًا متعّدد األبعاد واألساليب والرتاكيب، لقد قاد 
إىل هذا األمر، حشد النص بالشواهد واملؤّيدات من املصادر واملراجع، 
حت مع غياب االتساق واالنسيابّي�ة، بل العديد من االستشهادات 

نتلمس فيها التعّسف والتكّلف.

فضعفت روح النّص إن لم تكن تالشت. مّما عّمق أزمة اجلمالّية 
والرونق يف حبث يتعامل مع موضوٍع حّساس يتطلب درجة رفيعة 
من األدب واجلمال )القيم(؛ األخطاء اللغوّية، واملطبعّية الكثرية، 

والرتاكيب املخّلة.

ولكن  وأهدافها،  الدراسة  موضوع  أهّمّية  يف  شك  ال  خامسًا: 
العمل املنجز ال يعكس ختطيطًا متكاماًل ملثل هذا البحث التأصيلّي 
خلطواته  حتديدًا  وال  ملنهجّياته،  مّتسقًا  بن�اء  وال  والتأسييّس، 
وفرضّياته، وال تنقيحًا علمّيًا ملساراته، بل إّن القارئ يصطدم مع 
الفوىض املـــــنهجّية مــــــن بداية الكتاب، حيث تّم اخللــــط بني 

األول!!]]]. الفصل  مقّدمة  مع  ككّل  الــبحث  مقــــــّدمة 

كلمة أخرية:
]-  يراجع: مقدمة الكتاب: اكتفى الباحث بمقدمة للفصل األول، ولم يكتب مقّدمة للدراسة ككّل.

قراءة يف كتاب

سياق  يف  املالحظات  هذه  تدوين  إّن 
تنقص  ال  وتقديمه،  بالكتاب  التعريف 
أّن  تؤّكد  لكنها  شيئ�ًا،  العمل  قيمة  من 
وإشكالّية  عمومًا،  األخالق  موضوع 
مزيد  إىل  حباجة  تزال  ال  خصوصًا  القيم 
واليت  التخصصّية،  العلمّية  اجلهود  من 
الغيّن  اإلساليّم  الرتاث  من  تنهل  أن  جيب 
وتستفيد  القداىم،  العلماء  نظريات  ومن 
عرفها  اليت  املنهجّية  النقالت  من  كذلك 
يف  التأسيسّية  واملشاريع  الغريّب،  الفكر 
الساحتني العربّي�ة واإلسالمّية، من قبي�ل: 
مشروع محّمد عابد اجلابرّي]2]، واملشروع 
الرحمان«  عبد  »طه  للكاتب  الضخم 
وذلك  كتب�ه]]]...؛  من  عديد  يف  املبثوث 
ومقنعة  وعميقة  أصيلة  نظرّيات  لبن�اء 
ال  اليت  التكرارّية،  األعمال  عن  بعيدًا 

جديدًا. تضيف 

2-  يراجع: نقد العقل األخاليق العريب. 

]- يراجع: ســــؤال ما األخـالق،  واحلق اإلساليّم فــي االخـتالف الفكرّي،  وتعّددية القيم... 
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يف  ُولد  البصرّي،  الهيثم  بن  احلسن  علّي  أبو  هو 
بلقب  ُعِرف  /965م،  54]هـ  سنة  البصرة،  مدين�ة 

»بطليموس الثاين«]]]، تفّرغ لدراسة العلوم والتأليف؛ 

فتخّصص يف الطّب، والرياضّيات، واملنطق، والفلك، 

والفلسفة،  والبصرّيات،  والفيياء،  األعداد،  وعلم 

منها: مؤلفًا]]]؛  سبعني  عن  يزيد  ما  له  والهندسة]2]. 

»سوتر  يقول  الالتينّي�ة،  إىل  ُترجم  »املناظر«،  ]ـ 

بهذا  الغربّيني  تعريف  يف  بالغ  أثر  له  كان   :»Suter H

الوسطى. العصور  يف  العلم 

2ـ »كيفية اإلظالل« ُترجم إىل األلمانّي�ة.

]ـ »رسالة  الشكوك على بطليموس«.

بها  سبقه  ما  البيهقي:  وقال  األخالق«،  »رسالة  4ـ 

أحد]4].

5ـ »مساحة املجّسم املتكائف«: نشر باأللمانّي�ة. 
، مطبعة الصدر، طهران، ال ت. ج ]، ص: 25]. ] - يراجع: الكىن واأللقاب، الشيخ عباس القيّمّ

2 - يراجع: الزركلّي، خري الدين: األعالم، ط 5، دار العلم للماليني، بريوت، 980]م، ج 6، ص: ]8.

] - يراجع: )م.ن(، ص: 84.

4-  يراجع: )م.ن(، )ص.ن(.

6ـ »األشكال الهاللّية«. 

7ـ »تربيع الدائرة«. 

8ـ  »شرح قانون إقليدس«. 

9ـ »مساحة الكرة«.

0]ـ »ارتفاعات الكواكب«. 

