






بوصلة

خلق  حكمة  يف  والتأّمل  والعقل،  الفطرة  إىل  الصادقة  العودة  إّن 
تساؤالت  على  الفكر  تفتح  الدني�ا،  هذه  يف  وواجباته  أدواره  عن  والبحث  اإلنسان، 

ترتبط بأهداف اإلنسان وما يلّب طموحه، وينسجم مع اخلطة اليت رسمها لنفسه. ولهذه الغاية 
تتجاذبه الثقافات والتقاليد واألعراف، بل وتأسر فكره. لكّن رساالت السماء وإىل جانبها العقل، تفتح 

لإلنسان أبواب العودة إىل الفطرة السليمة املغروسة يف أعماق نفسه، وتمنحه قّوة دافعة للتفاعل اإلجيايّب  مع 
ة، لتعطيه بذلك اجلواب الشايف عن تساؤالته. 

ّ
كّل أدواره وواجباته وأهدافه املتنّوعة واملمتدة على مراحل العمر كاف

 ولعّل الشباب هم الشرحية األكرث استهدافًا يف هذا املجال؛ ألّنهم القّوة اليت حتّرك املجتمع، وتبّث فيه روح احلياة 
والنشاط، وتعّزز عناصر القّوة والثب�ات يف بني�انه، ولهذا تصّنف املجتمعات اليت حتوي  نسبة كبرية من الشباب، بأّنها 

مجتمعات قوّية ومقتدرة ولها حضورها املؤّثر يف امليادين املختلفة.

العالم  الّشباب يف  أّن نسبة  وقد تبّي وفَق إحصائي�ات ُمنّظمة األمم املّتحدة للرتبي�ة والعلم والّثقافة )اليونسكو( 
ُتقارب %18 من مجموع سّكانه؛ حيث يوجد يف العالم ما يقارب 1.2 مليار شخص ضمن فئة الّشباب، كما تشري 

اإلحصائّي�ات إىل أّن أعداد الشباب يف اجليل احلايل تفوُق أّي عدٍد مىض عرب التاريخ]1].

تها يف حسابات الديموغرافيا، تبقى 
ّ

وبغض النظر عن واقعّية النسب العاملّية لشرحية الشباب ودق
تبين  اليت  امليادين  يف  واملؤّثر  الفّعال  احلضور  ضرورة  لناحية  كربى  حتّديات  أمام  الشرحية  هذه 

املعرفّية،  املجاالت  يف  سيما  وال  احلضارات،  وتصنع  اإلنسان  وتريّب  املجتمعات، 
واالجتماعّية، والتربوّية، واالقتصادّية؛ ولهذا كان ال بّد جليل الشباب 

www.unesco.org 1  اليونيسكو والشباب، االسرتاتيجيّة . عن موقع

ال�شباب صانع األمل
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من االلتفات إىل الثوابت اليت تمّكنهم   من اإلمساك بزمام 
املبادرة، وتقديم خدمة جليلة ألنفسهم وملجتمعهم. أّما إذا 
ختاذلوا  وانكفؤوا أو تركوا امليدان لغريهم، لضّيعوا الهوّية 
احلقيقّية ملجتمعاتهم، ولم يكن حلضورهم أّي تأثري يف بن�اء 

املجتمع وتطّوره ورقّيه. ومن هذه الثوابت، ما يأيت:

تنهض  اليت  القّوة  هم  الشباب  إّن  واملعرفة:  العلم  ـ 
التقّدم  وهذا  واحلضارة،  والريّق  التقّدم  حنو  باملجتمعات 
ال حيصل إال إذا أدرك الشباب أّن العلم واملعرفة والبحث 
هو  العلمّية  والتخّصصات  املراحل  مختلف  يف  العليّم 
األولوّية املطلقة اليت ال تهاون فيها، وأّنه ال يمكن ألّمة أن 
بكّل  واملدني�ة  واملجتمع  البشر  تربي�ة  مستوى  على  ترتقي 

متطّلباتها إال من بوابة العلم واملعرفة.

العمرّية  املرحلة  هذه  تتمّي  الشباب:  مرحلة  استثمار  ـ 
اد، وثقة عالية بالنفس، وقّوة يف البني�ة اجلسدّية، 

ّ
بذهن وق

والقدرة على العمل، والعطاء، والسعي الدؤوب  حنو بن�اء 
االستثمار  ضرورة  يؤّكد  ما  وهو  األهداف،  وحتقيق  الذات 
الواعي والكامل للطاقات الكبرية يف الرتبي�ة والتعليم والبن�اء 
واملجتمع...،  احلياة  ملرافق  الشامل  والتطوير  االجتماعّي 
وعليه فإن تساهل الشباب وضّيعوا طاقاتهم يف مغريات 
اجلديدة  اإلعالم   وسائل  متاهات  يف  وغرقوا  العصر،  هذا 
بكّل ما حتمله من غّث وسمي،... فإّنهم بذلك قد ضّيعوا 
اإلعالم  بفعل   - وانتقلوا  وأجملها،  العمر  مراحل  أغلى 
االفرتاضّية،  احلياة  إىل  الواقعّية  احلياة  من  اجلديد- 
وضاعت أهدافهم يف حنايا الثقافات الهجين�ة اليت تستن�د 

يف خلفياتها إىل معاناة الغربيي وُعقدهم.

عن  ناجت  الوعي  أّن  شّك  ال  املسؤولية:   وحتّمل  الوعي  ـ 
احلياة  متطّلبات  مع  التعامل  يف  واخلربة  والثقافة  العلم  
التفكري  يف  وجدّية  وحنكة  حكمة  يتطّلب  وهو  واملجتمع، 
والتخطيط والتدبري واإلجراء مع كل ما حييط بالشباب من 
قضايا وحتّديات، ومن خالله يدخل الشباب إىل عالم حتّمل 

جدارّيات  ويرسمون  ولياقة،  بنجاح  والعاّمة  الفردية  املسؤولّية 
النجاح بكّل ألوان احلياة.

الشباب  أمام  املجال  فسح  إّن  االجتماعّي:   احلضور  أولوية  ـ 
ملمارسة دورهم االجتماعّي، وحسن توجيههم يساعدهم يف بن�اء 
شخصّيتهم وتنمية كفاءاتهم، ويزّودهم باخلربة االجتماعّية، ويف 
حال عدم قيام الشباب بدورهم االجتماعّي، فإّن ذلك يؤّدي إّما  أن 
ختمد طاقات الشاب، وُتقتل مواهبه، وتدفن طموحاته…، وإّما 
أن يب�ادر إىل ممارسة أدوار منحرفة تبعده عن أهله وبيئت�ه وقيمه. 

االجتماعّية  احلياة  قلب  يف  الشباب  يبقى  أن  جيب  ولهذا 
وصاغوا  اآلخرون  الحتواه  وإاّل  األساسّية.  أركانها  ومن  العملّية 

شخصّيت�ه وفق برامجهم املليئ�ة بامليوعة واالحنالل اخللقّي .

ختامًا:

أهل  أنتم  األمل...،  تصنعون  األعزاء  الشباب  أيها  أنتم 

العلم والعمل واملثابرة واحلضور الفاعل يف مختلف امليادين 

حتصي  يف  تتواضعوا  وال  بالقليل  ترضوا  ال  والساحات، 

أنفسكم ومجتمعكم، وال تضعفوا أمام كّل حمالت اإلعالم 

اجلديد social media؛ فتحّققوا أهدافها بهدم قّوة املجتمع 

وعماده، املتمّثل بكم.

تعاىل،  باهلل  عالقتكم  قّويتم  ما  إذا  أّنكم  دائمًا  وتذّكروا 

الطّيب�ة  األعمال  على  تعتاد  وجعلتموها  أنفسكم  ورّوضتم 

هوّيتكم  فإّن  السوّي،  والسلوك  احلسنة  واألخالق 

تتمّكنون  وعندها  الصورة،  هذه  على  ستتشّكل  اإلنسانّي�ة 

كّل  يصبح  بل  فيه،  تعيشون  الذي  املجتمع  يف  التأثري  من 

فرد منكم محّركًا قوّيًا يبّث الروح يف مجتمعه، ونبعًا مباركًا 

للمعرفة والعطاء والعمل واإليث�ار. كيف ال ... وأنتم األمل.

رئيس التحرير
حسن أحمد الهادي
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ضوء

يف  حلظات مؤملة لم يمّر عليَّ مثلها يف 
يرّدد  البيت  أهل  بعض  سمعت  حيايت، 
بصوت مرتفع )هللا!!(، يقولها متعجبًا 
أو مستحسنًا كما اعتدنا أن نقولها، دون 

أن نشعر بها أو نلتفت إليها.

بها  شعرت  اللحظة  تلك  يف  لكّنين 
شعورًا لم أشعر بمثله يف حيايت... 

وعلى  الكلمة،  تلك  عن  أحبث  رحت 
من ُتطلق.. فكدت أسقط.. 

الوجود  صاحب  اسم  هو  )هللا(  إّن 
احلقيقّي يف هذا الكون... وما عداه ليس 
لها  ليس  مظاهَر،  أو  آثارًا  أو  ظالاًل  إال 

هدف إال الداللة عليه والتعريف به...  

)هللا( هو اسم أكرب غيّن يف الوجود.. 
هو اسم من يملك الكون جميعًا؛ بأرضه 
ومجّراته  وجنومه  وأقماره  وشمسه 
ال  وما  منها  نراه  ما  الواسعة،  وأفالكه 

نراه... 

)هللا( هو اسم القادر على كّل يشء

يشء...  بكّل  العليم  اسم  هو  )هللا( 
ما  يعلم  للجهل...  عنده  محلَّ  ال  الذي 

كان وما يكون وما ال يكون...

يعلم أسرار احلياة 
واملوت... وأسرار السعادة 

والشقاء... وأسرار الصّحة 
واملرض... وأسرار الوجود واملصري.... 

 )هللا( هو اسم اليّح السميع البصري 
املتكّلم... الذي له من القدرات الذاتّي�ة 

ما ال تطيق العقول واألوهام ختّيله.

ال  الذي  القدوس  اسم  هو  )هللا(   
وال  املرض  وال  املوت  ساحته  يطال 
املكان وال الزمان... فهو الغيّن بذاته عن 

كّل يشء... 

قيام  ال  الذي  القّيوم   )هللا( هو اسم 

لوجودنا وال حلياتن�ا وال لوجود كّل يشء 

وحياته إاّل به... 

)هللا( هو اسم الرحيم الرحمن الذي 

مأل الكون بمظاهر رحمته... 

توّدد  الذي  الودود  اسم  هو  )هللا(   

لكّل يشء.. وتوّدد إليه كّل يشء... وهو 

اسم احلّنان الذي حّن على كّل يشء..

وهو اســــــــــم البديع اجلميل الــذي 

مأل 
الكـــــــون إبداعًا 

وجمااًل.

وهو اسم السالم الـــــذي ال يـــــعرف 
الصراع... 

الذي  الصمد  الفرد  األحد  الواحد  هو 
لم يلد ولم يولد ولـم يكن له كفوًا أحد...

***

يف  واقف  وأنا  طويلة  حلظات  بقيت 

مكاين أحاول أن أختصر يف ذهين املعاين 

اسم  حيملها  اليت  اجلليلة  العظيمة 

بييت  عن  أغيب  كدت  أن  إىل  )هللا(.. 

وعن نفيس وعن الكون جميعًا.. 

يف تلك اللحظات قلت لنفيس: أليس 

صحبة  عن  ترغب  أن  الدني�ة  الهّمة  من 

امللك اجلليل..

أليس من الهوان أن تصحب العجزة 

صحبة  على  قادرة  وأنت  واجلهلة... 

القادر العليم...

بقعة ضوء

الباحثون عن          ...
د. نور الدين أبو لحية
أستاذ جامعي ومفّكر إساليم ـ اجلزائر
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من  مين:  تسخر  وكأنها  نفيس،  يل  فقالت 
تنقطع  الذي  اجلليل  امللك  وصحبة  أنت، 

العقول والقلوب دونه؟

أال تستيح من نفسك؟

كفي  قائاًل:  باأللم،  ممتلئ  وأنا  قاطعتها، 
عيّن أيتها النفس.. فلطالما كّدرِت سعاديت.. 

فمن  أصحبه،  لم  إن  أنا 
أصحب.. وإن لم أحبث عنه 
فعلى من أحبث.. أليس من 
لغريه؟..  أتركه  أن  الدناءة 
أليس من الغنب أن أرحب كّل 

يشء، ثم أخسره؟...

األّمارة  نفيس  قاطعتين 
بالسوء.. وقالت: وأنا.. ملن 
عين  انشغلت  إن  ترتكين.. 
به.. فمن يشتغل بمطالب؟ 

أريد  وكأيّن  يدي،  رفعت 
لكيّن  بيشء...  أبطش  أن 
فارتخت  سواي...  أجد  لم 

يدي...

لم أجد بعدها إال أن أسري إىل ذلك الضيف 
لم  والذي  القداسة،  بأنوار  املمتلئ  الغريب 
أين  وال  جاء،  أين  من  احلي  ذلك  إىل  أعرف 

يقصد... 

بصوت  يرّدد  سمعته  غرفته   من  اقرتبت 
حديث  من  القدسّية  اآلثار  يف  ورد  ما  خاشع 

هللا لعباده:

ِبْلُتك..
َ

عبدي.. مىت جئتين ق

نهارًا  أتيتين  وإن  ِبْلُتك.. 
َ

ق لياًل  أتيتين  إن 
ِبْلُتك. 

َ
ق

إن تقرّبت ميّن شربًا تقّربت منك ذراعًا... 
باعًا...  منك  تقّربت  ذراعًا  ميّن  تقّربت  وإن 

وإن مشيت إيّل، هرولت إليك.

ال حتجبك اخلطايا عيّن، ولو بلغت ذنوبك 

عنان السماء، ثم استغفرتين غفرت لك.

من أقبل إيلَّ تلّقيت�ه من بعيد، ومن أعرض 
ألجلي  ترك  ومن  قريب،  من  ناديت�ه  عيّن 
أردت  رضاي  أراد  ومن  املزيد،  فوق  أعطيت�ه 
له  ألنُت  وقّويت  حبويل  تصّرف  ومن  يريد،  ما 

احلديد.

شكري  وأهل  مجالسيت،  أهل  ذكري  أهل 
أهل زياديت، وأهل طاعيت أهل كراميت، وأهل 
إيّل  تابوا  إن  رحميت،  من  أقنطهم  ال  معصييت 

فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إيل فأنا طبيبهم، 
أبتليهم باملصائب ألطّهرهم من املعايب.

سواه،  على  آثرته  سواي  على  آثرين  من 
والسيئ�ة  أمثالها...  بعشر  عندي  احلسنة 

عندي بواحدة

سبق  وحليم  غضب  سبقت  رحميت 
مؤاخذيت وعفوي سبق عقوبيت

 أنا أرحم بعبادي من الوالدة 
بولدها...

***

دخلت  كيف  أدري  لست 

فرحًا  ممتلئ  وأنا  عليه، 

منه  سمعت  أن  بعد  وسعادًة 

هذا احلديث الرّباين اجلميل.

بصوت  أرّدد  وأنا  دخلت، 

وزهوًا:  فخرًا  ممتلئ  مرتفع 

أنا  بهذا...  خياطبين  هللا  لكأن 

كانت  لقد  الضعيف..  العبد 

نفيس تثبطين عن السلوك إليه وطلبه...

التفت إيّل الشيخ الصالح مبتسمًا، وقال: 

النفس هي احلجاب األكرب الذي حيول بينك 

وبي رّبك... 

فكيف  نفيس..  سوى  لست  ولكين  قلت: 

أصفعها صفعة تعيد إليها وعيها؟

ستنشغل  عنها  به  تنشغل  عندما  قال: 

عنك 

بقعة ضوء
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قلت: لكنها ال حتول بيين وبين�ه فقط.. بل إنها تسرب إيلَّ من األوهام ما تنهدُّ 
اجلبال دون سماعه.

قال: ذلك سالٌح من أسلحتها.. فهي إن لم تطق أن تشغلك عنه.. شغلتك 
باألوهام والشبهات اليت حتول بينك وبين�ه.

قلت: فأين املصري؟

قال: إليه... 

قلت: ولكين أخاف أن يكون مصريي إىل اآللهة اليت تصنعها األوهام... 

أن  يستحيل  وقواني  وشروطًا  عالمات  للحقائق  ربك  جعل  لقد  قال: 
تتخّلف..

قلت: أّي قواني؟

قال: خلق هللا لنا العقول.. وبرمجها إلدراك احلقائق.. فمن سار على ضوئها 
يستحيل أن يصل إال إىل احلقائق.

قلت: أليس للبشر جميعًا عقول يفكرون بها؟

قال: بلى..

قلت: فلم خيتلفون إذن؟

قال: ألّن فيهم من يغلب عقله... وفيهم من يغلب هواه... وفيهم من يمزج 
عقله بهواه... وفيهم من يسّخر عقله لهواه.

قلت: فكيف نمّي بي ما يقوله العقل، وما يقوله الهوى؟

قال: جعل هللا يف قدرة العقول هذا التميي.

قلت: ال يزال عقلي كلياًل دون إدراك صدق ما تقول.

الماء إىل خبار...  الناس زعم لك استحالة حتّول  أّن رجاًل من  لو  أرأيت  قال: 
كيف ختّلصه من هذا الوهم؟

قلت: ما أسهل ذلك... سأحضر نارًا وماًء.. فما تلبث النار حىت تتغّلب على 
الماء، وحتّوله إىل خبار... وحينها سيتبّخر وهمه.

قال: فهكذا من سّرب إليك وهمه.. أحضر له ما يتبّخر به وهمه.

قلت: إّن األمر مختلف تمامًا.. ذلك ماء ونار.. وكالهما تدركه حوايس.. لكن 
احلقائق اليت نتحدث عنها ختتلف تمامًا.

بقعة ضوء بقعة
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يف  لكنها  فقط...  الصورة  حيث  من  ختتلف  هي  قال: 
السّلم  حقيقة  لكّل  هللا  جعل  لقد  ختتلف...  ال  احلقيقة 

الذي يصعد إليها به.. والباب الذي يدخل إليها منه.

قلت: ما دام األمر بهذه البساطة... فلم كانت قضّية 
معرفة هللا أعقد قضّية يف هذا الوجود؟

وبي  اإلنسان  بي  حجاب  أكرب  هي  النفس  ألّن  قال: 
رّبه.. فإن لم تطق أن تمأل القلوب والعقول غفلة أسرعت 

فمألتها أوهامًا.

قلت: لم تسرع إيّل األوهام؟

طغيانها  يف  فالنفس  خاللها..  من  التفس  لُتعبد  قال: 
ْعَلى{  

َ
اأْل ُكُم  َربُّ َنا 

َ
}أ قال:  عندما  فرعون  رّدد  ما  إال  د  تردِّ ال 

)النازعـات: من اآلية: 24(...

يعبدون  كانوا  هللا  يعبدوا  لم  الذين  أولئك  أكّل  قلت: 
أنفسهم؟

قال: نعم... كل من لم يعبد هللا ال بّد أن يقع يف عبادة 
هواه... 

قلت: كيف يكون التحّري يف معرفة هللا؟

)هللا(  فهناك  األطباء...  بي  التحّري  مثل  قال: 
آلهة  وهناك  ودّبره..  الكون  هذا  خلق  الذي  احلقيقي.. 

كثرية مزيفة أنشأتها النفوس املدّنسة...

هذه  بي  احلقيقي  )هللا(  يكون  أن  أدرانا  وما  قلت: 
اآللهة   املزيفة.. أال يمكن أن ال يكون ألّي أحد من الناس 

احلقيقة املرتبطة بهذا؟

الكون  هذا  خلق  الذي  فاهلل  مستحيل..  ذلك  قال: 
ودّبره... بل دّبر أبسط ذراته يستحيل أن يرتك هذا الكون 

من غري أن يعرفه بنفسه.

قلت: فكيف نصل إىل تلك املعرفة؟

اإلجابة يف احللقة الثاني�ة )من العدد القادم(
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بأّنها  املجتمعات  بعض  نصف  عندما 
البقاء  حنو  وتسري  ونضرة  حّية  مجتمعات 
الوصف  يكون  ما  غالبًا  والكمال،  والتقّدم 
مرتكزًا على النظر إىل ممّيات فئة الشباب؛ 
والصفاء  اخلري  صفات  من  تستبطنه  لما 
والنقاء والتأّلق والنورانّي�ة واملحبة والطهارة 
والنشاط واحليوّية والبهجة واالستعدادات 
االمتداد  تمّثل  الشباب  فئة  وألّن  املتن�امية، 
وصورتها  النابض،  وقلبها  لألّمة،  احليوّي 

املستقبلّية.

بلحاظ  الشباب  مرحلة  وتعترب 
وني�ل  الرشد  بلوغ  بداية  الرتبي�ةاإلسالمّية، 
الشاب  يتمّكن  حيث  اإلنسايّن،  الكمال 
من  تقليد،  دون  ومن  وبصرية  وعي  عن 
قييّم  ونظام  توحيدّية  عقدّية  رؤية  اختي�ار 
إطارًا  بوصفهما  إليهما  يستن�د  إساليّم، 
معرفّيًا وفكرّيًا ثابت�ًا؛ لهداية ميوله ومشاعره 
سلوكاته  غرائزه،وتنظيم  وضبط  ودوافعه 

يف  احلياتّي�ة  وأنشطته  وفعالياته  العملّية، 
ة،وبالتايل 

ّ
املجاالت الفردّية واالجتماعّية كاف

يكون الشاب سائرًا على هدي اإليمان وقادرًا 
واالقتصادّية]1]  االجتماعّية  تدبريأموره  على 

واالهتداء حنو الهدف املنشود من اخللق. 

األخطار املحدقة بمرحلة الشباب:

السلبّي�ة  االنعكاسات  أّن  نلحظ  ما  غالبًا 
تريم  وترّدداتها  السابقة  العمرّية  للمراحل 
أمامنا  فرنى  الشباب،  مرحلة  على  بظّلها 
العمر،  حيث  من  الشباب  سن  يف  شخصًا 
املراحل  خصائص  أسري  يزال  ال  ولكّنه 
اخلصائص  حيث  من  السابقة  العمرّية 
تضييع  من  يعاين  أّنه  جند  حيث  واملمّيات، 
القدرة  وعدم  احلياة،  يف  والهدف  الهوّية 
على حتّمل املسؤولّية، وعدم تمّكنه من تدبري 
ال  وقد  واالجتماعّية،  االقتصادّية  أموره 

ْنُهْم رُْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَيِْهْم أَْمَوالَُهْم  َواَل تَأْكُلُوَها إِْسَافًا( النساء: 2. 1- )فَِإْن آنَْستُم مِّ

ملف العدد

نوال خليل

يكون قادرًا على التخطيط ملستقبله العليّم 
دومًا  مدفوعًا  فيكون  واالجتماعّي،  والعملّي 
والقيم  باملبادئ  ليتقّيد  خارجّية  سلطة  من 
يكون  وال  واحلسنة،  السامية  والسلوكات 
نفسه.  باطن  ومن  إرادته  من  نابعًا  الزتامه 
يتجاوز  الشاب  أّن  نرى  أخرى  وأحيانًا 
ولكن  السابقة،  العمرّية  املرحلة  خصائص 
بإخفاق، فتتشّكل لديه هوّية مشّتت�ة بعيدة 
مبتليًا  ويكون  وقيمه،  اإلسالم  مبادئ  عن 
والعملّية،  واألخالقّية  الفكرّية  باالحنرافات 
األفق،  وانعدام  الضياع  من  حالة  ويعيش 
»وقد   :gعلّي اإلمام  عن  احلديث  يف  ورد 
قّوته  يف  حاالت  اإلنسان(  )أي  عليه  تأيت 
وشبابه يهّم باخلطيئ�ة فتشّجعه روح القّوة، 
البدن  روح  وتقوده  الشهّوة،  روح  له  وتزين 
حىت توقعه يف اخلطيئ�ة، فإذا المسها تفّص 

من اإليمان، وتفّص اإليمان منه«]2]. 