معظم  قىض  لكنه  متعّددة،  عربّي�ة  مدن  إىل  سافر 

حياته يف القاهرة، إىل أن تويف وُدفن فيها سنة 0]4هـ/ 

عامًا]5].  75 ُيقارب  ما  عمره  وكان  040]م، 

دراساته وإجنازاته العلمّية:

اهتّم ابن الهيثم بعلم البصرّيات، وحرص على 

تطويره وحتسين�ه؛ إذ ساهم يف توضيح طريقة الرؤيا، 

فعارض الفكرة اليت تقول إّنه خيرج من العني شعاع 

يؤّدي إىل الرؤية، كما حرص على الكتابة يف تشريح 

العني، وشرح الوظيفة اخلاصة بكّل جزٍء منها. وّضح 

طريقة نظر اإلنسان إىل األشياء من حوله باستخدام 

فني، ال ط، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، ج ]، ص: 5]2. 5-  يراجع: عمر كّحالة، دليل املؤلِّ

ابن الهيثم
مؤسس علم البصرّيات

إسهامات حضاريةبقعة ضوءإسهامات حضارية

باحثة يف الفكر اإلساليم وشؤون األسرة واملرأة ـ لبن�انمريانا إبراهيم
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عيني�ه يف 

وقت واحد، فأشار إىل أّن الشعاع 

الضويّئ ينطلق من األجسام املرئّي�ة إىل العيون؛ ما يؤّدي إىل وقوع 

صورتها على الشبكّية يف العيون.

حول  النّظارة  لفكرة  ُيؤّسس  لم  عا أّول  فكان  لعدسات،  با اخلاّصة  التكبري  قّوة  درس 

العني.  ملشاكل  املناسبة  العالجات  توفري  يف  البصرّيات  علم  ل  مجا يف  أحباثه  ساهمت  كما  لم،  العا

بشكٍل  رسمها  على  وحرص  العني،  عدسة  وأقسام  العني  تشريح  بدراسة  اهتّم  من  أّول  الهيثم  ابن  وُيعّد 

لغات. عّدة  إىل  ُترِجَمت  اليت  دراساته  من  الغرب  استفاد  وقد  دقيق؛ 

وجتاربه  حبوثه  لتطبيق  ُمظلمًا  بيت�ًا  استخدم  حيث  التصوير؛  لة  بآ اخلاّصة  املبادئ  بصياغة  اهتّم  لم  عا أّول  ُيعّد 

تصميم  حول  بتجاربه  ون  قر  5 حوايل  قبل  دافنيش  الرّسام  سبق  الهيثم  ابن  أّن  على  ذلك  ويدّل  التصوير،  لة  آ حول 

الناجت  الضوء  انكسار  سبب  وفّسر  النعكاس،  وا النعطاف  با اخلاّصة  القوانني  بصياغة  اهتّم  كما  التصوير،  لة  آ

الهواء. أو  الماء  أو  الزجاج  مثل:  الوسائط،  تأثري  عن 

ساهم يف تأسيس مبادئ البحث العليّم وقواعده، وحرص على تطبيقها يف جميع األحباث والنظرّيات 

والتجارب اخلاّصة به، فاهتّم بدراسة الُمبِصَرات، وتوضيح خصائص اجلزئّي�ات، كما حبث يف 

حالة اإلبصار، وتابع البحث باالعتماد على الرتتيب والتدّرج، انتقد عدة مقدمات يف هذا 

املجال، وحتّفظ على مجموعة من النت�اجئ، ويدّل ذلك على أّن ابن الهيثم كان 

سس البحث العليّم. 
ُ
أّول من وضع أ
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الكسوف  ظاهريت  إىل  أشار  من  أول  الهيثم  ابن  ُيعّد 
واخلسوف؛ وقد توّصل إىل أّن القمر حيصل على ضوئه من 
ذايّت،  بشكٍل  الضوء  ر 

ّ
يوف أن  يستطيع  وال  الشمس،  أشّعة 

طبيعتها. وشرح  التظليل  ظاهرة  إىل  الوصول  من  فتمّكن 

اهتّم ابن الهيثم بالبحث يف فروع علم الهندسة اليونانّي�ة،
الرياضّيات  علماء  طّورها  اليت  اجلديدة  الهندسة  وعلم 
أّلف  اليت  الهندسة  مبادئ  الفروع  هذه  وشملت  املسلمني، 
القطوع  هندسة  وتطبيقات  ُمؤّلفات،  عّدة  الهيثم  ابن  فيها 
فيها  كتب  اليت  الالمتن�اهّيات  وهندسة  املخروطّية، 
يظهر  لم  كتابًا،   [2 إىل  عددها  وصل  الُكتب  من  مجموعة 

كتب.  7 إاّل  منها 

إلجنازات العظيمة اليت قّدمها ابن  تكشف هذه ا
أفنت استثن�ائّي�ة،  علمّية  شخصية  عن  الهيثم 

وتطّورها.  البشرية  تقّدم  سبي�ل  يف  حياتها 
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