يف  كبريًا  حتّديًا  أمامنا  يمثل  ما  وهذا 
حنو  املساعي  كل  فتتجه  التربوّي،  العمل 
هدايةالشباب املسلم كي يتمتع باملواصفات 
للقيام  تؤّهله  اليت  والكفاءات  واملمّيات 
وني�ل  واالجتماعّية  الفردّية  بمسؤولّياته 
مسار  يف  الطّيب�ة  للحياة  الرفيعة  الدرجات 
الرتبي�ة  عملّية  تمّهد  هللا،حبيث  من  القرب 
الرشد  لتشّكل  السابقة  العمرّية  املراحل  يف 
وتعين�ه  املسلم،  الشاب  عند  واالهتداء 
واآلفات  االحنرافات  معاجلة  على  أيضًا 
لما  نظرًا  وذلك  بها،  ُيبتلى  أن  يمكن  اليت 
إغراءات  من  الناعمة  احلرب  يف  يواجهه 

2- الكليني، محمد بن يعقوب: الكايف، ط4، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 1365هـ .ش، 

ج2، ص283.

الشباب
يصون هويت�ه ويحميها

باحثة يف الشأن التربوي ـ لبن�ان
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اإلعالمّية،  والوسائل  األساليب  بمختلف 
التواصل االجتماعّي  ويف مختلف تطبيقات 
واأللعاب اإللكرتونّي�ة؛ وذلك من أجل حرفه 
عن هدفه املنشود يف احلياة، ومن أجل احلّد 
مجتمعه  تقّدم  يف  ومساهمته  إنت�اجّيت�ه  من 

وتطّوره. 

األبعاد املختلفة لهوّية الشاب املسلم:

قد نلحظ الشاب املسلم بلحاظه الفردّي 
ومسؤولّيت�ه جتاه نفسه، وقد نلحظه بلحاظه 
أسرته  جتاه  ومسؤولّيت�ه  الضيق  االجتماعّي 
االجتماعّي  بلحاظه  أو  وأقرانه،  وأقاربه 
ووطنه،  مدينت�ه  جتاه  ومسؤولّياته  األوسع 
واألميّم  العاليّم  االجتماعّي  بلحاظه  أو 
والعالم  اإلسالمّية  األّمة  جتاه  ومسؤولّياته 
على  التعّرف  منه  يستلزم  ما  وهو  بأسره، 
والقدرات  والصفات  املمّيات  مجموعة 
واملهارات اليت تمّكنه من القيام بهذه األدوار 
دائرة  يف  نفسه  حيصر  فال  واملسؤولّيات، 
ذاته أو بيئت�ه االجتماعّية الضيقة، بل يكون 
مشاركًا أساسّيًا يف بن�اء احلضارة اإلسالمّية 

وحتقيق املشروع املهدوّي العاليّم.   

كيف تستفيد من نعمة الشباب؟ 

إّن مراجعة النصوص الدينّي�ة تكشف أن 
للشاب  الدين  رسمها  نموذجّية  صورة  ّثّمة 
الشباب،  نعمة  من  اغتن�امه  يف  املسلم 
يف  كّلها  إيرادها  َيصعب  كثرية  أّنها  وبما 
مسألتي  إىل  نشري  سوف  لذا  املقالة؛  هذه 

أساسّيتي فقط. 

- أواًل: تؤّكد األحاديث الشريفة املنقولة 
املسلم  إفناء  مسألة   sهللا رسول  عن 
شبابه يف طاعة هللا،وعدم اخنداعه بزخارف 
اخلالئق  أحبَّ  ولهوها؛»إن  وملّذاتها  الدني�ا 
إىل هللاَّ عزَّ وجلَّ شاب َحَدُث السن يف صورة 

حسنة جعل شبابه وجماله هللَّ ويف طاعته، 
ذلك الذي يب�اهي به الرحمن مالئكته، يقول 
»ما  آخر:  حديث  ويف   ، حّقًا«]1]  عبدي  هذا 
من شاب يدع الدني�ا ولهوها وأهرم شبابه يف 
طاعة هللاَّ إال أعطاه هللاَّ أجر اثني وسبعي 

1409هـ،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  ط،  ال  العامل،  كنز  الدين:  عالء  الهندي،   -1

ج15، ص785.

»يا   :gاحلسن اإلمام  وعن   . يقًا«]2]  صدِّ
فقد  اآلخرة،  بطلب  عليكم  الشباب  معاشر 
وهللا رأين�ا قومًا طلبوا اآلخرة فأصابوا الدني�ا 
الدني�ا  طلب  من  رأين�ا  ما  ووهللا،  واآلخرة، 

فأصاب اآلخرة« ]]].

الثاني�ة هي يف طلب  - واملسألة املحورّية 
واالقتدار،  لالستقاّمة  ضمانة  لكونه  العلم؛ 
على  واإلثم  الضياع  يف  الوقوع  من  وحصانة 
أشكاله، فقد ورد يف احلديث: »لسُت أحبُّ 
أن أرى الشاب منكم إاّل غاديًا يف حالي، إما 

1416هـ،  2- الكاشاين، محمد محسن: الوايف، ط1، مكتبة أمري املؤمنني، أصفهان، 

ج26، ص194.

3- الري شهري، ميزان الحكمة، ج75، ص284.

ملف العدد
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ع أِثَم، وإن أِثَم  ع، فإن ضيَّ ط وضيَّ عالمًا أو متعّلمًا، فإن لم يفعل فرَّ

سكن النار، والذي بعث محمدًا باحلق«]1] .

باألدب  أعراضكم  حّصنوا  الفتي�ان  معشر  آخر:«يا  حديٍث  ويف 
ودينكم بالعلم«]2].

هما طاعة  مسألتي أساسّيتي  تتبلور يف  املسلم  الشاب  فهوية 
من  األخرى؛  الفضائل  كّل  تنشأ  ومنهما  النافع،  العلم  وطلب  هللا 
واحلياء،  والغرية،  واالّتزان،  والعّزة،  والبصرية،  واحلكمة،  االقتدار، 

ونصرة الدين، والدفاع عن املظلومي واجلهاد... وغريها.

1- الطويس، أبو جعفر: األمايل، ط1، دار الثقافة، قم، 1414هـ ، ص 303.

2- املجليس، محمد باقر: بحار األنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1403هـ ، ج 23، ص 236.

الشباب املسلم يصنع احلضارة اإلسالمّية:

يؤّدي الشباب املسلم الدور األساس يف تقّدم مجتمعهم وصيانت�ه 

يف وجه مختلف املخاطر والتحّديات، وذلك من خالل مشاركتهم يف 

مختلف النشاطات العلمّية واالجتماعّية والسياسّية واجلهادّية.

على  العالم  يف  القادة  من  وكثري  املسلمي  علماء  يتفق  ويكاد 

البعد االسرتاتييّج لدور الشباب يف احلياة العاّمة وبن�اء املجتمعات 

وتطّورها؛ وذلك من خالل:

التمتع باحليوّية  والنشاط واإلبداع واخلاّلقية يف  - حّثهم على 
مختلف امليادين.

- توجيههم حنو العمل وجتّنب البطالة والكسل.

وخدمة  والتكامل  الريّق  سبي�ل  يف  الهائلة   طاقاتهم  تكريس   -
َسِرهم. 

ُ
بالدهم وأ

ونب�ذ  للمستقبل،  املتفائلة  والنظرة  بقاءاألمل  أّن  على  التأكيد   -
اخلوف واليأس يعّد العنصر األهم الذي حيكم حياة الشباب وحركة 

عملهم. 

لعّزة  األبرز  الوسيلة  ألّنهما  العليّم؛  والبحث  بالعلم  التسّلح   -
األوطان وقّوتها.

- تعزيز االقتصاد املستقّل لبالدهم، وتطبيق العدالة ومكافحة 
الفساد االقتصادّي واألخاليّق والسيايّس. 

أن  بّد  ال  واألخالق؛لذا  املعنوّية  كّلها  األعمال  هذه  وركية 

اإلخالص،  قبي�ل:  من  املعنوّية  القيم  تكريس  إىل  الشباب  يسعى 

بفضائل  والتحّلي  وباملجتمع.  بالذات  واإليمان  والتوّكل،  واإليث�ار، 

املحتاجي،  ومساعدة  والتسامح،  اخلري،  حّب  وأهّمها:  األخالق، 

بالنفس، وسائر األخالق  والصدق، والشجاعة، والتواضع، والثقة 

هي  واألخالقّية  املعنوّية  القيم  هذه  أّن  باعتب�ار  احلسنة،وذلك 

وهي  واالجتماعّية،  الفردّية  والنشاطات  احلركات  لكل  املوّجهة 

حاجة أساسّية للمجتمع.

ملف العدد بقعة
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يمكن  ال  الشباب،  عن  احلديث  عند 

معّين�ة  عمرّية  مرحلة  على  االقتصار 

إّنما  بعدها،  أو  قبلها  عما  مبتور  بشكٍل 

للمستقبل،  أسس  عن  احلديث  جيب 

اليت  الشخصّية  مالمح  فيها  تتكّون 

به  واألخذ  املجتمع  بن�اء  يف  دورًا  ستؤّدي 

حنو الصالح أو الفساد.

يف  الشباب  شخصّية  تتوازن  ولكي 

القيام  حنو  وتن�دفع  العمرّية،  مرحلتها 

بالصالح  أماًل  املجتمعّية،  بمسؤولّياتها 

املنشود، ال يمكن إغفال طبيعة العالقات 

املجتمعّية اليت يمكن أن تسود يف محيطه، 

املساعدة  الشخصّية  بمكّونات  وتغّذيه 

أبرزها  ولعّل  أهدافها؛  حتقيق  على 

الشباب  ينفك  ال  إذ  األسرّية،  العالقات 

ولكنهم  سرهم، 
ُ
بأ الَقْبلي  االرتب�اط  عن 

يعيشون أزمة التكّيف مع هذا االرتب�اط يف 

وأدواته  التطّور  مواكبة  حنو  تطّلعهم  ظّل 

الذات،  وإثب�ات  الطموح  مع  ينسجم  بما 

من جهة، ويف ظل انسالبهم من هويتهم 

الثقافّية أمام مغريات احلداثة والعصرنة 

من جهة ثاني�ة.

سؤال  طرح  إىل  تقود  املقدمة  هذه 

رئيس: ما هي طبيعة العالقة اليت جيب 

ظّل  يف  وأسرهم  الشباب  بي  تسود  أن 

متطّلبات احلياة العصرّية اليت يصوغها 

يمكن  وكيف  ألنفسهم؟  الشباب 

حتصينها يف ظل األخطار املحدقة؟ 

ولإلجابة عن هذا السؤال بشكل واٍف، 

ال بّد من عرض جملة نقاط؛ بدءًا بطبيعة 

مرورًا  وأسرهم،  الشباب  بي  العالقة 

يات،  حتدِّ من  يشوبها  وما  بالتطلعّات 

واملساعدة  الالزمة  احللول  إىل  وصواًل 

لتحقيق الهدف.

أواًل: طبيعة العالقة بني الشباب 
وأسرهم

أّن  مراقب،  أو  متتبع  على  خيفى  ال 

يف  الشاب  يعيشها  اليت  العمرّية  املرحلة 

معالم  من  كثري  فيها  تتبلور  أسرته،  ظّل 

االحتضان  إىل  فيها  وحيتاج  شخصّيت�ه، 

ومغرياته،  الواقع  حتّديات  أمام  األوسع 

األحاسيس  تطّور  من  حالة  يعيش  فهو 

والرويّح،  اجلسدّي  والنمّو  والغرائز 

إليه،  بالنسبة  جديد  عالم  حنو  وخيطو 

به  واملحيطون  األهل  جيهل  ما  وغالبًا 

أو  اجلديد،  االنتقال  أو  التحّول  هذا 

ما  ألمره،  يهتّمون  ال  لكن  يعلمون  أّنهم 

والوحدة،  بالعزلة  للشعور  الشاب  يدعو 

يكتشفه  كبريًا  عالمًا  يواجه  أّنه   وبما 

للدليل  حباجته  يشعر  فإّنه  األوىل،  للمّرة 

واملؤّسسات  الفكرّي،  والعون  واملرشد 

اليت ينبغي أن تعطيه الوقت الكايف الذي 

الشباب  ثروة  تتمظهر  لذا  إليه]1]؛  حيتاج 

والتجارب  واالستعدادات  القدرات  يف 

واملحاوالت الدؤوبة الحتالل موقع متمّي 

ينسجم مع الطموح.

هذا التوصيف الدقيق يلقي 
باملسؤولّية على املحيط املجتمعّي 

1- يراجع: الشباب ذخرية اإلسالم: من إصدارات مركز نون للتأليف والرتجمة، ط1، 

جمعيّة املعارف اإلسالميّة الثقافيّة، بريوت، 2003م، ص 10.

د. علي كرّيم

العالقات األسرية
بي�ن التحّديات المعاصرة 

والواقع المنشود
أستاذ جامعي ّومدير الدراسات  امليدانّي�ة 

يف مركز األحباث والدراسات التربوّية- لبن�ان

ملف العدد
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ملف العدد بقعة

األقرب 

وهو 

]األسرة]، 

إذ يمكن 

من خاللها 

بن�اء الشخصّية 

املتوازنة واملتفاعلة 

بإجيابّي�ة عالية مع 

محيطها. لذا ال بد من 

التعامل مع األمر انطالقًا 

من بعدين]1]:

األول: من األسرة باجتاه 

األبن�اء، وهنا حتضر جملة من 

املقّدمات املساعدة على عالقة 

سوية، منها:

ـ التعامل مع االبن، كصديق يمكن 

محاورته واألخذ برأيه.

ـ اإلشراف على النشاطات والعالقات 

دون تدّخل يف اجلزئّي�ات والتفاصيل.

ـ تدريب األبن�اء على التنظيم والرتتيب 

يف أمورهم اخلاّصة لتعويدهم على 

االستقاللّية.

ـ تشجيعهم على القيام بكل ما يمكن أن 

يب�ادروا إليه ضمن احلدود املشروعة.

بريوت،  الهادي،  دار   ،1 أو تيضء، ط  تحرق  الشباب شعلة  نعيم:  قاسم،  يراجع:    -1

2007م، ص 95-89.

الكتشاف  التجربة  على  حتفيهم  ـ 

قدراتهم وتكليفهم باملسؤولّية على ضوئها.

ـ االبتعاد عن املقارنة سواء بتجربتهم )أي 

األهل( أو بتجارب اآلخرين.

بي  ما  التعامل  منهجّية  يف  االنسجام  ـ 

األبوين دفعًا للتميي أو املقارنة.

فهناك  َسِرهم، 
ُ
أ باجتاه  األبن�اء  من  الثاين: 

االنطالق  الشباب  على  قواعد  املقابل  يف 

منها النتظام عالقاتهم األسرية، منها:

من  هم  األهل  أن  نظرة  عن  االبتعاد  ـ 

من  شيئ�ًا  يفهمون  ال  وأّنهم  القديم،  اجليل 

عالم الشباب.

النظر  وجهات  إىل  الدائم  االستماع  ـ 

والتدقيق بها قبل احلكم عليها.

الطبيعّي  حجمها  األمور  إعطاء  ـ 

واحلقيقّي، وال تتعّداه إىل حّد يشعر الشاب 

بأّنه الضحّية.

اإلشراف  يف  األهل  بدور  االقتن�اع  ـ 

واملتابعة حرصًا على املستقبل وحتّدياته.

الشاب  من  بمبادرات  ولو  املصادقة  ـ 

نفسه بطلب النصيحة.

األسرة  يف  احلّرّية  هامش  بأّن  االقتن�اع  ـ 

مطلوب، ولكّنه يرتافق مع الزمة العيش معًا.

وملء  والهوايات  النشاطات  ممارسة  ـ 

العيش  مع  يت�الءم  بما  الفراغ،  أوقات 

املشرتك مع األهل.

مالمح  ترسم  أن  يمكن  املقّدمات  هذه 

كما  األسرة  حتتاجها  اليت  السوّية  العالقة 

حيتاجها الشاب، ويمكن االنطالق منها حنو 

النقطة الثاني�ة.

العصرّية  الشباب  تطّلعات  ثاني�ًا: 
وحتّدياتها

التطّلع  من  حالة  اليوم  الشباب  يعيش 
حنو احلضور واملشاركة وإثب�ات الذات على 
يواجهونه  ما  ظل  يف  ولكن  صعيد،  من  أكرث 
من عقبات تفرض حضورها، ينعكس األمر 

حتّديًا يف مسار التميُّ الذي يطمحون إليه.

مع  يت�الءم  بما  التحّديات  ولتشخيص 
تعيي  من  بّد  ال  املناسب،  املنهيّج  العرض 
ونكتفي  فيها،  حتضر  أن  يمكن  اليت  األبعاد 

باإلشارة إىل بعضها:

الشباب  يعيش  الدييّن:  املستوى  على 
بشكل عام رغبة يف التعّرف إىل كّل ما يمكن 
ويرى  ذواتهم،  يف  الطمأنين�ة  على  يبعث  أن 
ولكن  ذلك،  إىل  السبي�ل  الدين  يف  بعضهم 
يف  وفراغًا  املظهر،  يف  جمااًل  يعكس  الواقع 
اجلوهر؛ إذ يعاين أغلب الشباب من ضعف 
وعلى  الصريح،  التدّين  مستوى  على 
بأمور  والعملّية  النظرّية  املعرفة  مستوى 
والقرآن  باهلل  العالقة  عن  فضاًل  الدين، 

.bالكريم، واألنبي�اء
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ملف العدد

على مستوى الهوّية واالنتماء: 
يبحث الشباب عن 

هويتهم وانتمائهم 
بما ينسجم مع 

طموحهم وتطلعاتهم 
دائمًا، ولكّن الواقع يصدم 

الشباب، فيعيش ضعف الشعور 
بالوالء الوطيّن واالنصهار ضمن املجتمع 

ة يف إطاٍر 
ّ
األوسع الذي يضم أبن�اء الوطن كاف

من املواطنة واملساواة.

اكتفاء  حنو  الشباب  يرنو  االقتصادّي:  املستوى  على 
اقتصادّي حيّقق لهم العيش الكريم، ولكن يف ظل أوضاع اقتصادّية 

عاملّية صعبة ومحّلّية أصعب، يعيش حالة اإلحباط، وبعيشها أكرث 
مقّنعة  أم  صرحية  أكانت   سواء  البطالة  معّدالت  بأّن  يعلم  عندما 

باتت تهّدد استقراره املستقبلّي.

بأّن  الشباب  يرى  الذي  الوقت  يف  االجتماعّي:  املستوى  على 
توازنًا  لهم  يشّكل  االفرتايّض(  أو  )الواقعّي  االجتماعّي  حضورهم 
عيش  عن  فضاًل  االجتماعّية،  األواصر  تفّكك  فإّن  الشخصّية،  يف 
حاالت من العزلة والوحدة، وفقدان مستويات من العّفة واحلياء، 

كّلها أمور تعيق تطّلعه حنو األمن االجتماعّي الذي يبحث عنه.

أن  يمكن  عما  والسؤال  البحث  خضم  يف  النفيس:  املستوى  على 
يشّكل حصانة نفسّية، يعيش كثري من الشباب حال من اضطراب 
يف امليول، واستشعار النقص العاطفّي، والبحث عن سبل اإلشباع 
بمعزل عن النت�اجئ واملرتّتب�ات سواء أكانت فردية أم اجتماعّية، فضاًل 

عن االعتداد الزائد بالنفس.

لبن�اء  الشباب  الذي جيهد فيه  الوقت  التعلييّم: يف  على املستوى 
إثب�ات  يف  ورغبتهم  طموحهم  مع  ينسجم  بما  العليّم  مستقبلهم 
الذات، فإّنه يصطدم بالتشتت يف اخليارات والضياع يف تشخيص 

املستقبلّية،  العلمّية  االجتاهات 
أو  للحّظ  األمر  وترك 
الصدفة، نتيجة غياب 
التعلييّم  التوجيه 

الالزم.

هذه التطّلعات وحتّدياتها 
عمومًا، وإن تفاوتت نسبها، حتضر 
على مستوى الشباب، فهي تعطي بارقة 
لدى  هاجسًا  تشّكل  ولكنها  جهة،  من  أمل 
أّن  املراقبي واملهتمي وأصحاب االختصاص، علمًا 
يمكن  ما  ظّل  يف  متيسرة  الواقع  مع  التعامل  على  القدرة 

استغالله من فرص متاحة.

لذا فإّن السؤال األول يطرح نفسه من جديد وبقوة:

وبي  الشباب  بي  تسود  أن  جيب  اليت  العالقة  طبيعة  هي  ما 
الشباب  يصوغها  اليت  العصرّية  احلياة  متطّلبات  ظّل  يف  َسرهم 

ُ
أ

ألنفسهم؟ وكيف يمكن حتصينها يف ظّل األخطار املحدقة؟

ثالثًا: العالقة املنشودة:

جهة،  من  العالقة  يف  ضرورّية  مقّدمات  عن  يكشف  تقّدم  ما  إّن 
املزاوجة  يمكن  فكيف  ثاني�ة؛  جهة  من  عقبات  تشوبها  ومتطّلبات 

بينهما؟

رسم  من  بّد  ال  فإّنه  الشباب،  هم  األساس  املخاطب  أّن  وبما 
مسار العالقة األسرّية وفق ثن�ائّي�ٍة تراعي طريف العالقة؛ لذا يمكن 
النتيجة  إىل  الوصول  يف  تساعد   اليت  القواعد  من  مجموعة  حتديد 

ومنها: املتوخاة، 

التحصني املعريّف والدييّن: وهذه مسؤولّية مشرتكة لكال الطرفي، 
املعرفّية  احلصانة  تكون  أن  يمكن  ما  فبقدر  وأسرهم،  الشباب 
أسرّية  عالقة  بن�اء  سبل  فإّن  وضابطة،  وحاكمة  حاضرة  والدينّي�ة 

سليمة ستكون أفعل وأكرث جناعة. 
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اإليمان بالطاقات والقدرات: بما أّن مرحلة الشباب 

والقدرات  الطاقات  مستوى  على  ثروة  تعّد  العمرّية 

واالستعدادات،  فال بّد من استثمار ُمجٍد وهادف لهذه 

يف  منسجمان  بأنهما  الطرفي  كال  معه  يشعر  املرحلة، 

حتقيق األهداف املنشودة]1].

يف  الهدفّية  قناعة  بن�اء  إن  الصحيح:  املسار  تعيني 

السلوكّيات  مختلف  توجيه  أي  الشباب،  مع  التعامل 

واللهو  العبثّي�ة  من  يعفي  محّدد  هدف  حنو  واألفعال 

يف  يرتبط  األمر  بأن  خيفى  وال  والعمر،  الوقت  وخسارة 

البداية بقدرة األهل على تنظيم أمورهم احلياتّي�ة وفق 

مسارات صحيحة يستطيع أن يستشهد بها الشباب.

الشباب  تهيئ�ة  إّن  املرحلّية:  املسؤولّيات  تعيني 

املجتمع  يف  وناشطة  ومؤثرة  فاعلة  عناصر  ليكونوا 

واقتصادّيًا  وقانونّي�ًا  واجتماعّيًا  دينّي�ًا  إعدادًا  تتطلب 

يف  الالزمة  القابلّيات  لديهم  يوّلد  بما  وسياسّيًا...، 

ضوئها  على  تبىن  بمسؤولّية  احلياة  حتّديات  مواجهة 

املهام الالحقة.

خيلق  أن  يمكن  ما  لعّل  الشباب:  بأمور  العناية 

بأّنهم  إشعارهم  هو  الشباب،  مع  سوية  أسرّية  عالقة 

وشؤونهم  أمورهم  وبأّن  األهّمّية،  من  عاٍل  قدر  على 

كانت  ولو  حىت  ومتابعة،  عناية  محّل  وقضاياهم 

األباء  يستطيع  الوّد،  فلكسب  األهل،  جيل  عن  بعيدة 

واألمهات تكريس جزء من أوقاتهم لالهتمام بأبن�ائهم 

احلضور  على  يقتصر  ال  هنا  واالهتمام  وتوجيههم. 

التشكيالت  مختلف  إشراك  يمكن  بل  فقط،  املباشر 

1- يراجع: القامئّي، عيل: تربية الشباب بني املعرفة والتوجيه، ط 1، مكتبة فخراوي، املنامة،1996م، ص 27.

ملف العدد بقعة
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األحزاب-  اجلمعيات-  )النوادي-  املجتمعّية 

الكشاف- ...(. 

زرع الثقة بالنفس: إّن التأكيد على تعامل األهل 

مع أبن�ائهم الشباب باإلحسان واملحبة واالحرتام، 

على  والقدرة  بالنفس،  الثقة  يمنحهم  بأن  كفيل 

عالقة  وتكوين  األسرة،  مع  الطوعي  االنسجام 

ملؤها التقدير والتآزر على كل ما يمكن أن يصّب 

يف املصلحة األسرّية عمومًا.

أو  أو ييسء  الشاب  الدائمة: قد خيطئ  املواكبة 

بالبن�اء  االكتفاء  يمكن  ال  وعليه  ما،  جرمًا  يرتكب 

التحصينّي�ة، بل حيتاج األمر  املقّدمات  األول وفق 

من   عدد  حبسب  والالفت-  املواكبة،  حسن  إىل 

االعتداءات  أغلب  أّن  العلمّية-  اإلحصائّي�ات 

شراسة  سببها  الشباب   بها  يقوم  اليت  واجلرائم 

الشباب الناجمة عن عدم مراقبتهم وإرشادهم]1].

تساعد  مدخلية  ل  تشكِّ أن  يمكن  األمور  هذه 

مواجهة  يمكنها  سوّية  أسرّية  عالقة  بن�اء  يف 

متطّلبات احلياة املعاصرة. 

النموذج  بن�اء  إعادة  يمكن  ال  اخلالصة،  يف 
المأمول بمعزل عن تشخيص أسس العالقة، 
ومتطّلبات الواقع املباشر؛ ولبن�اء عالقة أسرّية 
سليمة حيتاج األمر إىل تشارك، قد يتحمل فيه 
األبن�اء-  على  ولكن  األكرب،  املسؤولّية  األهل 
أيضًا- أن يهيئوا أنفسهم لدور تكاملّي يتحقق 

من خالله التكامل االجتماعّي املنشود.

1- يراجع: القامئّي، عيل: تربية الشباب بني املعرفة والتوجيه، ط 1، )م.س( ص 32.
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ال شّك أّن ما يعرفه عالم اليوم من حتّوالت 
املستويات  على  وكونّي�ًا،  محّلّيًا  وتقّلبات، 
الثقافّية واالقتصادّية والتقنّي�ة واإلعالمّية 
مباشر  بشكٍل  أّثر  قد  وغريها،  والسياسّية 
للناس  االجتماعّية  احلياة  طبيعة  على 
ووعيهم  الشباب  حياة  وعلى  عاّمة، 
بهم  حييط  وَمْن  بما  وعالقاتهم  وتفكريهم 
مأزومة  عالقات  صارت  حبيث  خاّصة، 
وعدم  االضطراب  من  بنوع  موسومة 
من  جملة  صعيد  على  ذلك  ُيلحظ  االتزان. 
من  عريضة  فئة  تب�ديها  اليت  السلوكّيات 
شكل  على  وذلك  حتديدًا،  العريّب  الشباب 
يعانونه  أو  يعيشونه  لما  مضادة  مواقف 
الالمباالة  قبي�ل:  من  مجتمعاتهم،  داخل 
ما  وغريها.  والسلبّي�ة  كالّية  واالتِّ واالنزواء 
من  كبرٍي  قْدر  على  اجتماعّية  ظاهرة  يشّكل 
ألسبابها  دقيقًا  حتلياًل  وتتطّلب  اخلطورة، 
من  وأبعادها  آلثارها  عميقًا  وفهمًا  وعللها، 
ثّم  ومن  وعالجها،  محاصرتها  محاولة  أجل 
حتويل »الطبقة  الصامتة اجلامدة« )بلغة 
عالم االجتماع الفرنيّس بيري بورديو( املتمّثلة 

ذاته  على  املنغلق  ُمبايل  الالَّ الشباب  فئة  يف 
اآلن  يف  ومتفاعلة  فاعلة  مؤثرة  حّية  قّوة  إىل 
أو  تغيري  إحداث  يف  مطمع  ال  ألّنه  نفسه؛ 
كانت  إذا  ما،  مجتمع  يف  ْي  حقيقيَّ تنمية 
معّطلة  فيه  الفعلّية  والبن�اء  التغيري  طاقة 

أو مهّمشة.

حقيقة ظاهرة الالمباالة وأبعادها: 

مرّكبة  ظاهرة  الالمباالة  أّن  املؤّكد  من 
أبعاد متعّددة، منها ما  معّقدة تتقاطع فيها 
اجتماعّي  هو  ما  ومنها  شعورّي،  نفيّس  هو 
حبيث  ذهيّن؛  فكرّي  هو  ما  ومنها  ثقايّف، 
ودقائقها،  تفاصيلها  بكّل  اإلحاطة  يصعب 
لذا  وجوانبها؛  عناصرها  جبميع  واإلمساك 
هي  الالمباالة  إّن  عام  بوجه  القول  يمكن 
من  حالًة  يف  نفسه  جيد  َمن  عند  استعداد 
بالنسبة  التاّم  العاطفّي  الشعورّي  احلياد 
لآلخرين.  وهي بوجه خاص، استعداٌد عند 
َمن ال يشعر بما حيدث لآلخرين من سعادة 

أو شقاء، أو خري أو شّر. 

َمَرضّية  ظاهرة  الالمباالة  تكون  وبهذا 

عند علماء النفس، أو ظاهرة ُخُلقّية مرادفة 
لألنانّي�ة عند علماء األخالق، من منطلق أّن 
لكّن  إاّل بنفسه.  يهتّم  باآلخرين ال  مبايل  الالَّ
دائمًا؛  لألنانّي�ة  مرادفة  ليست  الالمباالة 
ذاته؛  حنو  الفرد  ِمن  كذلك  تكون  قد  ألّنها 
أو  العام،  واخلمول  الركود  من  حالة  أي 
لعدم  أو  الباعث،  لفقدان  احلماسة  فقدان 

اإلحساس برسالة عاّمة يف احلياة. 

والالمباالة بالنسبة لآلخرين كما حيّددها 
علماء النفس تتمّثل يف عدم مباالة اإلنسان 
معهم،  تعاطفه  وعدم  اآلخرين  بمصائب 
فإّنه  حوادث،  من  محيطه  يف  وقع  فمهما 
تلك  بعض  أّن  من  الرغم  على  يب�ايل،  ال 
فيسمع  مصريه،  على  تؤّثر  قد  احلوادث 
يستوي  يب�ايل،  وال  األفراد  بعض  بسقوط 

عنده كّل يشء، وال يتحّمس ليشء]1].

الالمباالة: سلوٌك دفاعّي مرفوض

ُينتج سلوك الالمباالة، شعورًا باالغرتاب 

1 - يراجع: حنفي، حسن: قضايا معارصة يف فكرنا املعارص، ال ط، دار التنوير للطباعة 

والنرش، بريوت، 1982، ص 191-190.

د. العيايش ادراوي

    بين الالمباالة   واالنزواء...

    أستاذ جامعي- املغرب
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أكانت  سواء  للجماعة،  االنتماء  عدم  أو 
يشء  يهّمه  ال  فالاّلمبايل  مجتمعًا.  أم  أسرًة 
عنه،  غريب  مجتمع  يف  يعيش  حوله،  مما 
التواصل  غياب  نتيجة  إّما  فيه،  ومغرتب 
نتيجة  وإما  محيطه،  وبي  بين�ه  املطلوب 
حقه  يف  ُيمارس  الذي  واالستب�داد  القهر 
سواء أكان على املستوى المادي أم املعنوي، 
طموحات  حتقيق  يف  اإلخفاق  بسبب  وإما 
أو  التعلييّم  املستوى  على  وآمالها  الذات 
وبالتايل  ذلك.  غري  أو  العاطفّي  أو  الوظيفّي 
الشعور  ويسيطر  بالفشل  اإلحساس  يُعمُّ 

إىل  الذات  تبخيس  فيتم  باإلحباط، 
فائدة  أّي  معها  يرى  ال  اليت  الدرجة 
املشاركة  أو  والفعل،  املبادرة  يف 
االنفتاح  يف  حىت  وال  بل  والتفاعل. 

على املحيط واالكرتاث به.

»التخّلف  كتاب  صاحب  ويقول 
االجتماعّي- مدخل إىل سيكولوجّية 
سنوات  »أّن  املقهور«:  اإلنسان 
ومحاصرة  الطويلة  والهدر  القهر 
والتأثيم  والتحريم  بالتجريم  شبابن�ا 
ينظر  جتعله  احلية  طاقاته  وقمقمة 
عن  عاجزًا  إنسانًا  باعتب�اره  ذاته  إىل 
وال  له  حول  ال  واملجابهة،  املواجهة 

بزمام  واإلمساك  واقعه  تغيري  على  قدرة 
د السلّب  مصريه. عندها ينكفئ إىل موقع التَبلُّ
وهكذا  عليه.  له  سيطرة  ال  لقَدر  املستسلم 
ُتسّد آفاق احللول وتنحصر إمكانات املجابهة 
كما  الالمباالة  أّن  يعين  وهذا  اإلجيابّي�ة«]1]. 

1 -  حجازي، مصطفى: إطالق طاقات الحياة؛ قراءات يف علم النفس اإليجايّب، ط1، دار 

التنوير للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 2012م، ص47.

المأزومة  االجتماعّية  العالقات  تعكسها 
اليوم هي يف حقيقتها  عند كثري من الشباب 
املنكسرة  »األنا«  عن  للدفاع  نفسّية  آلّية 
اآلن  يف  وهي  كثرية،  حاالت  يف  املحّطمة 
نفسه شكٌل احتجايٌج يف وجه املجتمع الذي 
ينتمون إليه. وتبعًا لهذا يبقى من اخلطأ فهم 
الواقع،  من  َطْوعّي  انسحاٌب  بأّنها  الظاهرة 
فيه  جيري  بما  املعرفة  غياب  على  مؤّشر  أو 
تداعيات  من  أّنه  ذلك  نطاقه.  يف  وُيصنع 
الذات  ذهني�ة  أو  نفسّية  على  الواقع  بؤس 
جلهة  وخاّصة  للشباب،  الطامحة  املتوّهجة 

يف  يدور  بما  اجلهل(  )وليس  االكرتاث  عدم 
واستحقاقات  وأحداث  قضايا  من  املجتمع 
املستب�ّد  البؤس  هذا  َيْسُلب  حبيث  وهموم، 
حييط  ما  مع  اإلجيايّب  تفاعلهم  بالشباب 
جيعل  ما  وهموم،  ووقائع  أشخاص  من  بهم 
الطبيعّي،  التفاعل  منظومة  خارج  الشاب 
سلبّي�ًا  مخلوقًا   - األعّم  الغالب  يف   - ويصري 

ال يقدر على يشء، حبيث يقتل القهر والتذّمر 
الشعور  األحيان  من  كثري  يف  الواقع  من 
باملسؤولّية واإلحساس بالواجب جتاه اآلخر، 
سواء أكان شخصًا أو مجتمعًا أو وطنًا أو غري 
ذلك. فليس ثّمة موقف إجيايّب جتاه مشكالت 
مصاحله.  عن  الدفاع  على  والعمل  املجتمع 
بل إّن التهّرب من حتّمل املسؤولّية والتنّصل 
بموقف  أشبه  إّنه  املوقف.  سّيد  يكون  منها 
اجتاه  كّل  يف  مشتعلة  حرائق  على  يتفرج  َمن 
على  إطفائها  إىل  يب�ادر  وال  ساكنًا،  حُيّرك  وال 

الرغم من خطورة املوقف. 

هذا  يف  إليه  اإلشارة  تلزم  ما  لكن 
مرّبرات  تكن  مهما  أّنه  السياق 
تكن  ومهما  الالمباالة،  سلوك 
تبقى  إليها  الداعية  وأسبابها  عللها 
مرفوضًا،  سّيئ�ًا  سلوكًا  )الالمباالة( 
»إذا  ألّنه  الغري؛  قبل  للذات  مدّمرًا 
رسالة،  جوهره  يف  اإلنسان  أن  عرفنا 
إذا  إال  يتحّقق  ال  اإلنسان  جوهر  وأن 
على  الالمباالة  ظهرت  رسالته،  حّقق 
إىل  وحتويله  اإلنسان  جلوهر  نفٌي  أّنها 
عدم. فاإلحساس بالرسالة هو الدافع 
األّول للنشاط والفاعلّية، وليس شيئ�ًا 
آخَر، كالدافع المادّي أو ما يشبهه كما 
يقول االقتصادّيون يف الغرب الرأسمايّل«]2].  
مهما  الالمباالة،  سلوك  أّن  يعين،  وهذا 
نشاط  بتعطيل  ذايّت  قرار  هو  دواعيه،  كانت 
دوامة  يف  دخوله  يعين  وهذا  وحيوّيت�ه،  الفرد 
ذلك،  وحنو  واالستسالم  والعجز  السلبّي�ة 
مما ين�اقض »الفاعلّية الذاتّي�ة« اليت تتمثل 

2 -  حنفي، قضايا معارصة يف فكرنا املعارص، م.س، ص189.
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آخر،  يشء  أّي  قبل  الذات  على  »الثورة«  يف 
وذلك من خالل الشعور بالرغبة يف املواجهة 
املكانة  وصناعة  واإلجناز،  والعطاء  والتغيري، 
متوازنة،  اجتماعّية  عالقات  إىل  استن�ادًا 
�اء، وتفكري منِتج يؤمن  وتفاعل إنسايّن إجيايّب َبنَّ

بـ »الفعل« وال يبقى أسري »االنفعال«.

االنزواء: سلوك احتجايّج أم 
موقف استساليّم؟! 

على  واالنكفاء  االنزواء  إىل  النظر  يمكن 
الذات الذي يب�ديه كثري من الشباب يف واقع 
اليوم باعتب�اره الوجه اآلخر لاّلمباالة؛ باعتب�ار 
وتفقد  باإلحباط،  الشعور  يهيمن  عندما  أّنه 
للشاب  بالنسبة  احلقيقية  معانيها  األشياء 
الذي يطمح إىل حتقيق ذاته وإثب�ات نفسه بي 
الذي  الفشل  نتيجة  جماعته  ووسط  أقرانه 
أمامه  يبقى  ال  ذلك  حيصل  وعندما  يالقيه. 
كآلّية  نفسه،  على  واالنطواء  االنغالق  إاّل 
دفاعّية جتاه كّل ما يتعّرض له من إخفاقات. 
ويجّرب  حوله،  من  للعالم  ظهره  يدير  حينها 
حىت  واالنفتاح  التواصل  يف  رغبت�ه  يقمع  أن 
ال يتعّمق شعوره بآالم اإلحباط. مثلما يعمل 
الرغبة  هذه  بموضوعات  صلته  قطع  على 
حىت ال تثري يف نفسه قلق اخلواء، وما جيّره معه 
ات.  للذَّ وحتقري  القيمة  بانعدام  إحساس  من 
إىل  وأهدافه  طموحاته  بسقف  َيزنل  وبالتايل 
األهداف  انعدام  من  جيعل  بل  مستوى،  أدىن 
أحيانًا معيارًا حياتّي�ًا؛ فكّل يشء بالنسبة إليه 
من  قدر  على  ينطوي  أو  اجلدوى،  عديم  إّما 
اخلطورة واألذى له. ولكي ال يتعّرض لألذى 
فحسب،  املباشرة  العالقة  يتجنب  ال  فإّنه 

عام،  هو  ما  كل  يف  املشاركة  من  يتهرب  بل 
أو  خريّيًا،  فعاًل  أو  سياسّيًا،  عماًل  أكان  سواء 
نشاطًا فنّي�ًا، أو ما سوى ذلك. إّنه يقف دومًا 
الشامت؛  املالحظ  أو  العاجز  املتفّرج  موقف 
نشاط،  يف  ينخرط  وال  لنداء،  يستجيب  ال 
وال يساعد فيما قد يعود على املجموع بيشء 
النفع واخلري]1]. ويف جميع تلك احلاالت  من 
ثمة ارتداد ملثل هؤالء األشخاص إىل داخلهم 
سون  خلوفهم الشديد من اآلخر، حيث يَتَوجَّ
هذه  تتطّور  وربما  دائم.  بشكل  الشّر  من 
اآلخر  مع  التواصل  عن  اإلحجام  إىل  احلالة 

واالبتعاد عنه نهائّي�ًا.

إّن سلوك االنزواء عند العديد من الشباب، 
وانسحابهم من مضمار احلياة العملّية حيدث 
معايشة  يف  االستمرار  يستطيعون  ال  عندما 
عالقاتهم  يف  يعانونها  اليت  االغرتاب  وضعّية 
ينتمون  اليت  واملؤسسات  والدولة  باملجتمع 

اإلنسان  سيكولوجيّة  إىل  مدخل  االجتامعّي؛  التخلّف  مصطفى:  حجازي،  يراجع:   -  1

املقهور، ط8، املركز الثقايّف العريّب، بريوت، 2001م، ص 102-101.

وعندما  خاللها،  من  يعملون  اليت  أو  إليها 
أو  الواقع  تغيري  عن  عاجزون  أّنهم  يدركون 
عاتهم 

ّ
التكّيف معه، ولو ظاهريًا؛ ألّن أفق توق

وُمتاح]2].  موجود  هو  مما  أوسع  وانتظاراتهم 
ومن هنا يمكن أن ُيقرأ فعل االنزواء على أّنه 
يعيشها  اليت  الصعبة  األوضاع  على  تمّرد 
الذات  يضّر  سلّب  »تمرٌد«  لكّنه  الشباب، 
موّجه  ألّنه  يقّدرها؛  وال  يبّخسها  ينفعها،  وال 
محكومًا  وليس  والتشاؤم،  الهزيمة  بروح 
على  واإلصرار  االنتصار  يف  الرغبة  بمنطق 
االجتاه  يف  ثورّي«  »فعل  فهو  وعليه  التغيري. 
من  لصاحبه  خيلق  أّنه  باعتب�ار  املعاكس، 
)النفسية  واملشاكل  والصعوبات  املتاعب 
من  له  يوجد  مما  أكرث  خاصة(  واالجتماعية 
كانت  »إذا  أّنه  ذلك  واحللول؛  اإلمكانات 
وقّمة  اإلنسايّن،  النشاط  ذروة  تمّثل  الثورة 
أو  الواقع  تغيري  أجل  من  البشرّي  اجلهد 
واالنعزالية  الالمباالة  كانت  نفيه،  أو  قلبه 
من  وأشّد  بل  للثورة،  املضاّدة  العاطفّية  هي 
أي  إرادة،  تكون  قد  السلبي�ة  ألن  السلبّي�ة؛ 
يدور  ما  لكل  رافضًا  واعيًا  موقفًا  تكون  قد 
أو  ارتجالية  أو  إرادية  ال  أفعال  من  الواقع  يف 
عن  الَكفِّ  طريق  عن  تكون  وقد  متميعة. 
العام«]]]،  باملجال  عالقة  له  فيما  املشاركة 
مثلما هو حال أغلبّي�ة شبابن�ا يف الواقع الراهن.

ويف ظل هذا الواقع غري السوّي الذي يعيشه 
املؤسسات  قبل  من   – التدخل  فإّن  شبابن�ا، 
خاّصة  حتمّيًا،  يب�دو  مجتمعًة-  املعنّي�ة 

2 - يراجع: بركات، حليم: االغرتاب يف الثقافة العربيّة؛ متاهات اإلنسان بني الحلم والواقع، 

ط1، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بريوت، 2006، ص81.

3 -  حنفي، قضايا معارصة يف فكرنا املعارص، م.س، ص189.
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خالل  من  الفئة  لهذه  الثقة  إعادة  اجتاه  يف 
أساسْي؛  جانبي  على  حتديدًا  االشتغال 
الكفاءات  تنمية  على  العمل  يف  أّولهما  يتمّثل 
يتم  حبيث  للشباب،  والتواصلّية  االجتماعّية 
تمكينهم من امتالك القدرة على إدارة احلياة 
يت�أّت  وال  املستويات.  كافة  على  االجتماعّية 
القبول  من  يكفي  بما  إحاطتهم  عرب  إاّل  ذلك 
والتقدير، وجعلهم حيتّلون عضوّية اجلماعات 
األساسّية بشكل يّتسم باملكانة اجلّيدة كحّد 
عملّيات  يف  فاعلة  أدوار  تَويّل  إىل  وصواًل  أدىن، 
مقاومة  على  والقدرة  االجتماعّي،  النشاط 
�اءة]1]  بنَّ بأساليب  تغيريه  جيب  ما  وتغيري 
واالنزواء  الالمباالة  سلوكّيات  عن  بعيدة 

واالستسالم وغريها.

ويتمّثل املستوى الثاين فيما يسىم بـ  »بن�اء 
اإلنسايّن  التفّتح  يعكس  الذي  االقتدار« 
الفاعل، والكيان الناشط على جميع أصعدة 
احلياة اخلاّصة والعاّمة. وهذا االقتدار جيّسد 
التفكري اإلجيايّب أبرز جوانب�ه؛ ذلك أّنه الوسيلة 
األكرث جناعة وفاعلّية يف التعامل مع حتّدّيات 
فالعقبات  وصعوباتها.  ومشكالتها  احلياة 
واملعوقات والسلبّي�ات على اختالفها وتنوعها 
لُّ َعَملّيًا إاّل من خالل التفكري اإلجيايّب الذي  َ ُ

ال حت
احللول،  إمكانات  ويستكشف  املخارج  يوفر 
للتغّلب على األزمات، ومجابهة اإلخفاقات. 
على  للحفاظ  الفّعال  العالج  يشكل  أنه  كما 
والذهيّن.  النفيّس  التوازن  وخلق  املعنوّيات 
وفضاًل عن ذلك كّله »هناك ثابت أسايّس يف 
التفكري اإلجيايّب يتعّلق باملوقف من الذات. إذ 
1 - يراجع: حجازي، مصطفى: علم النفس والعوملة؛ رؤى مستقبليّة يف الرتبية والتنمية، 

ط1، املركز الثقايّف العريّب، بريوت،  2010، ص 196.

يتعّي على الشخص، على الرغم من عرثاته 
يف  إجيابّي�ًا  يظّل  أن  فشله،  وحاالت  وخيب�اته 
وفرصه  وإمكاناته  وقدراته  ذاته  إىل  نظرته 
إىل  يتسّرب  اليأس  يَدع  وأاّل  وممارساته، 
العديد  هناك  اخليب�ات  مقابل  يف  إْذ  ذاته؛ 
أوجه  مقابل  ويف  والنجاحات،  اإلجنازات  من 
مقابل  ويف  وإمكانات،  قدرات  هناك  القصور 
ممكنة«]2].  عديدة  فرص  هناك  العرثات 
هذا يعين أّن وعي اإلنسان/الشاب حبقيقته 
هو  وإمكاناته،  بقدراته  واإليمان  الذاتّي�ة، 
طريقه الوحيد حنو التحّرر من أنماط التفكري 
طة،  السلبّي�ة، والتخّلص من األحاسيس املثبِّ
والشفاء من السلوكّيات السّيئ�ة من انطواء 
يبتعد  جيعله  مما  وغريها  والمباالة  وانعزالّية 
مع  عالقاته  تأزيم  يف  ويسهم  الواقع،  عن 

مجتمعه ومحيطه.

خالصة الكالم:
واالنغالق  واالنزواء  الالمباالة  إّن 
»اللغة  من  ضربًا  تشّكل  الذات،  على 
وُتَؤّول  ُتفهم  أن  ينبغي   - الصامتة« 
تعبريّيًا  ونمطًا   - الصحيح  االجتاه  يف 
الشباب  إليه  يلجأ  مكتومًا  احتجاجّيًا 
إىل  لآلمال  مخّيب  واقع  من  هروبًا 
ترى  الفئة  فتلك  الصدفة.  يف  انزواء 
وتسمع لكّنها ال تفعل، وتعرف حبّسها 
فتقايض  »مناورة«،  موضوع  أّنها 
على  وانكفائها  والمباالتها  بصمتها 
احلرمان  على  احتجاجًا  نفسها 

2 - حجازي، إطالق طاقات الحياة؛ قراءات يف علم النفس اإليجايب، م.س، ص39-38.

ضمن  وتقاوم  واإلخفاق.  والتهميش 
مشهد ال تعرّب فيه – يف الغالب - عن 
بل  تتكّلم،  ال  عنها،  ُيعربَّ  بل  حقيقتها 
ُيتكلم من خاللها. إّن األمر يتعّلق إذن 
به.  مفعوٌل  فاعُله  ُموارب،  بانسحاب 
اجلامدة«  الصامتة  »الكتلة  فهذه 
االجتماعّية،  الطاقة  فيها  بردت 
وأتقنت  االمتصاص  على  فتمّرست 
متصّنع.  بشكل  ولكن  احلياد،  فّن 
تقوى  ال  اليت  الساكتة  األغلبّي�ة  إّنها 
َتْعَتْد أن تكون فاعلة  على الفعل، فلم 
يشء  كّل  يف  اخلمول  أصابها  أْن  إىل 
الالمباالة،  على  قدرتها  على  حىت 
الداخلّية  العزلة  إىل  منها  الفرد  فريكن 
ليسكن إىل نفسه وإىل مجاله الداخلّي 
هذا  ولتجاوز  النسق]]].  عن  وينفصل 
األمر  يقتيض  يب�دو-  فيما   – الوضع 
أمكن  ما  االنفتاح  اجتاه  يف  االشتغال 
وإنصاتًا  تواصاًل  الفئة؛  هذه  على 
سوى  وما  وإشراكًا  واهتمامًا  وتفّهمًا 
 

َ
ذلك مما َيُمدُّ شخصّيتها جبرعات أْوف
من األمل، ويوِجد لها مساحات أوسع  
بن�اء  يف  اإلسهام  ثّمة  ومن  للعمل. 
مجابهة  على  قادرة  مقتدرة  شخصّية 
لها  ر 

ّ
يتوف ما  إىل  استن�ادًا  التحدّيات 

وقدرات  والتطّور  النماء  طاقات  من 
الفعل واإلجناز.          

الدار  ط1،  االجتامعي،  واملجال  االحتجاجية  التعبريات  محسن:  بوعزيزي،  يراجع:   -  3

العربية للكتاب، تونس، 2009م، ص -154 162.

ملف العدد
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ملف العدد بقعة

بي  والتواصل  الكوني�ة  القرية  عالم  يف 
أّن  األوىل  للوهلة  يب�دو  القارات،  عرب  األفراد 
احلديث عن سبل تعزيز التواصل والعالقات 
ضعف  ثّمة  فهل  مستهجن.  أمر  االجتماعّية 
يف العالقات االجتماعّية عند الشباب فعاًل؟ 
وماذا عن شبكة العالقات اليت ينسجونها عن 

طريق عشرات مواقع التواصل؟

اليت  األسئلة  عشرات  إىل  السبحة  ّر 
ُ

وجت
يف  معاجلتها  يسعنا  ال  نقاشات  أمام  تضعنا 
الشباب  واقع  إىل  نتعّرف  ولكي  املقال.  هذا 
االجتماعّية]1]،  العالقات  مع  تعاملهم  يف 
يمكنن�ا البدء من نقطة معيارية وهي مهارات 
االجتماعّية،  العالقات  نسج  يف  الشباب 
االجتماعّية  الشبكات  على  واملحافظة 
صلة  من  ابت�داًء  االفرتاضّية،  وليس  الواقعية 
والعائلّية،  األسرّية  املؤّسسة  داخل  الرحم 
وصواًل إىل عالقات الصداقة والزمالة والعمل 
املختلفة،  االجتماعّية  بالفئات  واالهتمام 

وخاّصة املستضعفة واملهّمشة.

يف  صعوبة  جيد  ال  االجتماعّي  الباحث  إّن 
على  تدّل  عديدة،  علمّية  مؤشرات  رصد 
التواصل  يف  الشباب  فئة  مهارات  تراجع 

1- العالقات االجتامعيّة متثّل الروابط والتفاعالت املتبادلة بني أفراد املجتمع.

ذلك  ويظهر  بهم]2]،  املحيطي  مع  السليم 
العنفية،  األساليب  طغيان  خالل  من  جليًا 
آراء  تقّبل  وصعوبة  االحرتام،  قيمة  وتراجع 
اآلخرين، وضعف مهارات اإلنصات، وغريها 
عالقات  لنسج  منها  بّد  ال  اليت  املهارات  من 

اجتماعّية سليمة ومستدامة مع املحيط.

وقد ُيقال: لماذا الرتكي على تعزيز العالقات 
االجتماعّية؟ وما هي أهّميتها يف عالم تسوده 

الزنعة الفردّية؟

 اإلجابة عن هذا التساؤل تكمن يف تفّحص 
أحوال املجتمعات اليت تراجعت فيها الصالت 
من  التصّدع  ذلك  أفرزه  وما  االجتماعّية، 
وأمراض  وقلق  شريف،  غري  وتن�افس  بغضاء 

نفسّية... والحئة األضرار طويلة جدًا.

والتعاون  والتواصل  املحّبة  مجتمع  إّن 
اإلسالم  إليه  يدعو  الذي  والتكافل  واإلخاء 
النفسّية  احلواجز  فيه  تتكّسر  مجتمع  هو 
تعاىل:  لقوله  مصداقًا  ويكون  أبن�ائه،  بي 
ُقوا{  َتَفرَّ َواَل  َجِميعًا  هللِا  ْبِل  حِبَ }َواْعَتِصُموا 
أّيها  }يا  وقوله:   ،)10[ اآلية:  عمران،  آل  )سورة 

وجعلناكم  وأنىث  ذكر  من  خلقناكم  إّنا  الناس 

بعنوان  دراسة  منها  املجال،  هذا  يف  امليدانيّة  الدراسات  من  العديد  مراجعة  ميكن   -2

السلويكّ  لإلرشاد  أمان  مركز   ،2015 الثانوينّي«،  للتالمذة  والسلوكيّة  القيميّة  »االتجاهات 

واالجتامعّي.

هللا  عند  أكرمكم  إن  لتعارفوا  وقبائل  شعوبًا 
أتقاكم{ )سورة احلجرات، اآلية: ]1(.

اجتماعّية  عالقات  شبكة  ننسج  عندما 
فإّنن�ا  والرتاحم،  التواّد  على  تقوم  متين�ة 
واحلماية  االجتماعّي  األمان  تعزيز  يف  نسهم 
املنّظمات  وراءها  تلهث  اليت  االجتماعّية 
الدولّية حالّيًا]]]، بعد ما خّلفته حالة الوهن يف 
صعيد  على  مآٍس  من  االجتماعّية  العالقات 
العالم...»َمَثُل املؤمني يف تواّدهم وتراحمهم 
عضو  منه  اشتكى  إن  الواحد،  اجلسد  كمثل 

تداعت سائر األعضاء بالسهر واحلىم«]4].

االجتماعّية  العالقات  أهّمّية  بي�ان  إّن 
السليمة وجدواها، يعّد خطوة مهّمة يف طريق 
تعزيزها، فإذا لم يكن اإلنسان مقتنعًا بإجيابّي�ات 

أمر ما، فإّنه لن يكون مندفعًا حنوه. 

يف  الشباب  من  كبرية  نسبة  أّن  صحيح 
مهارات  إىل  تفتقر  اليوم،  اإلساليّم  العالم 
الروابط  لكّن  االجتماعّية،  العالقات  بن�اء 
زالت  ما  اإلساليّم  العالم  يف  االجتماعّية 
تكتسب أهّمّية خاّصة يف املجتمع ومؤّسساته.

القّوة  نقاط  من  نستفيد  أن  بد  ال  هنا  من 
3-ميكن يف هذا السياق مراجعة األدبيّات العامليّة املتعلّقة مبصطلح الحامية االجتامعيّة، 

والحيّز الذي يأخذه من الدراسات واألبحاث واملشاريع الدوليّة.

4- ابن حنبل، أحمد: مسند أحمد، ج4، ال ط، دار صادر، بريوت، ال ت، ص270.

د. سحر مصطفى

 لمساندة الشباب 
ً
معا

في رحلتهم االجتماعية
ـ  أستاذة جامعية ـ لبن�ان
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نساند  حىت  الثغرات،  معاجلة  على  ونعمل 
عالقات  لشبكة  بن�ائهم  رحلة  يف  الشباب 
اجتماعّية سليمة وصحيحة، تكون وقاية لهم 
من الوقوع يف براثن العزلة والقلق واالكتئ�اب 
العصر  أمراض  من  وغريها  اإلنرتنت  وإدمان 
يعيشه  الذي  احلايل  باالغرتاب  املرتبطة 

األفراد عن محيطهم ومجتمعهم.

وقبل طرح مقرتحات تفصيلّية تساعد يف 
الشباب،  عند  االجتماعّية  العالقات  تعزيز 
ال بّد من تدريبهم على مجموعة من مهارات 
ومنها  عام،  بشكل  اإلنسايّن  التواصل 
األفكار  طرح  وحسن  الفّعال،  اإلصغاء 
واحلوار، وتعزيز قيمة االحرتام وتقّبل اآلخر، 
ونب�ذ التكرّب والتعايل.. .وغريها من املقّدمات 
على  الفردّية  إمكاناتهم  لتعزيز  الضرورّية 

االخنراط يف احلياة العاّمة.

ثم يمكنن�ا تقديم مجموعة من االقرتحات 
العملّية عن طريق تقسيم ميادين العالقات 

االجتماعّية على الشكل اآليت:

أواًل: العالقات األسرّية:

اإلنسانّي�ة،  العالقات  مهد  هي  األسرة 
األساسّية  املهارات  األفراد  يكتسب  فيها 
داخلها  وتتنوع  املحيط.  مع  للتواصل 
واألخّوة،  الزوجّية  عالقة  بي  الروابط 
األسرة  خالل  من  )القرابة(  الدم  وروابط 
األسرّية  العالقات  شبكة  وتت�أثر  املمتّدة]1]. 

بمجموعة من العوامل، منها:

ـ ثقافة الوالدين ومدى امتالكهما ملهارات 
التواصل.

الفّعال  التواصل  بتعزيز  األهل  اهتمام  ـ 

1- األسة التي متتد خارج األم واألب واألخوة، واملكونة من األجداد واألخوال واألعامم 

وأبناهام، ما يطلق عليهم األرحام....

الكايف. الوقت  وإعطائهم  األبن�اء،  مع 

األقارب  على  النواتّي�ة]2]  األسرة  انفتاح  ـ 
واهتمامها بتعزيز صلة الرحم.

املناسبات  إحياء  على  احلرص  مدى  ـ 
األسرّية بشكل مشرتك.

األسرية  الروابط  تعزيز  سبي�ل  ويف 
من  بمجموعة  القيام  يمكن  وتمتينها، 
وتغيري  بالتثقيف  بعضها  يتعّلق  األمور، 
بعض  توضيح  أو  املغلوطة،  األفكار  بعض 
الشباب،  أذهان  يف  املشّوشة  االعتقادات 
ويتعّلق بعضها اآلخر بإجراءات عملّية تعّزز 

يف  اجلّيدة  التواصلّية  السلوكّيات 
مجال األسرة. نذكر منها:

على  املختلفة  اإلعالم  وسائل  يف  الرتكي  ـ 
أهّمّية األسرة، وخاصة يف ما يرتبط بالعالقة 
مع الوالدين اليت جعلها هللا سبحانه وتعاىل 
على درجة كبرية من األهّمّية، كما برز اهتمام 
والدينّي�ة  واالجتماعّية  التربوّية  اجلهات 

بت�أصيلها.

ـ       تفسري معىن العقوق للشباب ومصاديقه.

2- األسة املؤلّفة من الزوجني واألبناء.

املختلفة  واجلمعّيات  الهيئ�ات  تشجيع 
بتعزيز  املتعّلقة  األنشطة  تكثيف  على 
املثال:  الروابط األسرّية، ومنها، على سبي�ل 
احتفالّيات  خالل  من  لألسرة  أسبوع  إحياء 
عاّمة، التشجيع على إقامة أنشطة رياضّية 
الذكور،  وأبن�ائهم  اآلباء  بي  جتمع  وترفيهّية 
 25-15 بي  العمرّية  الفئة  ضمن  وخاّصة 
سنة. وكذلك إقامة أنشطة ومسابقات جتمع 
.وغريها  الشابات..  وبن�اتهّن  األمهات  بي 
من األنشطة اليت تسهم يف إحياء العالقات 
وتقّرب  الود،ّ  وتزيد  وتصويبها،  األسرّية 

وجهات النظر بي جيل اآلباء واألبن�اء.

تضرب  اليت  والربامج  النكات  مواجهة  ـ 
صورة األهل واألسرة.

املشكالت  حلّل  واملشورة  الدعم  تقديم  ـ 
أو  واألبن�اء،  األهل  بي  أكان  سواء  األسرّية، 

بي اإلخوة، أو األرحام.

املمتّدة؛  األسرة  مع  العالقات  تعزيز  ـ 
إجياد  على  أنفسهم  الشباب  حيّرض  حبيث 
البيئ�ة اخلصبة واحليوّية مع الدائرة األقرب 
مقابالت  إجراء  مثاًل-  فيمكنهم-  إليهم، 
تعاملهم  طريقة  إىل  للتعّرف  األجداد  مع 
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ملف العدد بقعة

مواجهتهم  وكيفية  احلياتّي�ة،  األمور  مع 

معاجلة  أو  اجلفاف  قبي�ل:  من  للمشكالت، 

كما  للزواج.  حتضريهم  أو  األمراض،  بعض 

العدد  الجتماع  الشهر  يف  يوم  حتديد  يمكن 

وإقامة  املمتّدة،  األسرة  أفراد  من  األكرب 

سلسلة من األنشطة.

ثاني�ًا: العالقة مع اجلريان:

الذي  الكبري  االهتمام  من  الرغم  على 

واجلريان،  اجلرية  لعالقات  اإلسالم  يوليه 

بل  العالقات،  هذه  يف  تراجعًا  نشهد  لكّنن�ا 

جند يف بعض املدن أّن سكان املبىن الواحد ال 

يعرفون بعضهم. وملعاجلة هذا اخللل يمكن 

القيام بعدة خطوات منها:

ـ تعميم ثقافة حسن الظن داخل املجتمع 

على  أخاك  »احمل  قاعدة  على  اإلساليّم، 

سبعي محمل حسن«.

الغيب�ة  وأجواء  اإلشاعات  محاربة  ـ 

والنميمة اليت تبّث أجواء الشحن والبغضاء 

بي الناس.

مع  العالقات  أهمية  على  التثقيف  ـ 

اجلريان، ومدى الفائدة اليت حيّصلها األفراد 

واملجتمع من تعزيز هذه العالقات]1].

األهلّية  األطر  بعض  تشكيل  إىل  اللجوء  ـ 

على غرار العديد من التجارب العاملّية، واليت 

كان العالم اإلساليّم سّباقًا إليها يف ما مىض، 

1 - ميكن يف هذا املجال االستعانة بالرصيد الغنّي من األحاديث النبويّة الرشيفة، وسرية 

أهل البيت )ع(، يف هذا املجال.

مثل: جلان األحياء وجلان البن�ايات يف املدن.

بي  اجلماعّية  املشاريع  بعض  تعزيز  ـ 

يّح،  أفضل  مسابقات  خالل  من  اجلريان، 

أو قرية نموذجّية، حيث يشرتك اجلريان يف 

أعمال حتسي قريتهم أو جتميل حّيهم.

ـ إحياء املناسبات الدينّي�ة بشكل جماعّي، 

من قبل اجلريان، مثل: اإلفطارات املشرتكة 

وتوزيع  اليّح  تزيي  أو  رمضان،  شهر  يف 

احللوى يف األعياد.

والسؤال  اجلريان  تفّقد  على  التشجيع  ـ 

أهّمّية  إبراز  على  والعمل  أحوالهم،  عن 

الزتاور، ونشر آداب الزيارة.

اجلريان  مساعدة  فكرة  إحياء  إعادة  ـ 

جين  أو  املنازل،  بن�اء  أعمال  يف  لبعضهم 

املحاصيل الزراعّية وغريها، واليت كان يطلق 

عليها سابقًا اسم »الَعْونة«]2].

والفئات  الرفاق  مع  العالقة  ثالثًا: 
االجتماعّية اخلاّصة]]]:

لطالما كانت جماعة الرفاق من اجلماعات 

املؤّثرة يف حياة الشباب، حىت قيل: »قل يل من 

تعاشر أقل لك من أنت«. واهتّمت املنّظمات 

وكيفية  األقران،  جبماعات  سيم  بما  والدول 

رفع  يف  يسهم  بما  منها  واالستفادة  توجيهها 

عالقاتهم  تعزيز  خالل  من  األفراد  مستوى 

2-من فعل أعان.

أصحاب  وعوائلهم،  الجرحى  الشهداء،  عوائل  وعوائلهم،  األسى  بهم  نقصد   -3

االحتياجات الخاّصة...

جماعات  شهدت  لكن  ممّيزين]4].  بأقران 

لصالح  ملحوظًا  تراجعًا  مؤخرًا  الرفاق 

مواقع  طريق  عن  االفرتاضّية،  املجموعات 

حّي  على  استولت  اليت  الرقيّم،  التواصل 

كبري من هذه العالقات، وذلك على حساب 

أت  أّنه  من  الرغم  على  الواقعّية،  العالقات 

مكّماًل وليس بدياًل يف بعض األحيان.

العالقات  جدلّية  يف  اخلوض  عن  وبعيدًا 

الرتكي  املهّم  من  فإّن  التواصل،  مواقع  عرب 

على األنشطة اليت تعّزز العالقات اإلجيابّي�ة، 

وبعض  النابي�ة  واأللفاظ  العنف  وترفض 

مجموعات  بي  اخلاطئة،  السلوكّيات 

العمل  على  الرتكي  خالل  من  الشباب، 

األنشطة  يف  االخنراط  وتشجيع  الكشفّي، 

التطوعّية.

الشبابّي�ة  للمبادرات  املجال  فتح  ـ 

اجلماعّية.

ترعى  اليت  باملؤّسسات  الشباب  ربط  ـ 

األيت�ام  وكذلك  واجلرىح،  الشهداء  عوائل 

االحتي�اجات  وأصحاب  واملسني،  والفقراء 

يف  اخنراطهم  على  والتشجيع  اخلاّصة، 

خدمة هذه الفئات.

القضايا  عن  الدفاع  على  التشجيع  ـ 

االجتماعّية  الفئات  ومناصرة  املحّقة، 

يتعّرضون  الذين  واملستضعفي  املهّمشة، 

للحصار والتجويع.

4- ميكن يف هذا املجال مراجعة العديد من املشاريع الدوليّة يف عّدة دول عربيّة وإسالميّة، 

حول الرتبية باألقران، وموجهة العنف من خالل تعزيز العالقة باألقران وغريها... 
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يف املحّصلة ال بّد من العمل 

وتنمية  الشباب،  مساندة  ىلع 

ال  حتى  لديهم،  االجتماع  حّب 

ينكفؤوا عن التواصل الحقيقّي 

مع العالم الواقعّي ويستعيضوا 

عنه بتواصل افتراضّي ال ُيسمن 

وال يغني من جوع، تحت وطأة 

التواصل،  يف  مهاراتهم  ضعف 

النزول  من  مخاوفهم  وتنامي 

إلى الحياة الواقعّية، واالصطدام 

تفرضها  وعراقيل  بعقبات 

تعقيدات العالقات االجتماعّية.

مع الشباب
العــدد 5 ـ ربيع 2019
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ّ

 أن
ً
»علين�ا أن ندرك جّيدا

»هللا هو الحّب«، وأن 
نحّب ما نقوم به«.

السرية الذاتّي�ة للسيدة رباب الصدر: 

شقيقة  الدين،  شرف  الصدر  رباب  السّيدة 

الصدر،  موىس  السيد  سماحة  املغّيب  اإلمام 

ولدت  الدين.  شرف  حسي  األديب  وزوجة 

حصلت  إيران،  يف  قم  مدين�ة  يف   1944 سنة 

اجلامعة  من  الفلسفة  يف  دكتوراه  شهادة  على 

من  اإلنساني�ات  يف  فخرية  ودكتوراه  اللبن�اني�ة، 

كونها  جانب  إىل  األمريكّية،  اللبن�انّي�ة  اجلامعة 

أّمًا ألربعة أوالد.

الصدر  اإلمام  مركز  تأسيس  إجنازاتها  أبرز 

يف  محاضرات  إلقاء  والدراسات،  لألحباث 

مواضيع مختلفة، وتنظيم عّدة مؤتمرات.

الفارسّية،  اللغات  الصدر   السّيدة  تتقن   

ميدالّية  على:  وحاصلة  واإلنكليّية،  العربّي�ة، 

 ،1991 عام  مالطا  فرسان  منظمة  من  تقدير 

اخلريّية  األعمال  جلنة  من  الذهبّي�ة  امليدالّية 

األرز  وسام   ،1992 عام  فرنسا  يف  واإلنسانّي�ة 

من  تقدير  وشهادة    ،199[ عام  فارس  برتب�ة 

كانت   .2000 عام  املتحدة  لألمم  العام  األمي 

احلقلي  يف  ناشطة  تزال،  وال  رباب،  السّيدة 

للمرأة  دائمًا  وُمنحازة  واالجتماعّي،  اإلنسايّن 

وحقوقها. وحاليًا هي رئيسة »مؤّسسات اإلمام 

الصدر« يف مدين�ة صور.

رباب  السّيدة  أّن  املعلوم  من  الشباب:  مع 

الصدر ُولدت يف عائلة علمّية، وأّن والدتك هي 

. هل يمكن أن  ابن�ة املجتهد السّيد حسني القيّمّ

للعلم  ونظرتك  العلمّية،  مسريتك  عن  حتّدثين�ا 

وانعكاسه يف تطّور املجتمعات ورقّيها؟

السيدة
رباب

الصدر

زين�ة موىس شيث

ثّم  البكالوريا،  صّف  إىل  وصلت 

وعندما  األوالد،  بعدها  وأجنبت  تزّوجت، 

كربوا أكملت دراسيت. وعندما كان ينتهي 

إىل  وخيلدون  والعشاء  الدرس  من  األوالد 

كنت   لياًل،  العاشرة  الساعة  قرابة  النوم 

أبدء رحليت مع الدراسة. مرات عدة كنت 

بعدها  ألستفيق  يدي،  بي  والكتاب  أنام 

ودخلت  البكالوريا  أنهيت  الدرس.  وأتابع 

العليا  الدراسات  أنهيت  ثّم  اجلامعة،  إىل 

يف اختصاص الفلسفة واحلمد هلل.

»العلم نور« ينّور احلياة والطريق. وهو 

ألّنه  وتعاىل،  سبحانه  هللا  ملعرفة  وسيلة 

والقرآنّي�ة،  الدينّي�ة  األمور  فهم  من  يمّكنن�ا 

ذلك   
ّ

أّن شّك  وال  احلياتّي�ة.  ومسؤولّياتن�ا 

فاملتعّلم   املجتمع.  تطّور  على  ينعكس 

واألخالقّيات،  الواجبات  إىل  يتعّرف 

كان  ولو  غريه  مساعدة  على  قادرًا  ويصبح 

من غري دين أو طائفة، وعندما يعي كّل فرد 

حينها  يتكّون  واخلطوات،  الواجبات  هذه 

التفاهم  يسوده  ومتكامل،  متمّي  مجتمع 

والتعاون واحلب. ويف حال وجود املشاكل، 

يقوم جميع أفراد املجتمع حبّلها معًا.  إذن،  

هما  اإلنسان  حياة  يف  األساسّيان  فاألمران 

بالثاين  مرتبط  األّول  ووجود  والدين،  العلم 

والعكس صحيح. وعلى الفرد أن ينطلق من 

هذين املبدأين.

ضيف وتجربةبقعة ضوء



مع الشباب
العــدد 5 ـ ربيع 2019

27

M a a  a l s h a b a b ( 5 )  |  S p r i n g  2 0 1 9

موىس  اإلمام  يقول  الشباب:  مع 

صاحلًا  مجتمعًا  أردتم  »إن  الصدر: 

لرتبي�ة  هّيئوا  صاحلني  وأوالدًا 

كيف  صالح...«.  وملجتمع  صاحلة، 

يمكنن�ا يف هذا العصر أن نهّي عناصر 

الصالح،  واملجتمع  الصاحلة  الرتبي�ة 

وما هي األساليب والوسائل؟

نهيِّ املجتمع الصالح مع مجموعة 

واملدركي  املؤّهلي  املسؤولي  من 

يريدون  الذين  وأولئك  ملسؤولّياتهم، 

تغيري املجتمع حنو األفضل، ويتحّلون 

مثل:  احلميدة  األخالقّيات  من  بالعديد 

واحلّب  والتأهيل  والفهم  واإلصالح  اإليمان 

والصدق واإلخالص وغريها.

أن  علين�ا  الصالح،  املجتمع  نبين  ولكي 

نب�دأ من املزنل ثم ننتقل إىل اجلريان، فاليّح، 

أن  وعلين�ا  املجتمع.  إىل  ثم  املدرسة،  بعدها 

حنّب  وأّن  احلّب«،  هو  »هللا  أن  جّيدًا  ندرك 

ما نقوم به؛ ألّنه عندما ال يوجد احلّب يف أّي 

مكان، يصبح هذا املكان فارغًا.

مع الشباب: قرأنا يف أكرث من موضع لكم، 

 hكالمًا مؤّثرًا عن العالقة مع السّيدة الزهراء

تفّك   hالزهراء السّيدة  بأّن  »أشعر  تقولني: 

شغلنا  يف  موجودة  وهي  شغلنا،  عن  العقد 

دائمًا«. هذا الكالم له ُبعد فكرّي ووجدايّن يف 

شخصّيتك، من أين هذا اليقني؟

فقد  واألهل.  الرتبي�ة  من  اليقي  هذا  لدّي 

ترّبيت على حّب النّبs وأهل بيت�ه واألئمة، 

واإلسالم من دييّن وقرآيّن ومعتقدايّت. 

ذايت  بتنمية  قمت  كربت،  وعندما 

وتقويتها، ما أّثر إجيابًا على حيايت. 

بركات  وأرى  اليقي  هذا  أرى 

وحضورها...   hالزهراء السّيدة 

دائمًا. يف المايض قامت »إسرائي�ل« 

أّي  حيدث  ولم  مرات،  عّدة  بقصفنا 

قامت  من  أّنها  يقي  لدي  لنا.  يشء 

قمنا  لذا  علين�ا؛  وبركاتها  حبمايتن�ا 

»مرّبة  باسمها  املدرسة  بتسمية 

.»hرحاب الزهراء

خالل  من  الواضح  من  الشباب:  مع 

واحلضور  واملتنّوع  الواسع  النشاط  تتّبع 

للسّيدة  واالجتماعّي  والتربوّي  الفكرّي 

الشخصّيات  أقرب  من  أّنها  الصدر،  رباب 

لإلمام  العليّم  منهجها  يف  تأّثرًا  وأكرثها 

هذه  أسرار  هي  فما  الصدر...  موىس  السّيد 

العالقة التكاملّية مع سماحة اإلمام، وكيف 

انعكست على شخصّيتك؟

هو  حيايت  يف  أّثروا  الذين  األشخاص  أكرث 
من  يملكه  وما  أيخ،  اإلمام  الصدر.  اإلمام 
ترّبين�ا يف بيت  أنا حتمًا؛ ألنن�ا  مميات أملكها 

واحد، لكن اإلمام »طالع غري شكل«.

بعائلة  عليَّ  أنعم  أّنه  دائمًا  هللا  أشكر 

الصدر  بيت  سنة،  ألف  مدار  على  ممّية. 

واملسؤولون  واملجتهدون  العلماء  فيهم 

اخلدمات  يقّدمون  الذين  واالجتماعّيون 

أو  شهداء  نراهم  وبالتايل  للناس. 

ضيف وتجربة
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يف  ترعرعت  مقتولي.  أو  مخطوفي 
اإلنسانّي�ة  وحّب  احلياة  حبّب  تضّج  بيئ�ة 
اإلنسان  أخذ  وكّلما  واخلدمة.  والعطاء 
كّلما  واحلّب،  واإليمان  القيم  من  أكرث 
على  ينعكس  وهذا  والبن�اء.  بالعطاء  قام 
وكالمه  ومعشره  وسلوكه  شخصّيت�ه 
رأس  وعلى  اآلخر.  إىل  ونظرته  وتفكريه 
 h الزهراء  والسّيدة  أئّميت  لدّي  عائليت 
وكّل   .hزينب والسّيدة  خدجية  والسّيدة 
لنا  نماذج  وهم  حياتهم  يف  عانوا  األنبي�اء 

بهم. ونقتيض 

رباب  السّيدة  أّن  املعلوم  الشباب:  مع 
واالجتماعّية  التربوّية  املسرية  أكملت 
األهداف  هي  فما  الصدر،  موىس  لإلمام 
وتعملون  عملتم  اليت  الرئيسة  والغايات 
فيما  سّيما  وال  املجتمع،  يف  حتقيقها  على 

يتعّلق بشرحية الشباب؟

على  عمله  بدايات  يف  اإلمام  تركي  كان 

مع  لقائي  يرّتب  فكان  الشباب.  عنصر 

ورّكز  شهرّيًا.  الكبار  مع  ولقاء  الشباب 

االجتماعّية  حركاته  أكرث  يف  الفئة  هذه  على 

ألّنه  بالشباب  نفسه  فأحاط   ، والنضالّية 

أّن  كان يعتربهم جيل املستقبل،  وكان يرى 

دورهم أسايّس يف تغيري املجتمع حنو األفضل، 

بل  والتطوير  التحسي  عرب  فقط  وليس 

على  إال  يتحّقق  ال  الذي  التغيري  عرب  أيضًا 

أيديهم؛ ألّنهم يتمتعون بالقدرة على الصرب 

للحياة  الكبري  حّبهم  عن  فضاًل  واالنتب�اه، 

أكرث من غريهم.

هي  لتحقيقها  نسعى  اليت  األهداف  أهم 

الشباب؛  جيل  يف  املمّي  اإلنسان  تأهيل 

أيضًا  نسعى  وبالتأكيد  بهم.  كّله  أملنا  ألن 
ونقوم  األجيال  من  بغريهم  لالهتمام 

خبدمتهم.

»أرى  رباب  السّيدة  تقول  الشباب:  مع 
كالٌم  وهذا  إنسانًا«ً،  أخدم  عندما...  هللا 
ويبنّي  العقدّي،  بعده  له  األهمّية،  غاية  يف 
الناس  خدمة  يف  حتملونها  اليت  الروح 
من  للشباب  تقّدمني  ماذا  واملجتمع«، 
االجتماعّية  اخلدمة  أهمّية  عن  توجيه 

للناس؟

صالتان؛  »لدين�ا  الصدر:  اإلمام  يقول 
صالة العبادات وصالة اخلدمات«، أي أّنه 
يشّبه اخلدمة اإلنساني�ة بالصالة والعبادة. 
ولكن  وربه،  العبد  بي  هي  العبادات  صالة 
وهذا  العملّي.  الشّق  هي  اخلدمات  صالة 
العمل ينبغي أن يكون نابعًا من قلب صادق 
أّي مقابل. وهنا  وخالص هلل، ال ننتظر منه 
أضعافًا،  الصالح  عملنا  هللا  ويرّد  هللا،  نرى 

وكاليم هذا نابع عن جتربة.

اإللهّي،  الفضل  هذا  معي  حيصل  عندما 
عطاياه.  على  هللا  وأشكر  بالسعادة  أشعر 
وهللا سبحانه أنعم عليَّ نعمة العمل وخدمة 

عباد هللا، وهذا توفيق منه.

بن�اء  التعليم،  الرتبي�ة،  الشباب:  مع 
واإلرشاد  التوجيه  الفنون،  املهارات، 
وغريها، كّلها عناصر تقوم عليها املؤّسسات 
هذه  ّقق 

ُ
وحت حّققت  ماذا  تديرونها...  اليت 

املؤّسسات ألجيالنا وشبابن�ا؟

سنة،   55 من  أكرث  عمرها  املؤسسة  هذه 
وقد خّرجت أجيااًل. تأسست سنة ]196م، 
يف  اجتماعّيًا  تغيريًا  حتدث  أن  واستطاعت 
األّمّية  تسود   كانت  حيث  املنطقة؛  هذه 
والتأّخر والعقلّيات املتحّجرة، لكن -اليوم- 
اختلفت األوضاع؛ فاخنفضت نسبة األّمّية، 
زوجها  جانب  إىل  ووقفت  املرأة،  وتطّورت 
تساعده بكل رحابة صدر لتشاركه الشعور 
أن  املؤّسسة  استطاعت  وقد  باملسؤولّية. 
تؤّهل مجتمعًا نسائّي�ًا ممّيًا يتمّتع باإليمان 

واألخالق والقيم االجتماعّية.

رباب  السّيدة  من  نتمّن  الشباب:  مع 

مرحلة  إىل  معنا  تعود  أن  الفاضلة  الصدر 

شبابها،  مسرية  عن  وحتّدثن�ا  الشباب 

وحتدّيات الشباب يف ذلك الزمان.

تربيت  ففي بيت دييّن ملزتم. ومن املعلوم 

يعيشون  كانوا  والعلماء  الدين  رجال  أّن 

أرفض  كنت  وأنا  معّي.  بروتوكول  ضمن 

بالتقّدم  وأطالب  األحيان،  بعض  يف  ذلك 

اإلمام  اهتّم  هنا  من  املزيد.  ومعرفة  الدائم 

الثامنة  يف  وأنا  أيب  وفاة  بعد  برتبييت  الصدر 

خصوصًا  كالمه  أتقّبل  وكنت  العمر.  من 

وبفضل  والربهان.  باملنطق  يرفقه  عندما 

على  وتعّرفت  كثرية،  أشياء  تعّلمت  تربيت�ه 

احلياة بمفاهيم وقيم مختلفة.

رباب:  السّيدة  تقول  الشباب:  مع 

متغرّي،  مجتمع  نعيشه  الذي  »املجتمع 

متقّلب، متن�اقض...«، برأيك أين دور املرأة 

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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والشابة يف هكذا مجتمع، وما هي أولوّياتها؟

وعندما  األمومة،  هو  األساس  املرأة  دور 

تكون املرأة أمًا جيب عليها أن تشارك وتت�دّخل 

مرحلة  يف  وليس  أبن�ائها،  حياة  مراحل  كّل  يف 

 
ً
خطأ الولد  يرتكب  عندما  فقط.  الطفولة 

األّم أن جتالسه وتتكّلم معه،  معّيًا، فإّن على 

يغرّي.  أن  وعليه  أخطأ  أّنه  فكرة  لديه  وتثبت 

اخلطأ.  يكّرر  سوف  أهملته،  حال  يف  ولكن 

بعض األهل ال حياسبون أبن�اءهم على الرغم 

من أن املحاسبة مهّمة جّدًا.

للمرأة  يمكن  فإّنه  أّمًا،  تكن  لم  إن  وحىت 

رفيقاتها.  على  سّيما  وال  املجتمع،  يف  تؤّثر  أن 

مشكلة،  طالبات  مجموعة  يواجه  عندما 

فكالم  وإرشادهم.  بنصحهم  يقوم  من  هي 

أو  األّم  كالم  من  أكرث  مؤّثر  أحيانًا  الزميلة 

يف  القيم  تمارس  أن  الشابة  على  األخت. 

املجتمع  يف  اآلخرين  مع  تتفاهم  وأن  حياتها، 

واجلامعة والعمل. باختصار، عليها أن تطّبق 

ما اكتسبت�ه من قيم وأخالقّيات.

نظرة  رباب  السّيدة  تملك  الشباب:  مع 

للمستقبل،  ومتفائلة  إجيابّي�ة  استشرافّية 

ومطمئّن�ة  واثقة  خبطًى  األمور  مع  وتتعامل 

واإلدارّية  القيادّية  الصفات  من  وهذه 

هذا  يف  جتربتك  من  االستفادة  نوّد  الواعية. 

يف  اليوم  لشباب  نصيحتك  هي  وما  املجال، 

النظرة اإلجيابّي�ة إىل األمور؟

أنا بطبيعيت إنسانة متفائلة ألّن إيماين باهلل 

كبري وعلى أمل أن يبقى هذا اإليمان لكي أتابع. 

وأيضًا أعمل بطريقة سليمة وواضحة. أقول 

رأيي بوضوح كما أقوم بدوري بوضوح. أويص 

وأن  واإلخالص،  واإليمان  بالتفاؤل  الشباب 

وبذلك  اآلخرين؛  على  القيم  هذه  يطّبقوا 

غريه،  الفرد  يؤذي  وال  جميلة،  احلياة  تصبح 

ويعّم احلب يف املجتمع.

املرأة  حلضور  نظرتك  هي  ما  الشباب:  مع 

إليه،  احلاجة  ووجه  والعملّي«  »االجتماعّي 

للحياة  األولوّية  وهل  معيقاته،  هي  وما 

األسرّية أم للعمل، أم أّنه يمكن اجلمع بينهما؟

النساء،  من  صنفان  لبن�ان  يف  لدين�ا 

ويتقّن  حضور  ولديهن  فاعالت  فبعضهّن 

عملهّن، وبعضهّن هن ممن يتولي مناصب 

)وهن  وبعضهّن  مهّمة.  ومسؤولّيات 

باأللبسة  املرتبطة  باملظاهر  يتلهي  أكرث( 

قمن  ولو  وغريها.  واالحتفاالت  واملجوهرات 

بالتطّوع ساعتي للمجتمع، كان ذلك أفضل 

دور  أّن  أرى  لبن�ان.  له  حيتاج  ما  وهذا  لهّن، 

خاّصة  الرجل،  دور  من  أهّم  املجتمع  يف  املرأة 

على  ترّكز  أن  املرأة  على  عملها.  أتقنت  إذا 

اجلانبي؛ أي الرتبي�ة األسرّية والعمل. عليها 

واخلدمات  واجلمال  العمل  على  ترّكز  أن 

والسياسة وعلى كّل يشء.

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.

عرب  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 املتخّصصي؛ 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

»املواطنون الرقمّيون« مصطلٌح 
جديد  يف املجتمع الرقيّم، أطلقه 

 Marc( خبري التقنّي�ة مارك برينسكي
Prensky( عام 2001.  وقد تطّور 

هذا املفهوم عندما أصبحت الهواتف 
الذكّية املتصلة باإلنرتنت جزءًا 

أساسّيًا من احلياة اليومّية.

االستخدام  تعين  الرقمّية  واملواطنة 

الشعّب املسؤول واألخاليّق واآلمن من جانب 

واالتصاالت،  املعلومات  لتقني�ة  األفراد 

املحلي،  املجتمع  يف  أعضاًء  بوصفهم  وذلك 

ومواطني يف املجتمع العاليم. 

الستخدام  املضطرد  االزدياد  ومع 

الرقمّية  املواطنة  أهّمّية  تزداد  التكنولوجيا، 

التعليمّية  املؤسسات  عاتق  على  ويقع 

فال  قيمها،  تدريس  مسؤولية  والتربوّية 

يمكن أن يصبح الفرد مواطنًا رقمّيًا مسؤواًل 

على  لزامًا  وصار  التعليم.  طريق  عن  إال 

جديدة  بمهارات  التعامل  املؤسسات  هذه 

فمن  رقمّيًا،  جياًل  حتتضن  ألّنها  ومختلفة، 

الرقمّية  املواطنة  قيم  تعليم  خالل 

رقمّيًا.  العصر  مع  املجتمع  يتواءم 

تعليم  يف  كبري  دور  أيضًا-  ولألهل- 

قيم املواطنة الرقمّية، وذلك عن طريق 

الرقيّم،  التنّمر  من  أوالدهم  حماية 

ومراقبة سلوكهم على مواقع التواصل 

املواضيع  على  واإلشراف  االجتماعّي، 

اليت يتفاعلون معها، والتحديد الصارم 

للوقت املتاح الستخدامها. وخاّصة مع 

ازدياد معدل استخدام مواقع التواصل 

تبّي  فقد  %9؛  بنسبة  االجتماعّي 

حبسب تقرير موقع )we are social(   أّنه يف 

مطلع العام 2019،  أصبح %45 من سكان 

العالم يعيشون يف العالم االفرتايّض. 

هذه  من  األكرب  النصيب  وللشباب 

النسبة؛ فمواقع التواصل االجتماعّي خلقت 

ماليي  معها  يتفاعل  افرتاضّيًة  مجتمعات 

هذه  وشّكلت  العالم،  أحناء  كافة  من  الناس 

والتكوين  السلوك  يف  مهّمًا  تغرّيًا  الثورة 

ونظرًا  املجتمع.  يف  للفرد  واملعريّف  الثقايّف 

لسلوكّيات  وإنت�اجها  التقنّي�ات،  هذه  لتأثري 

سلبّي�ة وإجيابّي�ة، ظهرت حاجة ماسة لوجود 

سياسات وقائّي�ة وأخالقّيات رقمّية وقواني 

تضبط استخدام مواقع التواصل االجتماعّي. 

الرقمّية  املواطنة  قيم  تقسيم  تّم  وقد 

وفقًا  فئات  ثالث  ضمن  محاور،  تسعة  إىل 

للهدف من كل محور. 

أواًل: احرتام النفس واحرتام اآلخرين: 

تتضمن هذه الفئة معايري السلوك الرقيّم، 

والسلوكّيات  القواعد  من  مجموعة  وهي 

أنت في المجتمع الرقيّم
تعّرف على قيمه

ماجستري يف اإلعالم اجلديد ـ  لبن�انآالء شمس الدين
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تربية

املؤسسات  يف  تعليمها  جيب  اليت 

حىت  العمرّية  املراحل  ملختلف  التعليمّية 

مكانًا  االجتماعّي  التواصل  مواقع  تصبح 

خاليًا  افرتاضّيًا  ومجتمعًا  للجميع،  آمنًا 

اآلخرين  واستغالل  الرقيّم  التنّمر  من 

واإلساءة إليهم. 

كما تتضّمن هذه الفئة الوصول الرقيّم 

وذلك  املجتمع،  وأفراد  املتعلمي  ة 
ّ
لكاف

االقتصادّية  أوضاعهم  عن  النظر  بغض 

واالجتماعية، فاملواطنة تتطّلب املشاركة 

واإلقليمّية  املحّلّية  املجتمعات  يف 

يف  الشباب  دور  لتعزيز  وذلك  والوطنّي�ة؛ 

الرقيّم  تطوير املجتمع. ويتحقق الوصول 

للمؤّسسات  املناسب  التمويل  خالل  من 

التعليمّية الرسمّية والتطوير األكادييّم يف 

املناهج التعليمّية بما يتن�اسب مع العصر 

الرقيّم. 

الوصول  يضبط  قانون  من  بد  وال 

االفرتايّض،  العالم  يف  والسلوك  الرقيّم 

أهم  من  ُيعّد  الرقيّم  القانون  فإّن  لذا 

محاور املواطنة الرقمّية، وهو من القيود 

للتكنولوجيا.  استخدامنا  م  كِّ
ُ

حت اليت 

التواصل  مواقع  سّهلت  أن  فبعد 

السرقة  عملّيات  من  االجتماعّي 

واالعتداء  واالنتحال  والفكرّية،  العلمّية 

إىل  باإلضافة  التجارّية  العالمات  على 

على  التعّدي  مثل:  املعلوماتّي�ة  اجلرائم 

معلوماتهم  واخرتاق  اآلخرين  هوّية 

يقوم  بهم...  والتضليل  الشخصّية 

األفعال  لهذه  حد  بوضع  الرقيّم  القانون 

قبل  من  والتوعية  التعليم  خالل  من 

املدرسة واجلامعة واملجتمع. 

ثاني�ًا: التواصل مع اآلخرين: 

عملّية  الذكّية  الهواتف  سّهلت 

لكّنها  اآلخرين،  مع  والتواصل  االتصال 

التب�ادل  أبرزها  عديدة  مشاكل  خلقت 

عن  وينتج  وحفظها.  للمعلومات  الرقيّم 

ابزتاز  عملّيات  األحيان  من  كثري  يف  ذلك 

السلوك  هذا  حيدث  ما  وعادة  وتهديد. 

على  اخلاّصة  الدردشة  خدمة  عرب 

والواتساب  واإلنستغرام  الفيسبوك 

املكتوبة  املعلومات  حفظ  ر 
ّ
توف اليت 

بّد من االنتب�اه  والصوتّي�ة والصور. لذا ال 

إذا  خاّصة  اآلخرين،  مع  التواصل  يف 

إرسال  عدم  على  واحلرص  غرباء،  كانوا 

معلومات شخصّية لهم عرب هذه املواقع. 

تقوم  أن  التربوّية  املؤسسات  وعلى 

بالتوعية من مخاطر هذا السلوك. 

الرقمية  األمية  محو  مفهوم  يتوقف  ال 

الرقمية  املواطنة  محاور  أحد  يمّثل  الذي 

الستخدام  األساسية  املهارات  على 

بن�اء  إىل  يتعداه  بل  الرقمية،  التقني�ات 

عند  املعلومات  اكتشاف  على  القدرة 

الوصول  كيفّية  وحتديد  إليها،  احلاجة 

واستخدامها  صّحتها  من  والتحّقق  إليها 

كبريًا  دورًا  املدارس  وتلعب  فّعال.  بشكل 

استخدام  على  الطالب  قدرات  تنمية  يف 

مواقع التواصل االجتماعّي. 

ثالثًا: حماية النفس وحماية اآلخرين: 

إّن ازدياد االعتماد والتبعية على مواقع 

حتدّيات  أظهرت  االجتماعّي  التواصل 

شبكات  أمن  تواجه  جديدًة  ومخاطَر 

هذه  وصارت  التحتّي�ة،  وبن�اها  االتصال 

ومراقبة  جرائم  لتنفيذ  تستخدم   املواقع 

اختاذ  من  بّد  ال  لذا  ومالحقتهم؛  اآلخرين 

التدابري الالزمة لضمان الوقاية واحلماية 

بأعضاء  الوثوق  يكفي  وال  الرقمّية، 

هو  الرقيّم  واألمن  االفرتايّض.  املجتمع 

جزء من قيم املواطنة الرقمّية وحىت حنيم 

أنفسنا رقمّيًا ال بّد أن يتوافر برنامج حماية 

من الفريوسات، وأن ال حنتفظ بمعلومات 

الهواتف  على  شخصّية  وصور  مهّمة 

الوقائّي�ة  التدابري  ومن  الذكّية.  واللواحئ 

املوقع،  حتديد  خاّصّية  استخدام  عدم 

مواقع  على  املعلومات  إرسال  وعدم 

األصدقاء االفرتاضّيي. 

إّن معدل الوقت الذي يقضيه الفرد على 

حوايل  يبلغ  االجتماعّي  التواصل  مواقع 

حسب  وذلك  يومّيًا،  ونصف  ساعات   6

 we( موقع  أصدره  الذي  التقرير  نفس 

استخدامها  كرثة  وإّن    ،)are social
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والنفسّية  العقلّية  الصّحة  على  تؤّثر 

والبدنّي�ة لألفراد، فقد يصاب بعضهم بتلف 

العقل  ويجعل  الدماغ،   وظائف  بعض  يف 

الطويلة  بالذاكرة  يرتبط  خاماًل خاّصة يف ما 

الفرد  انطواء  إىل   تؤّدي  قد  أّنها  كما  املدى، 

عندما  سّيما  وال  الكآبة،  معدالت  وازدياد 

الدراسات  وأشارت  مدمنًا.  الفرد  يصبح 

أنتجها  ثّمة أعراضًا مرضّية وسلوكّية  أّن  إىل 

عالم  ويف  االفرتاضّية    املواقع  على  اإلدمان 

والتشويش  األرق  ومنها  اإللكرتويّن،  اخليال 

املهارات  وفقدان  الذاكرة  انتظام  وعدم 

الواجب  من  لذا  والالمسوؤلّية.  االجتماعّية 

من  والتقني  سليمة،  صّحّية  عادات  تبيّن 

ما  وهو  الوسائل،  لهذه  املفرط  االستخدام 

الرقمّية  والسالمة  الصحة  قيمة  به  تهتّم 

إىل  الشباب  وحيتاج  الرقمّية،  املواطنة  يف 

االستخدام  على  واملستمر  الدائم  التوجيه 

املسؤول للتكنولوجيا. 

بنشر  الكفيلة  هي  التعليم  منظومة  إّن 

مفهوم املواطنة الرقمّية من خالل مساعدة 

األمور  وأولياء  عمومًا  والتربويّي  املعلمي 

من  معرفته  الطالب  على  جيب  ما  فهم  على 

مناسب.  بشكل  التكنولوجيا  استخدام  أجل 

أداة  مجرد  من  أكرث  هي  الرقمّية  فاملواطنة 

الشباب  إلعداد  وسيلة  هي  تعليمّية، 

واملشاركة  واملسؤول  السليم  لالخنراط 

أّن نشر  الرقيّم. وال شّك  الفاعلة يف املجتمع 

واملدرسة  البيت  يف  الرقمّية  املواطنة  ثقافة 

جيب  ملّحة،  ضرورة  أصبح  واجلامعة 

بالتعاون  ومشاريع  برامج  إىل  تتحّول  أن 

واملؤّسسات  املديّن  املجتمع  جمعّيات  مع 

اإلعالمّية، حىّت نستطيع حماية مجتمعاتن�ا 

للتكنولوجيا،  املزتايدة  السلبّي�ة  اآلثار  من 

يف  للمساهمة  منها  املثلى  االستفادة  وتعزيز 

تنمية مجتمع املعرفة.                           

تربية بقعة
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لتكوين  انفعالهّن  طبيعة  من  -غالبًا-  النساء  تنطلق 
صورة عن انفعاالت الرجل، ويتصّرفن على أساس أّن الرجل 
نسخة انفعالّية عنهّن، فُيقّدرن بشكل غري متقن ردود أفعال 

الرجل كّلما اعتربنه ذا طبيعة انفعالّية مماثلة لطبيعتهّن.

حيث  -من  الرجل  جتاه  املرأة  انفعال  أّن  املعلوم  ومن 
كذلك،  ليس  الرجل  أّن  حي  يف  وهادئ،  عميق  طبيعتها- 
ألّنها  »التلقائّي�ة«؛  انفعاالته  يف  وسرعًة  سطحّية  أكرث  فهو 
وكماالته  اخلاريّج  الشكل  بمؤثرات  ا  جدًّ كبري  بشكل  تت�أّثر 
اجلمالّية، خبالف املرأة؛ لذا فإّن استغرابها الجنذاب الرجل 
نائش  ذلك،  واستنكارها  اخلاريّج،  للجمال  »الطبيعّي« 
أّي  على  يدّل  ال  أمر  وهو  التكوينّي�ة،  بطبيعته  جهلها  عن 

احنطاط فيه. 

بعض  من  ينفعل  الرجل  أّن  مثاًل-  تصّدق-  ال  فاملرأة 
فتستغرب  تقصدها،  لم  رسائل  منها  ويفهم  تصّرفاتها، 
البسمة  تتجاوز  أبعادًا  ممازحتها  أو  البتسامتها  يأخذ  أن 
فيها  تفكر  ولم  األبعاد  هذه  تقصد  ال  أّنها  واحلال  املزاح،  أو 
أبدًا... وعلى مثل ذلك تقاس أمور أخرى وتصرفات مختلفة 

حتصل بي الطرفي.

وأّن  الرجل؟  مثل  ليست  أّنها  املرأة  إقناع  يمكن  فكيف   
عليها التفكري جّيدًا جبميع تصّرفاتها؟

اجلواب:

ال شّك أّن ما تفضلتم وأشرتم إليه يف السؤال سليم بشكٍل 
والنفسّية،  العصبّي�ة،  األحباث  من  كثري  دّلت  فقد  عام، 
بي  دقيقة  فوارق  وجود  على  واالجتماعّية،  والبيولوجّية، 
ردود  نشوء  على  كبري  بشكل  يؤثر  ما  والرجل،  املرأة  طبيعة 

الشباب قضايا

كيف يمكن إقناع المرأة
أنها ليست مثل الرجل؟!!

محمد باقر كجك
كاتب وباحث يف الفكر التربوي- لبن�ان

مع الشباب
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عن  فضاًل  نفسه،  املوضوع  على  بينهما  متب�اين�ة  أفعال 
العقل  عمل  يف  والرتكيبّي�ة  التحليلّية  القدرات  يف  االختالف 

واجلهاز العصّب والعاطفّي عندهما.

وأعمق  أعلى  معرفة  الزوجي  لدى  كان  كّلما  لذلك، 
كانت  كلما  اللحاظ،  بهذا  بينهما  البنيوّية  باالختالفات 

حياتهما أقّل تعقيدًا.

أّن  إليها،  النظر  ومن ضمن اإلشارات اليت أحّب أن ألفت 
ليست  إنها  أقول  ال  اليت  العقل  مية  الرجل  وهب  تعاىل  هللا 
عندها  اجلمايّل  البعد  بغلبة  مقارنة  لكن  املرأة،  يف  موجودة 
والذي يفوق جمال الرجل، جند أنفسنا أمام قّوتي طاغيتي. 

حينما تظهر يف طرف خيُفت اآلخر والعكس صحيح.

 وبسبب التكوين الطبيعّي واحتي�اج البشرّية لالستمرارّية 
احلمل  أي  األساس  البقاء  بمكّونات  املرأة  جتهي  تّم  والبقاء، 
والوالدة، وما يرافق ذلك من تكوين جسدّي معّقد، ابت�داًء من 
الفيسيولوجّية  املعّقدة، ومرورًا باحلاالت  الهرمونات  شبكة 
الصعبة واملرّكبة اليت تمر بها بشكل دورّي، وصواًل إىل اآلثار 
ذلك،   كل  التكوييّن.  التعقيد  هذا  يوّلدها  اليت  النفسّية 
للمرأة،  اجلسدّي  باجلمال  إلباسه  تّم 
والهرمونّي�ة  البيولوجّية  الكتلة  فهذه 
مغطاة  البديعة،  والنفسّية  والعصبّي�ة 
الرجل،  بلب  يأخذ  جسدّي  جبماٍل 
بما  معرفته  )مع  إليها  توّجه  لما  وإال 
رّدات  مخاطر  مواجهة  من  ذلك  يرتب�ه 
العجيب،  والتكوين  اجلهاز  هذا  فعل 
فضاًل عن املسؤولّيات(. فهذا اجلمال 
بالنسبة  اجلسدّي، 
غطاًء  ليس  لنا 
هو  بل  فقط، 
ميان  نوُع 
يمكن  وأداة 
للمرأة من خالله 
إيقاع  تضبط  أن 

الشباب قضايا

قضايا الشباببقعة ضوء
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أشــــّد  فـــي  والنفيّس،  العصّب  وجهازه  الرجل  عقل  عمل 
حـــاالت الضغط واملـــــخاطر اليت يعيشها.

الستقبال  واستعدادها  املرأة  تهيئ�ة  حسن  أّن  املــعلوم  ومن 
يف  عجيب�ًا  أثرًا  يرتك  واملعنوّي   المادّي  املستويي  على  زوجها 
لو  بينما  اخلارج،  يف  الدني�ا  مصارعة  من  العائد  زوجها  نفس 
أهملت نفسها، فسوف جيتمع على الرجل قبح مواجهة الدني�ا، 
وصورٌة مشّوهة جلمال كان يمكن أن يكون أجمل بكثري عندها 

وأكرب تأثريًا.

حسن  خالل  من  يكون  املرأة،  عند  جتّلياته  أحد  يف  فالعقل 
إدارتها للبعد اجلمايّل الذي يب�دأ من اجلسد، وال ينتهي باللباس، 

ويشمل املزنل واملحيط.. ألّن عقل املرأة جمايٌل بطبعه.

بينما، جماُل الرجل، هو يف عقله، يف تدبريه لكّل شؤون احلياة 
حبكمة وعقٍل، وترتيب املسالك واملسارب السليمة والضرورّية 
و»قهر«  وشّدة  بصعوبة  إال  العادة  يف  إجنازها  له  يمكن  ال  اليت 

و»جالل«. 

وجماٍل،  جلالل  اجتماع  املرأة  وجمال  الرجل،  عقل  فبي 
وسٌر من أسرار اخللق والتكوين واملعرفة. وإّن كثريًا من شؤون 
الرتبي�ة، والسري والسلوك حنو هللا، تقوم على فهم اخلصائص 

كثرية  تفاصيل  الكالم  ويف  والرجل،  للمرأة  الذاتّي�ة 
احلديث:  يف  ورد  وقد  فيها.  البت  يسعنا  ال 

وجمال  جمالهّن  يف  النساء  »عقول 
الرجال يف عقولهم«!

وكيف  التعبري!  هذا  جمال  فتأمل 
أّنه ال يصدر إال عن كشٍف تاٍم  لدقائق 

اخللق وأسرار الوجود]1] .

1- نشّجع عىل مطالعة  كتاب )جامل املرأة وجاللها( للشيخ جوادي آميل، 

يتحدث فيه عن أصول ومبادئ عالية يف عامل املرأة.            

الشباب قضايا

قضايا الشباب
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 للبيئ�ة
ً
تجعلك صديقا

تنمية بقعة

البيئّي�ة،  املشاكل  فيه  كرثت  زمن  يف 
من تلّوث الهواء واملياه والرتبة، وتدهور 
للحيوانات،  الطبيعّية  املساكن  أحوال 
اجلماعّي  االنقراض  ظاهرة  وانتشار 
الدراسات]1]  إحدى  وصفتها  اليت  لها، 
أّن  واعتربت  اجلماعّية،  باإلبادة 
الذي  السادس  اجلماعّي  االنقراض 
كان  مما  حّدة  أكرث  األرض  تشهده 
حتتاج  البشرية  فإّن  لذلك  متصّورًا]2]؛ 
الفور،  على  األزمة  هذه  معاجلة  إىل 
والعمل على احلّد من الكوارث البيئّي�ة.

أن  يمكن  اليت  اخلطوات  هي  فما 
على  للمحافظة  الشباب  يّتخذها 
وتعّرض  تلوثها،  من  واحلّد  البيئ�ة، 
الرثوة احليوانّي�ة والنب�اتي�ة لالنقراض؟

جرياردو  السادس،  الجامعّي  واالنقراض  الحيوانيّة  الجامعات  خسائر    -1

سيبايوس، بول ر. إرليتش، ورودولفو ديرزو،

Proceedings of the National Academy of Sciences، 2017 30( 114 ،متوز(

جرياردو  السادس،  الجامعي  واالنقراض  الحيوانيّة  الجامعات  خسائر    -2

سيبايوس، بول ر. إرليتش، ورودولفو ديرزو،

Proceedings of the National Academy of Sciences، 2017 30( 114 ،متوز(

جتّنب استخدام املنتجات ذات االستخدام 
الواحد قدر املستطاع: 

للنفايات  إنت�اجك  ختفيض  يمكنك 
املنتجات  استهالك  خفض  طريق  عن 
األكياس  مثل:  الواحد،  االستخدام  ذات 
البالستيكّي،  القش  والورقّية،  البالستيكّية 
واألكواب  البالستيكّية،  المائدة  أدوات 
البالستيكّية والورقّية، وحاويات األلومنيوم 
ذات  املنتجات  أّن  من  الرغم  وعلى  الرقيقة. 
ال  لكن  مرحية،  تب�دو  قد  الفردّي  االستخدام 
طويلة  البيئّي�ة  العواقب  من  مهرب  يوجد 
يف  جيري  كما  وحرقها،  النفايات  لدفن  املدى 
معظم البالد العربّي�ة؛ حيث إّن إعادة التدوير 
ليس أمرًا شائعًا. وهذا يعين أّن استخدام هذه 
املنتجات تعّد بمثابة االجتار بالصحة من أجل 

الراحة الفورّية، قصرية األمد.

تشجيع  يتم  املثال،  سبي�ل  على  إيطاليا  يف 
األكياس  استخدام  على  املتسّوقي 
عن  االستخدام  إلعادة  القابلة  البالستيكّية 
ذات  األكياس  كلفة  العمالء  حتميل  طريق 
االستخدام الواحد، أما يف والية كويزنالند يف 
خفيفة  البالستيكّية  األكياس  فإّن  أسرتاليا، 

ميكرونًا،   [5 عن  سمكها  يقّل  اليت  الوزن، 
هذه  استخدام  تقليل  إّن  تماًما.  حظرها  تّم 
النفايات  نقل  من  البيئ�ة  حييم  ال  املنتجات 
الطلب  من  يقّلل  بل  فقط،  منها  والتخّلص 
املواد  ر 

ّ
يوف ما  املنتجات،  هذه  إنت�اج  على 

إلنت�اجها  املستخدمة  والطاقة  األولّية 
وشحنها من املصدر إىل املصنع  فاملستهلك.

2. اضبط النظام الغذايّئ:
احلمراء  اللحوم  تن�اول  من  التقليل  إّن 
إجيايّب  تأثري  له  سيكون  احلليب  ومشتقات 
مضاد على تغرّي املناخ، وهدر املياه، واحلّد من 

ظاهرة التصّحر.

من  أكرث  تضّمنت  دراسة  يف  أشري  وقد 
إلنت�اج  مصنع   1600 و  مزرعة   [8700
اإلمدادات  سلسلة  أّن  إىل  المأكوالت]]]، 
الغذائّي�ة اليوم ختلق ما يعادل 7.]1 مليار طّن 
الكربون]4]،  أكسيد  ثاين  مشابهات  من  مرتيٍّ 

3-  الحد من اآلثار البيئية للغذاء من خالل املنتجني واملستهلكني ج. بور و 

ت. نيميسيك Science ، 2018( حزيران 1 ، 992-987(.

تقيس  العاملّي.  االحرتار  إمكانات  عىل  مبنية  وحدة  إىل  رمز   CO2eq  -4

الوحدة التأثري البيئّي لطّن واحد من غازات الدفيئة هذه

باملقارنة مع تأثري طّن واحد من ثاين أكسيد الكربون.

5 خطوات

مهندس ـ لبن�انم. جهاد لطفي
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تنمية

الدفيئ�ة  الغازات  انبعاثات  من   26 أي 
البشرّية املنشأ.

باإلضافة إىل ذلك، تابعت الدراسة بأن إنت�اج 
األغذية يؤدي بنسبة ٪2] من التحمض 
األريّض العاليّم و ٪78 من ظاهرة الترتيف]1]. 
يف  جذريًا  تغيريًا  تلحق  قد  االنبعاثات  هذه 
تركيب�ة األصناف يف النظم البيئّي�ة الطبيعّية، 
على  والقدرة  البيولويّج  التنّوع  من  واحلّد 
أّن  إىل  الدراسة  وأشارت  البييّئ.  التكّيف 
مزارع اللحوم تهيمن على هذه األعداد، حبيث 

الدفيئ�ة  الغازات  انبعاثات  من   61٪ تمّثل 
إزالة  تأثري  إضافة  مع   81٪( الغذائّي�ة 
و  التحّمض،  ظاهرة  من   79٪ ثم  الغابات(، 

٪95 من ظاهرة الترتيف.

للتوعية  اليونسكو  معهد  أعّده  تقرير  ويف 
المائّي�ة]2]، تبي أّنه يف الوقت الذي حنتاج فيه 
1-  عندما يصبح الجسم املايّئ غنيّاً باملعادن واملغذيات التي تحّفز النمّو الزائد للنباتات 

والطحالب. هذه العمليّة قد

تؤدي إىل استنزاف األكسجني من الجسم املايّئ.

2-  البصمة املائيّة للمياه الخرضاء، الزرقاء والرماديّة زرعة لحيوانات املزارع واملنتجات 

1، سلسلة  األول  كانون   2010 أ.ي. هويكسرتا  و  48 م.م. ميكونني  الحيوانية-التقرير رقم 

تقارير البحوث للقيمة املائيّة، 29 .

إىل 22] أو 2]9 لرتًا من املياه إلنت�اج 1 كجم 
من اخلضار والفواكه على التوايل، فإن إنت�اج 
 15415 إىل  حيتاج  البقر  حلم  من  واحٍد  كجم 
لرتًا. بينما إنت�اج لرت واحد من احلليب يتطلب 
1020 لرتًا من املياه، أما إنت�اج كجم من الزبدة 
يتطلب ]555 لرتًا. هذه األرقام تبّي الكلفة 
على  البقرّية  املنتجات  تشّكلها  اليت  الهائلة 
نب�اتّي�ة  املنتجات  مع  باملقارنة  المائّي�ة  الرثوة 

املصدر.

الزراعّية  املنتوجات  بتن�اول  ُينصح  لذا 

األمر.  أمكن  كّلما  مواسمها  يف  املحلّية 
يف  محلّيًا،  تزرع  اليت  باألطعمة  والتمّسك 
مدينتك أو يف املنطقة املحيطة بك،  فإّن ذلك 
يساعد على تقليل البصمة الكربونّي�ة الناجتة 

عن شحن األغذية من أماكن أخرى. 

]. افصل األجهزة عند عدم االستعمال:

جميع  أّن  تعلم  عندما  تتفاجأ  قد 
توصيلها،  الطاقة عند  اإللكرتوني�ات تمتص 
مقال  حبسب  »نائمة«  كانت  لو  حىت 

يف  بوست]]]  الهافينغتون  موقع  على  نشر 
أّن الطاقة  الواليات املتحدة، حيث يشري إىل 
 19 املستزنفة مسؤولة عن هدر ما يصل إىل 
مجلس  دراسة  وتظهر  عام.  كّل  دوالر  مليار 
 2015 للعام  الطبيعّية]4]  املوارد  عن  الدفاع 
أّن الطاقة املستزنفة تمّثل ٪]2 من متوّسط 
حوايل  وتمّثل  املنازل،  يف  الطاقة  استهالك 
سبب  دون  فتدفع  الكهرباء،  فاتورة  ربع 
الشريط  توصيل  يتم  وقت  أّي  ويف  وجيه. 
بمقبس، فإّنه يسحب الطاقة؛ لذلك ينبغي 

عدم  عند  اإللكرتونّي�ة  األجهزة  توصيل  عدم 
فعاًل. استخدامها 

األضواء  استب�دل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
وانتِق  للطاقة،  رة 

ّ
املوف دي،  إي  أل  بـ   العادية 

والغّساالت  الرّبادات  مثل:  املزنلية،  األجهزة 
هذا  الطاقة.  توفري  يف  العايل  التصنيف  ذات 
املنتج  على  ملصق  شكل  على  يأيت  التصنيف 

وخيتلف معيار التصنيف حسب بلد املنشأ.

4. خّفف من ساعات القيادة:

أمكن،  حيثما  السّيارة  استعمال  من  قّلل 
إىل  أو  القصرية،  املسافات  يف  امليش  إىل  فاجلأ 
استخدام الدراجة الهوائّي�ة يف األماكن املؤّهلة 
عدد  زيادة  من  االستفادة  يمكنك  كما  لذلك. 
الرّكاب من خالل مشاركة السيارة يف األسفار 
املتكررة أو الطويلة ما يسهم يف خفض التلّوث 
واالزدحام. فقد تبّي وفًقا لدراسة أجرتها وزارة 

 Huffington Post ، 3-  هولث، جييس ، 7 طرق فورية لتقليل البصمة الكربونيّة

https://www.huffingtonpost.com ، 5 2017 حزيران

4-  الحمل املنزيّل الخامل: األجهزة التي تهدر كميات هائلة من الطاقة خارج االستعامل

 National Resources Defense أيار  شميدت،  وستيف  وليزا  ديلفور  بيار 

Council ، 2015
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اإلنمايّئ  املتحدة  األمم  وبرنامج  البيئ�ة 
أّن   ،2016 عام  يف  إيبتك]1]،  وشركة 
النسبة العالية مللكّية السيارات- الذي 
يقدر بنحو 7.] فرد لكّل سّيارة-  يؤدي 
إىل ازدحام شديد خالل ساعات الذروة، 

وال سيما يف مداخل بريوت ومخارجها.

النقل  قطاع  أّن  الدراسة  وأضافت 
مرّكبات   85٪ من  املؤّلف  لبن�ان،  يف 
انبعاثات  عن  مسؤول  خاّصة، 
أوكسيد  وأول  النيرتوجي،  أوكسيد 
امليث�ان  غري  أخرى  ومرّكبات  الكربون، 
أوكسيد  وثاين  املتطايرة،  العضوّية 
الكربيت وغازات أخرى. كما أّنه يسهم 
أكاسيد  انبعاثات  نصف  من  بأكرث 
وغالبّي�ة   )62%( الوطنّي�ة  النيرتوجي 
الكربون  أوكسيد  ثاين  انبعاثات  إجمايّل 
أشارت  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)99٪(
عن  الناجتة  اجلسيمات  إىل  الدراسة 
املركبات  النقل وحتديدًا إطارات  قطاع 
مسؤولة  وهي  للهواء،  ثة  امللوِّ والفرامل 
مجموعة  أجرتها  أخرى  دراسة  حبسب 
وهوجن  بريطاني�ا  بي  ما  اخلرباء  من 
اإلصابة  احتمالية  زيادة  عن  كوجن]2]، 
الدراسة  أظهرت  حيث  بالسرطان؛ 
مكعب  مرت  يف  ميكروجرام   10 لكّل  أّنه 
الماّدة  جلزيئ�ات  املزتايد  التعّرض  من 

 IPTEC، UNDP، لبنان،  الربي والتلوث: حالة  النقل  1-  قطاع 

2016 ، وزارة البيئة يف لبنان.

الطويل  املدى  عىل  التعرض  من  الرسطان  وفيّات  معّدالت   -2

للجسيامت الدقيقة املنترشة جوا شيت منغ ونغ، هيلدا تسانغ، هاك 

كان الي، ج. نيل توماس، كني بونغ الم، كنغ بان تشان، كييش زنغ، 

جون ج. أيرس، سيو ين يل، تاي هنغ الم، وتوان كووغ ثاتش 1 أيار 

.Cancer Epidemiology، Biomarkers & Prevention ،2016

من  الوفاة  خطر  يرتفع  الدقيقة]]]،  اجلسيمّية 
أّي سرطان  بنسبة ٪22. أما بالنسبة لسرطان 
يزداد  فإّنه  حتديدًا،  العلوّي  الهضيّم  اجلهاز 

بنسبة 42%.

5. ازرع نب�اتات مزنلّية:
شقة،  يف  أم  مزنل  يف  تعيش  أكنت  سواء 
سريعة  طريقة  هي  اخلضار  بعض  زراعة  فإّن 
وسهلة لتقليل البصمة الكربونّي�ة. ومن املعلوم 
ما  الكربون  أوكسيد  ثاين  تمتّص  النب�اتات  أّن 
النشاطات  عن  الناجتة  االنبعاثات  عن  يعوض 
البشرّية. فزرع بعض الزهور يسهم يف مساعدة 
نب�اتّي�ة  حديقة  زرع  أما  االنتشار،  على  النحل 
خفض  يف  يسهم  فإّنه  املساحة  توافرت  إذا 
وحدائق  الغذاء.  عن  الناجتة  الكربونّي�ة  البصمة 
اجلزيرة  ظاهرة  محاربة  على  تعمل  البلكونات 
عمرانّي�ًا  املكتّظة  املدن  منها  تعاين  اليت  احلرارّية 
اخلرسانّي�ة،  واملباين  واألرصفة،  الطرقات  جراء 

والنشاط البشرّي املزتايد.

3- Fine particulate matter (PM2.5(

هي مواد صلبة أو سائلة مجهريّة معلّقة يف جو األرض مع قطر 2.5 ميكرومرت أو أقل.

تنمية بقعة

أخرياً،
 حصتمك وسالماتمك 
مرهونٌة بسالمة 

البيئة... فال ترتدوا يف 
احملافظة علهيا.

أخرياً،
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أستاذ جامعي وأديب-لبن�ان

أدب وفن

)1(
ة  سايم وسلىم أخوان َيْسكنان يف قريٍة َجَبليَّ

بعيدة عن الَعاِصمة.

َتاٌة 
َ
سايم فىًت أسمُر طويُل القامِة، وسلىم ف

سمراُء، َعْيَن�اها َسْوَداوان ِواِسعتان.

َيْهوَياِن  الَمْدرسة،  يف  قان  ُمتفوِّ األخوان 
الُمطالعة.

َيْسكُن األخوان، َمَع أبويهما، يف مزنٍل جميٍل 
حتيُط به حديقٌة واسعٌة.

ِء 
َ

كاَن األخواِن جيُلسان، َعَصَر َذاَت يوٍم، يف يف
مامُهما 

َ
َشَجرِة َصَنوبِر َتَقُع يف وَسِط احلديقة، وأ

اولة، طبُق فواكٍه  ٌة. يف وسِط الطَّ يَّ َطاولٌة حجرَّ
مدين�ِة  “فارُس  عنواُنه:  كتاٌب  وُقْرُبه  عٍة،  متنوَّ
وَيْعُلو  باألخضر،  ٌن  ملوَّ الُعنواُن  اجِلنان”، 
ونظيفة،  واسعٌة  شوارعها  مدين�ٍة،  صورة 

وَمَبانيها ُمتن�اسَقِة األلواِن.

ورة! قالْت َسْلىَم: ما أْجَمَل هذه الصُّ

يف  الَفْضُل  وقال:  سايم،  ابتسامُة  ًعُرَضْت 
يعود  وتعاىل،  ُسْبحانه  هللا  َبْعَد  اجلماِل،  هذا 
ْبن�اء َمدْيَنت�ِه الذين َتَعاوُنوا معه...

َ
إىل فارس، وأ

حتِكي  ُدْمَت  ما  يقول:  عاٍل  صوٌت  اَطَعه 
َ

ق
َتَتَعاونا َمَعنا هذه  عاُون، نريُد منُكما أن  عن التَّ

الليَلة.

خوان، فإذا بأبيهما َيِقُف خلفهما، 
َ
الَتَفَت األ

َب منهما. َحَضَنُهما.  رَتَ
ْ

يا باخلري. اق وقفا، ومسَّ
ان... قال سايم: حنُن مستعدَّ

وَسألْت سلىم: َنَتَعاوُن على َماذا؟

وأنَّ  اقرتب،  َرَمضان  َشْهَر  أنَّ  َتْعَلمان  فقال: 
ان قريتن�ا ال جيُدون ُفَرصًا للعمل،  كثريًا من سكَّ

وُهْم حباَجٍة للُمَساعدة...

قاَل َسايم: َنْعَلُم هذا.

د. عبد المجيد زراقط

فَاِرُس    
مدينِة 
اجلِنَان

الذي  الِكَتاب  إىل  ُيشرُي  وهو   ،
َ

وأَضاف
يف  قرأناها،  اليت  القّصُة  اولِة.  الطَّ ُط  يتوسَّ
على  قادٍر  لكلِّ  احللَّ  ُم  ُتقدِّ الِكَتاب،  َهذا 

العمل...

َنَظَراُته  قت  َنَظَر الوالُد إىل الكتاِب، وتعلَّ
ْجَمَلها ُصْوَرُه!

َ
ورة، وقال: ما أ بالصُّ

ريِتن�ا مثلها، 
َ

اَلْت َسْلىم: تْصِبُح صورُة ق
َ

ق
َعَلُه فارُس وأبن�اُء َمِدْيَنت�ه.

َ
َعْلنا ما ف

َ
إْن ف

إذًا،  يَلَة،  اللَّ َمَعنا،  َتْسَهراِن  الوالُد:  اَل 
َ

ق  
وبعُض  الَبَلدي  املجلس  ْعَضاُء 

َ
أ َسَيأيت  إذ 

لنا، لنْبَحث يف  ليَلة، إىل َمزْنِ أْثرياِء الَقْريِة، الَّ
ْرَيِتن�ا.

َ
ما َيْنَبغي تقديُمه للُمحتاِجي يف ق

ة إذًا. قالت سلىم: َسُنِعيُد قراءَة القصَّ

رون  كيها لكم، وأْنُتم ُتقرِّ ْ َ
وقال سايم: وحن

 َتْفَعلون َبْعَد َسَماِعها.
َ

ما َسْوف

را،  َتَت�أخَّ ال  وقال:  َوَلديه،  الوالُد  َل  بَّ
َ

ق
سَنُكوُن يف اْنِتَظاِرُكما.

من  ة  الِقصَّ ِقَراءِة  إىل  األخوان  اْنصرف 
لُيَساِعد  املزْنِل،  إىل  األُب  ه  وتوجَّ جديد، 
ماِنه  يقدِّ  

َ
َسْوف ما  إعداِد  يف  َزْوَجَتُه 

لضُيوفهما.

منُذ أْن وصَل، أْخرَبَ َزْوَجَته بما َحَصَل مع 
لماذا  َيْسأالن دائمًا:  كاَنا  له:  َقاْلْت 

َ
ف ابني�ه، 

المذِة الُفَقراء يف املدرسِة؟  جِنُد كثريًا من التَّ
نوا ِمْن ِلبِس ثي�اٍب جديدٍة  ماَذا َنْفَعُل ليتَمكَّ
املدرسِة؟  َنَشاطاِت  يف  وُيَشاِركوا  نظيفٍة، 
رُت يف األمِر، وَذَهْبُت إىل مكتب�ِة املدين�ِة  فكَّ
ة  قصَّ من  ل  األوَّ اجلزَء  لهما  واشرتيُت 
ثن عنها،  سمعُت زمياليت يف املدرسِة يتحدَّ
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مت، دائيم التفكري.  قرآها وصارا كثريي الصَّ

ضحَك األُب، وقال: هكذا إذًا...

)2(
جميُع  حَضَر  أن  َبْعَد  هرُة،  السَّ َبَدأِت 
ين. داَر احلديُث، مرتافقًا مع احتساِء  املدُعوِّ
ِة. لم َتُكن االقرتاحاُت كثريًة. لهذا،  القهوة املرَّ
جتمُع  جلنٍة،  تشكيِل  على  فاق  االتِّ يتمُّ  كاد 
وشراِء  اإلفَطاِر  َموائد  إلِعْداِد  الزم،  الَّ الماَل 
“كسوِة العيِد” للمحتاجي من أبن�اِء القريِة.

زوايا  زاويٍة من  خواِن جيلسان يف 
َ
األ كان 

يقال.  ما  إىل  ُيْصغيان  املجلس 
 ، يتمُّ االتفاُق  كاَد  وعندَما 

نهَض سايم، وقال:

لُت،...  تدخَّ إْن  ُعْذرًا،   -
حكي 

َ
أ قلياًل،  تْرَتاحوا  أن  يف  رأُيكم  ما 

شبيهة  حالها  كانت  مدين�ٍة  حكاية  لكم 
حباِل قريتن�ا هنا، فقد َتْسَتفيُدون منها يف 

َراركم.
َ

َتْعديِل ق

أعلن اجلميُع موافقتهم، فاقرتب األخوان. 

شاشًة  َسايم  ْنَزل 
َ
أ القاعة.  وَسِط  يف  َفا 

َ
َوق

َجَلَسْت  ميع.  للجَّ املواِجه  احلائِط  على 

ماَم احَلاُسوِب، املوضوع على طاولٍة 
َ
َسْلىم أ

اشِة، وَراحْت َتْنقُر أْزَراَره. بدأ سايم  أَماَم الشَّ

ة، وقال: هذه هي  بعرِض صورِة غالِف القصَّ

مدين�ة اجِلنان... 

ُتَراِفُق  سلىم  وَراْحت  حيكي،  سايم  راَح 

الِة املوضحة... وِر الدَّ حكيه بالصُّ

)[(
أمرٌي  ماِن  الزَّ قديِم  يف  كاَن،  كان،  ياَما  كاَن، 
ه  عادٌل، حيكم إماَرته بالعْدِل واإلحسان. أحبَّ
ْرَحِته 

َ
ف َصْفَو  ُر  ُيعكِّ وَلْم  هم،  وأحبَّ أبن�اؤها 

إماَرِته  ُمُدِن  إْحَدى  أنَّ  وهو  واحٍد،  أمٍر  سوى 
يف  تقُع  مدين�ًة  كانت  فقريًة.  كانت  ة  يفيَّ الرِّ
واسعٌة،  أراٍض  بها  يُط 

ُ
حت عاٍل،  َجَبٍل  َسْفح 

األشجاُر  فيها  وتْكرُثُ  راعة،  للزِّ صاحلٍة  َغرْيَ 
ة. احُلْرجيَّ

ُكَساىل،  املدين�ِة  هذه  أبن�اُء  كــــاَن 

عها  يوزِّ اليت  الُمَساَعدات  على  وَيْعَتِمُدون 

من  املدين�ة  هذه  ُة  حصَّ كاَنْت  عليهم.  الوايل 

مدين�ٍة  أيُّ  تأُخذه  ما  ُتساوي  اإلمارة  موازنِة 

أخرى من ُمدنها.

قرية، 
َ
ف تْبَقى  كاَنْت  املدين�ة  هذه  لكنَّ 

محتاجي،  مساكي  َيْبَقون  وأبن�اُؤها 

يت “مدين�ة املساكي”. فُسمِّ

املساعدة  يأخُذون  املدين�ِة  هذه  أبن�اُء  كاَن 
وَيْبَقون  َيْصِرُفوَنها،  ما  وُسْرعان  المالية، 

ُمْحتاجي...

هذه  حللِّ  عمُلُه  َيْنَبِغي  ما  يف  األمرُي  ر  فكَّ
من  املدين�ة  ة  ُحصَّ ضاَعَف  الُمْشِكلة...، 
حالَة  لكنَّ  كثرية،  اٍت  َمرَّ الوايل  غريَّ  املواَزنِة، 

املدين�ة َبِقَيْت كما هي.

الذي  الَوايل  َعَله 
َ
ف ما  يفعُل  كاَن  واٍل  وكلُّ 

ُته أنَّ أبن�اَء املدين�ِة ُكَساىل... َسَبَقه، وُحجَّ

األمرُي،  ْعلَن 
َ
أ سوءًا،  األمُر  ازداد  عندما 

َحاَجِته  عن  وقراها،  اإلمارِة  ُمُدِن  جميِع  يف 

لواٍل، َيأُخُذ كلَّ ما َيْطُلُبه، لَيُحلَّ مشكلة هذه 

أْخَفَق  وإْن  واليًا،  َيْبقى  جنح  وإْن  املدين�ِة، 

كِن يف أْسَوأ يحٍّ من  ُيْعَزُل، وُيْجرَبُ على السَّ

أْحياِء مدين�ِة املساكي.

م أحٌد. اٍم ولم يتقدَّ ة أيَّ ت ستَّ مرَّ

طويُل  رجٌل  اقرتَب  ابع،  السَّ اليوِم  يف 

اس قصِر اإلمارة،  ي�اب من حرَّ القامِة، رثِّ الثِّ

طْرَده،  اس  احلرَّ أراَد  األمري.  مقابلة  وّطَلَب 

رأى  ٍة.  ُمطلَّ ِة 
َ
ُشْرف على  يقُف  األمرُي  كاَن 

اِس بأْن ُيْدِخلوه. دَخَل  جل فأشاَر إىل احلرَّ الرَّ

ا األمري، وقال بَلْهجٍة  جُل خبطًى ثابت�ة، حيَّ الرَّ

واثقٍة: أنا فارُس، من أبن�اء مدين�ة املساكي، 

األمرُي  ْعِجَب 
ُ
أ األمري،  َطَلَب  لبِّ 

ُ
أل ِجئُت 

جبرأِته وسأله:

- هل تعرُف ُشروَطنا؟ 

أدب وفنبقعة ضوء
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يل  ولكن  وأقَبُلها،  أْعرُفها  فارُس:  قال 

طلٌب.

سأله األمري: ما هو؟

ف،  ية التصرُّ أجاب فارس: أْن ُتْعطيين حرِّ

ثم  أحتاُجه...  ما  الماِل  من  ُتْعطيين  وأن 

اسبين بعد ستِّ سنوات.
ُ

حت

بتلبي�ة  وأمَر  ذلك.  لك  األمري:  قاَل 

اختار  مدينِت�ِه.  إىل  فارُس  َعاَد  َطَلباِته. 

منهم  ل  شكَّ اء،  األكفَّ جاِل  الرِّ من  مجموعًة 

وارع  َع الشَّ مجلَس املدين�ة، وَبَدأ الَعَمل. وسَّ

إىل  الَعَمِل  على  القادرين  وَدعا  فها،  ونظَّ

اْسِتْصالح األرايض.

ف 
َ

ال، فأوق لبَّ َدعَوته عدٌد قليٌل من العمَّ

ْجَرُه 
َ
أ َيأْخذ  َيْعَمْل  ر: “َمْن  الُمَساَعداِت، وقرَّ

ُمَضاَعفًا”.

ال... بقَي َيْنتظُر ُقُدوَم العمَّ

دها  وزوَّ مدارَس،  س  أسَّ ْثَن�اء، 
َ
األ هذه  يف 

ص  �ات خصَّ س مهنيِّ مي، وأسَّ ضِل املعلِّ
ْ
بأف

ة،  اخلاصَّ احَلاَجات  لَذوي  منها  عددًا 

ات لأليت�ام. ومربَّ

اُل ُيْقِبُلون على الَعَمل... َبدأ العمَّ

تمَّ  األرض،  يف  الَعاِمُلون  كرث  وعندما 

مراعي  منها  قسمًا  فَجَعَل  اْسِتْصالُحها، 

ملواٍش اشرتاها، وِقْسمًا آخر لزراعة األشجار 

والشمندر  واخلضار  واحُلبوب  الُمْثِمرة 

غَدْت  اليت  احلقوَل  وأحاَط  السكري...، 

ِجناٌن  ها  كأنَّ َبَدْت 
َ
ف ْيَن�ة،  الزِّ بأشجاِر  خْضَراء 

ُح اخَلالَق ُسْبَحانه وتعاىل. ُتَسبِّ

اِتها،  َخرْيَ ُتْعِطي  واملوايش  األرُض  بدأِت 

لأللباِن  مصانع  ام 
َ

فأق عطاؤها،  وَكرُث 

ومْصَنعًا  للُحبوِب،  وَمَطاِحَن  واألْجباِن، 

وإعداِد  واحِلَداَدة  جارة  للنِّ َوُورَشًا  ر،  للسكَّ

لوازم البن�اء...

أبن�اُؤها  وَصاَر  املدين�ِة،  أحواُل  ت  تغريَّ

من  مزيٍد  يف  وَيْرَغُبون  وَيْكَسُبون،  َيْعَمُلون 

حديث�ٍة  بيوٍت  يف  امِة 
َ

اإلق ويف  الَكْسب...، 

املدين�ة  مجلس  فوَضع  واسعٍة.  جميلٍة 

بعه اجلميع يف إقامة  طًا لها ونظامًا يتَّ مخطَّ

وارع،  منازلهم وحوانيتهم، فتمَّ توسيع الشَّ

اَمة،  العَّ احلدائِق  وإقامِة  احات،  والسَّ

ْبني�ة جميَعها 
َ
واتب�اِع نظام يف البن�اء جيعل األ

ْلواِن واألْحَجام.
َ
متن�اسقة األْشَكاِل واأل

أبن�اُء  وكان  الست،  السنواُت  ت  مرَّ

ِعْلمًا وخربة وغىًن  القرية يزدادون، خاللها، 

وإجنازات...

زياَرَة  َر  فقرَّ حيدُث،  ما  يت�ابع  األمرُي  كاَن 

زارها  حدث،  الذي  غريُّ  التَّ ليشاِهَد  املدين�ِة 

أ  وهنَّ رأى...  بما  ففوئج  موكب،  دون  من 

مباركُة  ِرح: 
َ
ف عاٍل  بصوٍت  املدين�ِة  أهَل 

قريتكم...، قرية اجِلنان.

)4(
مت حلظات، قطعه أبو سايم:  ساَد الصَّ

- حنن، ماذا علين�ا أن نفعل؟ هل نكتفي 

بتقديِم املساعداِت؟

الناس  فهؤالِء  يكفي،  ال  ال،  رجٌل:  قال 

كثرية  أشياء  وأوالُدهم،  هم  حيتاجون، 

أخرى...

فقاَل رُجٌل آخر:

مدين�ِة  ومجلُس  فارس  َعله 
َ
ف ما  نفعُل   -

ن لكلِّ محتاٍج ُفْرصة عمٍل... ُنؤمِّ
َ
اجلناِن، ف

فقال جاره، وهو حيكُّ صلعته:

مع  االجتماعاِت  الغد،  منذ  نب�دأ،   -

األثرياء...، ولكن ال نلغي موائد هذا العام.

املوافقة،  عالمة  أيديهم  اجلميُع  ع 
َ
َرف

وَعَلت  األخوين.  حنو  األيدي  هت  توجَّ ثمَّ 

أصواٌت تقول: بأمثالكما تصبح بالدنا بالد 

اجلنان...

أدب وفن
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عند البحث يف فلسفة جملة من القضايا الدينّي�ة، ال بّد أن نأخذ بعي 
وهذا  وروًحا،  جسًدا  وحقيقًة،  ظاهًرا  ومعىًن،  مبىًن  للدين  أّن  االعتب�ار 
يعين أّن الرتكي على املبىن والظاهر واجلسد، وإغفال املعىن واحلقيقة 

والروح سيؤّدي إىل فهم الدين وقضاياه فهًما ناقًصا بل مشّوًها. 

على  لباًسا  املرأة  تضع  حيث  احلجاب؛  قضّية  القضايا  تلك  ومن 
البديّن  اجلانب  وحجب  مفاتنها،  سرت  يف  تسهم  بطريقة  جسمها 
والمادّي فيه؛ لصالح إظهار اجلانب اإلنسايّن واملعنوّي يف شخصّيتها.  

فما هو املقصود من احلجاب، وما هي فلسفته الدينّي�ة؟

البعد  على  احليوايّن  البعد  لغلبة  منٌع  هو  فلسفته  يف  احلجاب  إّن 
إىل  يغوص  موقف  جوهره  يف  إّنه  إذ  الشخصّية،  يف  والعقلّي  اإلنسايّن 
آخر،  وبتعبرٍي  غريه،  على  العقل  شأن  إلعالء  اإلنسانّي�ة؛  النفس  أعماق 

احلجاب سفور للعقل وإظهار له. 

إىل  تعبريها  يف  لتصل  الشكلّي  اجلانب  تتجاوز  احلجاب  فرمزّية   
الشهوة  بي  فيها  الدائر  الصراع  طبيعة  وإىل  اإلنسانّي�ة،  النفس  واقع 
والعقل، أو بي البعد احليوايّن والبعد املعنوّي، أو بي اجلانب املتسافل 
والبعد  للعقل  مناصرًا  هنا  احلجاب  يكون  حيث  املتعايل،  واجلانب 

املعنوّي يف شخصّية اإلنسان. 

ُيَواِري َسْوآِتُكْم  ِلَباسًا  َعَلْيُكْم  ْنَزْلَنا 
َ
أ ْد 

َ
ق آَدَم  َبيِن  َيا  يقول هللا تعاىل: } 

ُروَن{  كَّ َيذَّ ُهْم  َلَعلَّ هللِا  آَياِت  ِمْن  َذِلَك  َخرْيٌ  َذِلَك  ْقَوى  التَّ َوِلَباُس  َوِريشًا 
)سورة األعراف، اآلية26(. وتشري اآلية إىل أّن ثّمة نوعي من اللباس؛ 
لباٌس ظاهريٌّ يغّطي البدن، ولباس باطيّن، وهو لباس التقوى. وبينهما 
إىل  يقود  والثاين  عليه،  وحيّفز  الثاين  عن  يعرّب  فاألّول  تب�ادلّية؛  عالقة 

الحياة الطيبةبقعة ضوء

حجاٌب للشهوة 
                وسفوٌر للعقل

أستاذ جامعي ـ لبن�ان
الشيخ د. محمد شقير
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أن  بّد  ال  التقوى  يمتلك  من  ألّن  األّول؛ 
يف  أكان  سواء  تعاىل،  هللا  ألحكام  يمتث�ل 
القضايا  من  غريه  يف  أم  احلجاب  قضّية 

احلياتّي�ة واإلنسانّي�ة. 

وهذا يعين أّن احلجاب الذي هو لباٌس 
وهي  التقوى،  إىل  دعوة  روحه  يف  للبدن 
عن  تقّل  ال  لإلنسان  أساسّية  حاجة 
من  يسلم  خاللها  فمن  للطعام؛  حاجته 
أخيه اإلنسان، ويكّف أذّيت�ه عنه، ويأمن 
شّره، وبها يسرت مساوئ األخالق وذميم 
بمحاسن  إبدالها  على  يعمل  بل  امللكات، 
وممدوح  الصفات  وجميل  األخالق، 
حقيقته  يف  احلجاب  هو  وهذا  امللكات، 

وجوهره وفلسفته. 

أّن بعضهم  وعليه ال يضّر يف احلجاب 
يستهِد  ولم  حقيقته،  على  يفهمه  لم 
حتتاج  احلضارة  كانت  فإذا  فلسفته،  إىل 
من  النفس  وسالمة  العقل  ترشيد  إىل 
املوبقات والرذائل، فإّن يف احلجاب دعوة 
إىل حترير العقل من أسر الشهوة، وحتفٌي 
لطهارة النفس وإعمارها بالتقوى. وهذا 
عن  تعبرًيا  يكون  لن  احلجاب  أّن  يعين 
فاحلرمان  والتحريم«.  واملنع  »احلرمان 
حقيقة  فهم  عدم  يف  يكمن  احلقيقّي 
تأخذ  أاّل  هو  احلقيقّي  واملنع  احلجاب، 
سفور  منع  يف  تسهم  اليت  باألسباب 

الشهوة وحجاب العقل.

إّن احلجاب يف فلسفته  ويف املحّصلة، 

الشهوة  سفور  من  املنع  على  يعمل 

ويعمل  كبتها،  وليس  حجابها،  لصالح 
الصالح  العقل  حجاب  من  املنع  على 

ظهوره وسفوره. 

الصورة املشّوهة للحجاب؟!!

فاإلنصاف  تطرح،  اليت  األسئلة  أما 
غاية  يف  أسئلة  إّنها  نقول  أن  يقتيض  مّنا 
يدعو  ال  اإلسالم  إّن  حيث  األهمّية، 
يدعوهّن  بل  احلجاب،  مجّرد  إىل  النساء 
وينيمِّ  الرذائل  يسرت  الذي  احلجاب  إىل 
اخلبث  يسرت  الذي  احلجاب  الفضائل، 
والطهارة،  العّفة  لصالح  والشقاوة 
بعده  اإلنسان  يف  يسرت  الذي  احلجاب 
بعده  لصالح  والشهوايّن  احليوايّن 

اإلنسايّن والواعي. 

بعض  كان  إذا  الدين  ذنب  ما  وبالتايل 
دنيوّية  ألغراض  مطّية  يتخذنه  منهّن 
بعضهّن  كان  إذا  جرمه  وما  خاّصة، 
على  ُتلقين�ه  أو  خاطئ،  بشكل  يمارسنه 
أساس أّنه مجرد تقليد اجتماعّي موروث. 
فهل نتخذ هذه العّين�ات ذريعة من أجل 
الدين،  عن  صحيحة  غري  صورة  تقديم 
احلرمان  »إن  املثال:  سبي�ل  على  فنقول 
أساسّيًا  جزءًا  برزت  والتحريم  واملنع 
مقنعة  وسياسّية  دينّي�ة  إيديولوجيا  من 

وانعكس ذلك بصورة احلجاب«؟!!. 

واحلجاب،  للدين  خاطئ  فهٌم  هذا  إّن 
أن تكون  وإّن حقيقة احلجاب كما جيب 
يملكون  ال  الذين  من  تؤخذ  ال  عليه 
للدين  وعميًقا  ا  ومنهجيًّ ا  علميًّ فهًما 

يلزتمون  الذين  من  تؤخذ  بل  وللحجاب، 
ومعرفة  وعلم  وعي  عن  وقضاياه  الدين 
احلجاب  إّن  حيث  وتقليد،  وراثة  عن  ال 
ال  الدينّي�ة  واملسائل  دينّي�ة،  مسألة 
خالل  من  فهمها  يكّون  وال  رؤيتها  ُتبىن 
خالل  من  إّنما  لآلراء،  جزيّئ  استطالع 
بالدين  واخلربة  املعرفة  أهل  إىل  الرجوع 

وفلسفته وأحكامه وقضاياه.

حبجابها،  املرأة  تمّسك  إّن  أخريًا، 
حلقيقته  فهمها  أساس  على 
سيختلف  الدينّي�ة،  وفلسفته 
تمامًا عمن تلزتم به لعادة أو تقليد 
أّنها  جّيدًا  تدرك  فاألوىل  زّي؛  أو 
املعنوّي  اجلانب  ُتظهر  حبجابها 
البعد  حساب  على  شخصّيتها  يف 
انتصار  يعين  ما  اجلسدّي؛  المادّي 
العقل على الشهوة، وبن�اء حصانة 
بينما  ومجتمعها.  وألسرتها  للمرأة 
غطاًء  إال  يكون  لن  الثاني�ة  حجاب 

تسرت به جسدها.

الحياة الطيبة



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 

احلقيقّية بشكٍل مطاِبٍق.

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 

وعادة يوّزع هذا الربنامج عرب 
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 مرَّ على البشرية زمن كان فيه الطفل 

يصنعها  بسيطة  خشبّي�ة  بلعبة  يقنع 

بنفسه، ويتب�اهى بها أمام رفاقه الذين ال 

يملكون مهارة الصناعة. ولكن مع مرور 

السنوات حتّولت تلك اللعبة اخلشبّي�ة 

وبعدها  ومعدنّي�ة،  بالستيكّية  لعبة  إىل 

حىت  الصناعّية  املواد  أنواع  مختلف  إىل 

الماّدة  تعد  لم  مرحلة  إىل  األمر  وصل 

شكٍل  إىل  فتحّولت  األلعاب،  حتمل 

جديد غري مسبوق وغري ملموس، ُعرف 

باأللعاب  اإللكرتوني�ة. 

على  األلعاب  هذه  مخاطر  هي  فما 

القيم الفردّية واالجتماعّية؟

يف  اإللكرتونّي�ة  اللعبة  قوة  تكمن 

خليال  العنان  إطالق  على  قدرتها 

العمرّية  املرحلة  كانت  مهما  الالعب 

جالس  وهو  فتأخذه  إليها؛  ينتيم  اليت 

أصابعه-  سوى  فيه  حيّرك  ال  مكان  يف 

ليعيش  العالم  أحناء  كّل  إىل  غالبًا- 

إىل  أو  احلقيقة  إىل  تستن�د  قصصًا 

األدوار  من  مئات  ويلعب  اخليال، 

معًا  االثني  حىت  أو  الشريرة  أو  اخلرّية 

عن  ذلك  كّل  وحيصل  عينها.  اللعبة  يف 

يف  والسمعّي  البصرّي  اإلبهار  طريق 

ملن  تضمن  مؤّثرة  غرافيكّية  تصاميم 

االنغماس  من  مستوى  أعلى  يلعبها 

الكامل  واالنفصال  اللعبة  عالم  يف 

بصرّية  أداة  أّي  وألّن  الواقع.  عالم  عن 

بالشّر  وسمعّية ال يمكن احلكم عليها 

املطلق أو اخلري املطلق إال بسياقات 

إّن  القول  يمكن  فال  محّددة، 

اإللكرتونّي�ة  األلعاب  جميع 

من  قيم  على  سلبًا  تؤّثر 

يلعبها. بل إّن ثّمة أنواعًا 

هدم  يف  تسهم  محّددة 

الفرد  لدى  القيم 

واملجتمع.

كن!!
ول

تطّورت األلعاب ولكن!!

األلعاب

تكنولوجيابقعة ضوءإسهامات حضارية

محمد حسن
إعاليّم وعضو مؤّسس يف املبادرة الشبابّي�ة لتنمية املهارات- لبن�ان
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تطّورت األلعاب ولكن!!

تكنولوجيا

  األلعاب العسكرّية القتالّية:

تلك  هي  جداًل  اإللكرتونّي�ة  األلعاب  أنواع  أكرث  من  إّن 

التربوّي  جينح  وفيما  العسكرّي،  التقاتل  حول  املتمحورة 

الغريّب إىل اعتب�ارها سّيئ�ة باملطلق؛ ألنها ترّوج للعنف، جُيمع 

التربوّيون على أّن املشاهد الدموّية املرافقة ألحداث هذه 

ويعتربونها  الالعب،  لدى  العنفّية  امليول  تنيّم  األلعاب 

اللعبة  جودة  على  غيابها  يؤّثر  ال  ضرورية  غري  إضافات 

العسكرّي  املحتوى  على  وال  الغرافيكّية،  مياتها  على  وال 

األلعاب  أّن  املتيّقن  فالقدر  تقّدمه.  الذي  املتخّصص 

الدموّي،  املحتوى  من  كبريًا  كّمًا  تتضّمن  اليت  العسكرّية 

يقيض  الذي  الالعب  لدى  العنفّية  امليول  زيادة  يف  تسهم 

فرتات طويلة يف رؤية تلك املشاهد ويتفاعل معها. 

األلعاب  إىل  الكالسيكّية  العسكرّية  األلعاب  ومن 

اآلونة  يف  انتشرت  لعبة  وحتديدًا  املبتكرة،  العسكرّية 

األخرية وأدمن عليها كثريون، تطلب من الالعب التحالف 

مع غريه من الالعبي، يف مرحلٍة ما لقتل اآلخرين قبل أن 

اللعبة  هذه  لألقوى.  البقاء  ويكون  أعداًء،  اجلميع  يصبح 

احلديث�ة ترّسخ املثل القديم »أنا وخيي على ابن عيم، وأنا 

وابن عيم على الغريب« مع إضافة ممّية وهي »أنا على 

خيي« يف نهاية األمر.

 ال تقّدم هذه اللعبة أّي قّصة، وال تتضّمن أّي قضّية حق 

احلياة،  قيد  على  »أنا«  أبقى  أن  جيب  أّنه  سوى  باطل  أو 

ساعدين  قد  بعضهم  يكون  أن  بعد  اآلخرون  يموت  وأن 

اللعبة  هذه  ترّوج  مجّردة،  وبلغة  ما!  مرحلة  يف  البقاء  على 

للعالقات اإلنسانّي�ة المادّية، املستن�دة إىل املصالح اآلنّي�ة. 

من  والصداقة  العداوة  نسبّي�ة  الالعب  ذهن  يف  وتزرع 

خالل حتّول الصديق إىل عدّو يف غضون دقائق، استن�ادًا إىل 

املصلحة الشخصّية. هذه الفكرة حتديدًا يتّم الرتويج لها يف 

كثري من األفالم والربامج الغربّي�ة، ومن الواضح أّنها بعيدة 

عن األخالق اإلنساني�ة السامية. 

األلعاب اإللكرتونّي�ة االجتماعّية؟!

إىل  العسكرّية،  اإللكرتونّي�ة  األلعاب  عالم  من  وننتقل 

عالم األلعاب اإللكرتونّي�ة االجتماعّية، وهي ألعاب تسمح 

لالعب بأن يعيش حياة افرتاضّية موازّية حلياته، فيمتلك 

اسمًا ومهنة وحياة اجتماعّية خيتارها كما يريد يف إعدادات 

اللعبة، ويعيش كثريًا من األحداث الدرامّية اليت تأخذ من 
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وقته وجهده. وغالبًا ما يؤدي هذا النوع 

نتيجته  تكون  إدمان،  إىل  األلعاب  من 

الواقعّي  العالم  من  االنسحاب  األوىل 

االنسحاب  وهذا  االفرتايّض.  العالم  إىل 

يرتافق مع هدم بعض القيم األساسّية، 

واملسؤولّية  والقناعة،  الصدق،  مثل: 

االجتماعّية واألسرّية وغريها.

ألعاب املقامرة!!!

األلعاب  من  أخرى  مجموعة  ثّمة 
إىل  تستن�د  اليت  تلك  وهي  اإللكرتونّي�ة، 
ألعاب املقامرة، حىت وإن لم تكن واقعّية، 

ُتدفع  فعلّية  األموال  تكن  لم  وإن  وحىت 
يف  ما  أخطر  فإّن  آخر.  إىل  العب  من 
يقع  املقامر  غري  جتعل  أّنها  األلعاب  هذه 
فريسة عقلّية املقامرة، ويدمن على رفع 
كانت  وإن  الواقعّي.  أو  الوهيّم  رصيده 
القيمّية  اآلفات  كّل  يف  مشهورة  املقامرة 
اإللكرتونّي�ة  األلعاب  فإّن  ترافقها،  اليت 
للمقامرة ال تقّل عنها، بل قد تكون أخطر؛ 
ال  معّين�ة  أماكن  يف  محصورة  األوىل  ألّن 
يرتادها إال قاصدها، ويف وقت محدد من 
الشخص  إىل  فتصل  الثاني�ة  أما  اليوم، 

أينما كان ويف أّي وقت أراد.

وعام  خفّي  خطر  إىل  اإلشارة  وجتدر 
األشخاص،  بعض  إليه  يلتفت  ال  قد 
بعناية  اللعبة  اختي�ار  تّم  وإن  حىت 
السامّية،  اإلنسانّي�ة  القيم  لتن�اسب 
تظهر  اليت  اإلعالنات  خطر  هناك  يبقى 
بشبكة  متصلة  كانت  إذا  اللعبة  خالل 
-اليوم-  األلعاب  ومعظم  اإلنرتنت، 
هي كذلك. وال يمكن التحّكم بمضمون 
وهي  اإلطالق،  على  اإلعالنات  هذه 
تنسجم  ال  اليت  األمور  من  لكثري  ج  تروِّ
من  ال  املحافظة،  املجتمعات  قيم  مع 

ناحية الصور وال املوسيقى وال األفكار.
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فيه  أصبحت  زمن  يف  ختامًا، 
جهاز  كّل  إىل  تصل  اإللكرتونّي�ة  األلعاب 
من  دعوة  بال  باإلنرتنت  مّتصل  محمول 
بل  االنعزال،  يف  احلّل  يكون  ال  صاحبه، 
الواعي  املنّظم  واالستهالك  املواجهة  يف 
اآلباء  يشرف  أن  جيب  وعليه  واملدروس، 
على  الراشدون  ويشرف  أبن�ائهم،  على 
ال  اليت  األلعاب  بعض  فثّمة  أنفسهم؛ 
على  أساسًا  موجودة  تكون  أن  ينبغي 
أجهزتن�ا، وهي تلك اليت تقّدم محتوًى غري 
أخاليّق. وهناك بعض األلعاب اليت ينبغي 
االنتب�اه إىل الرسائل اخلفّية اليت توّجهها، 
كي ال تتسّلل إىل عقولنا، وحينها نستطيع 

أن نلعب بشكٍل آمن.

تكنولوجيا
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يف  مألوفًا  يكن  لم  العاليّم،  االستعمال  يف  جديٌد  مصطلٌح   
الرغم من وجود مصطلحات مشابهة، منها: حرب  األذهان على 
املعنوّيات،  حرب  اإلرادات،  حرب  الباردة،  احلرب  األعصاب، 
الغزو  األيديولوجّيات،  حرب  واملعتقدات،  الكلمات  حرب 
يف  رواجًا  املصطلحات  أكرث  ولكن  وغريها.  والفكرّي...  الثقايّف 
الساحة اإلعالمّية واألكاديمّية والعسكرّية هي احلرب النفسّية 

والدعائّي�ة. 

اليت  الناعمة،  القّوة  فيه  ُتستخدم  أسلوُب  الناعمة  واحلرب 
تريد  ما  على  احلصول  على  “القدرة  بأّنها:  ناي]1]  جوزيف  عّرفها 
عن طريق اجلاذبّي�ة بداًل عن اإلرغام”]2]. ويف كالم آخر يقول عن 
حساب  على  النقاط  وكسب  “التالعب  تعين:  إّنها  القّوة  هذه 
التالعب،  هذا  بصمات  تظهر  أن  دون  اآلخرين،  أعمال  جدول 
أعمالهم  جدول  عن  التعبري  من  اآلخرين  منع  الوقت  نفس  ويف 
وطرد  جذب  عالقات  وهي  اخلاّصة،  وتصّوراتهم  وتفضيالتهم 

وكراهية وحسد وإعجاب”]]]. 

وجوزيف ناي من أبرز الشخصّيات األمريكّية الذين كتبوا عن 

1-  نائب وزير الدفاع األمرييّك السابق، ومدير مجلس املخابرات الوطنّي األمرييّك، وعميد كليّة الدراسات الحكوميّة يف جامعة 

هارفرد، وهو من أهم املخططني االسرتاتيجيّني األمريكيّني يف نهاية القرن العرشين وبداية القرن الواحد والعرشين.

2-  جوزيف ناي، القّوة الناعمة، مكتبة العبيكان، ص: 12.

3-  جوزيف ناي، القّوة الناعمة، مكتبة العبيكان، ص: 34/ 70.

هذا املوضوع حديث�ًا، وأصدر كتابًا بعنوان “القّوة الناعمة”.

موارد القّوة الناعمة: 

تدور  موارد القّوة الناعمة حول محاور ثالثة]4]: 

موارد  وإضعاف  األمريكّية،  واملؤّسسات  القيم  “تعزيز  األول: 
منافسيها وأعدائها”.

والتجارّية  الثقافّية  الرموز  وجاذبّي�ة  مساحة  “توسيع  الثاين: 
منافسيها  نفوذ  وتقليص  األمريكّية  والعلمّية  واإلعالمّية 

وأعدائها”.

وصورتها  أمريكا  جاذبّي�ة  وتلميع  وحتسي  “بسط  الثالث: 
تعامالتها  وصدقّية  اخلارجّية،  سياساتها  شرعّية  وتثبيت 

وسلوكّياتها الدولّية، وضرب سياسات أعدائها”. 

من  وذلك  مجتمعاتن�ا،  لتخريب  الناعمة  القّوة  إىل  العدو  يلجأ   
خالل تأسيس قيم جديدة على حساب قيمنا، فين�دفع األفراد إىل 
تصديقها وتنفيذها بشكل طبيعّي، ما يؤّدي إىل تعديل سلوكهم 

4-  يراجع:  مركز قيم، كتاب رؤية اإلمام الخامنئّي يف مواجهة الحرب الناعمة، ص: 46.

الحرب الناعمة
Soft War

إدارة التحرير

مصطلح ومعنىبقعة ضوءإسهامات حضارية
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تبعًا  لها. وهكذا نتحّول إىل أتب�اع بدل أن نكون 
حتقيق  أجل  ومن  قرار.  وأصحاب  مستقلي 
هذه األهداف وتثبيت القيم، تستفيد القّوة 
البصرّية  والرموز  املؤّثرات  كّل  من  الناعمة 
والبحثّي�ة  واألكاديمّية  والثقافّية  واإلعالمّية 
والتجارّية والعالقات العاّمة والدبلوماسّية.

 احلرب الناعمة واحلرب النفسّية: 
تشابه أم اختالف]]]؟!

 يف الواقع ثّمة اختالف بي احلرب الناعمة 
ز  واحلرب النفسّية؛ إذ إّن احلرب الناعمة تركِّ
بأساليبها على االستمالة واإلغواء واجلذب، 
أّي  ترتك  أن  ودون  للعيان،  تظهر  أن  دون 
النفسية  احلرب  ز  تركِّ حي  يف  بصمات. 
إرادته  وتدمري  العدو  إرغام  على  والدعاية 

ومعنوّياته بصورة شبه مباشرة وعلنّي�ة.

اليوم  املستخدمة  واألدوات  الوسائط  إنَّ 
متن�اول  ويف  رة 

ّ
متوف الناعمة  احلرب  يف 

كّل  إىل  ودخلت  استثن�اء،  دون  اجلميع 
حي  يف  اليوم،  ساعات  مدار  وعلى  البيوت 
ه بشكل أساس حنو  أنَّ احلرب النفسية توجَّ
وصلبة،  ومتماسكة  ومرتاّصة  منّظمة  كتٍل 
واملنّظمات  واحلكومات  اجليوش  مثل: 
العام  الرأي  وعي  على  وتهيمن  تسيطر  اليت 
الرأس  إضعاف  خالل  من  كلّية؛  بصورة 

والقدرة واحلكام  وتماسك اجلماعة. 

يمكن  الناعمة  القّوة  أّن  يبّي  الفرق  هذا 

املعارف،  جمعيّة  ط1،  الناعمة،  الحرب  نواجه  كيف  للدراسات،  قيم  مركز  يراجع:    -1

بريوت، 2012م،  ص: 10-9.

من  بدًءا  حياتن�ا؛  تفاصيل  كّل  إىل  تدخل  أن 
تميٍي  دون  ومن  بالشيوخ،  وانتهاًء  األطفال 

بي الرجال والنساء.

كيفية مواجهة احلرب الناعمة]2]؟

تقيض  ختريبّي�ة  حالة  الناعمة  احلرب 
املجموعة؛  قيم  على  آخر-  يشء  أّي  -وقبل 
أّن  وبما  للمواجهة.  النهوض  من  بد  ال  لذلك 
أساليب احلرب الناعمة كثرية ومتعددة، فال 
بّد أن تكون أساليب املواجهة كثرية ومتعددة 

أيضًا. 

ويمكن احلديث يف أساليب املواجهة عن 
نوعي:

حتصي ساحة  اىل  األّول: تأسييّس يهدف 
الفرد واملجتمع.

تأثري  دون  احلؤول  منه  يراد  والثاين: 
األساليب اليت يستعملها العدّو، وهذا األمر 
والكشف  العدّو  مخّططات  تتّبع  يتطلب 

عنها، ومن ثم التفكري يف طريقة الرد. 

وبشكٍل عام، فإّن العامل األساس يف هذه 
األساليب هو العمل على تعميق تدّين الفرد 
والبصرية  الوعي  وزيادة  ثقافته  وتعميق 
لديه، وال معىن ملواجهة احلرب الناعمة دون 
املحاوالت  كافة  ستكون  حيث  العامل،  هذا 

عبثّي�ة ال فائدة منها. 

اعتمادها  يمكن  ُسبل  إىل  باختصار  نشري 

جمعيّة  ط1،  الناعمة،  الحرب  إىل  مدخل  للدراسات،  الناعمة  الحرب  مركز  يراجع:   -2

املعارف، بريوت، 2014م، ص: 50-43.                                                                

احلرب: هذه  ملواجهة 

احلرب  وجود  بأصل  واإليمان  االقتن�اع  ـ 
العميق  والفهم  وديمومتها،  الناعمة 
لطبيعتها وآللّيات واسرتاتيجّيات وتكتيكات 

عملها. 

ـ اكتشاف وتلّمس املخّططات ورؤية عمل  
العدّو.

ـ الفهم الصحيح والتفصيلّي آللّيات عمل 
احلرب الناعمة.

إلفشال  ضرورة  واالنسجام  ـالوحدة 
مخّططات احلرب الناعمة.  

للقضايا  الدقيق  والتشخيص  البصرية  ـ 
واألحداث.

ـ احلضور يف الساحة، والعمل على تقديم 
وتلبي�ة  اإلساليّم  للنظام  املشرقة  الصورة 
املتوازنة  واملعنوّية  المادّية  االحتي�اجات 
اليت حتّقق كرامة الشعب، ومواصلة تطوير 
جاذبي�ة الربامج واخلطط واملناهج وفق رؤية 

مصطلح ومعنى
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اإلسالمّية. واملعايري  املوازين  تلزتم  منفتحة  اجتهادّية  إبداعّية 

ـ معرفة أهداف احلرب الناعمة، وكشفها؛ ألّن ذلك من العوامل املهّمة إلحباطها.

ـ تطوير كفاءة اإلعالم اإلساليّم وصناعة النموذج البديل.

ـ العمل على أسلمة التعليم اجلامعّي وعصرنت�ه. 

ـ  الرتويج لسياسة االستهالك البعيد عن اإلسراف والتب�ذير والكمالّيات والشكلّيات.

يف  املطلوبة  والقيم  والسلوكّيات  والعقائد  األفكار  عن  وواضحة  مّوحدة  صورة  تقديم  ـ 
املجتمع. 

ـ محاولة النفوذ إىل املنظومة القيمّية والفكرّية والثقافّية للعدّو والعمل على التأثري فيها.

ـ حتصي الساحة الداخلّية أمام االحنرافات.

النتيجة:

ـ  احلرب الناعمة، باعتب�ارها أحد أشكال احلرب هي عمل هادف عمدّي 

ومخطط له مسبقًا.

ـ هذه احلرب ناعمة وليست خشنة.

ـ العناوين األساسّية لهذه احلرب عبارة عن: التأثري على األفكار والرؤى 

األساسّية، والتأثري على امليول والقيم والنماذج السلوكّية املقبولة عند 

البلد املستهدف.

النموذج  وختريب  الثقافّية  الهوّية  تغيري  هو:  للتأثري  النهايّئ  الهدف  ـ 

السيايّس املوجود، والدفع باجتاه العصيان املديّن.

مصطلح ومعنى
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تعّول  اليت  الفئة  هي  الشباب  فئة  بأّن  شّك  ال 
مشاربها  اختالف  على  البشرّية  املجتمعات  عليها 
يف  أساس  دور  من  لها  لما  وتوّجهاتها؛  وأصنافها 
وقدرة،  وعي،  من  تملكه  بما  وتطويره،  املجتمع  بن�اء 

وحماسة، واندفاع ونشاط. 

تعّد  العمرّية  املرحلة  هذه  فإّن  أخرى،  جهة  من 
التربوّي، وخباّصة يف  من أعقد املراحل على املستوى 
فرتة املراهقة؛ حيث يمّر الشاب -ذكرًا كان أم أنىث- 
والهرمونّي�ة  الفيزيولوجّية  التغرّيات  من  بمجموعة 
والروحّية،  النفسّية  وأحواله  طباعه  يف  تؤّثر  اليت 
مع  التعامل  يف  صعوبة  اآلباء  من  كثري  خاللها  ويجد 

أبن�ائهم.

العمرّية،  املرحلة  هذه  أهّمية  من  الرغم  وعلى 
مستوى  على  مضاعف  جهد  إىل  الشباب  وحاجة 
جهة  من  والسلوكّي-   التربوّي  باجلانبي  االهتمام 
أّن  نلحظ  املختلفة،  التربوّية  واملؤّسسات  اآلباء 
الشباب  برتبي�ة  اليت تعىن  للدراسات  ثّمة غيابًا كبريًا 
ترّكز  اليت  الدراسات  آالف  مقابل  يف  بهم،  والعناية 
الدراسات  على تربي�ة األطفال، وأكرث من ذلك، فإّن 

غّسان األسعد
باحث يف الفكر اإلساليم  ـ لبن�ان
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املوجودة اليت ُتعىن بالشباب واملراهقي مع قّلتها ال 
تفي بسّد احلاجة املطلوبة يف هذا املجال.

انطالقًا من هذه احلاجة امللّحة إىل دراسات 
وكيفّية  الشباب  برتبي�ة  تعىن  متخّصصة 
علي  الدكتور  قام  معهم،  والتعامل  توجيههم 
بي  الشباب  »تربي�ة  كتاب:  بنشر  القائيّم 
أن  القراءة  هذه  يف  حناول  والتوجيه«،  املعرفة 
على  تضّمنت�ه  وما  فصوله،  أهم  نستعرض 
النت�اجئ، مع تقديم رؤية نقدّية موجزة  صعيد 

للكتاب.

التعريف بالكتاب:
القطع  من  صفحة   4[0 يف  الكتاب  جاء 
بابًا  عشر  أربعة  على  اشتمل  وقد  املتوسط، 

حيتوي كّل باب على عّدة فصول.

مرحلة  تعريف  إىل  الكاتب  أشار  البداية  يف 
املرحلة  هذه  خصوصّيات  وبّي  الشباب، 
مسؤولّية  إىل  تعّرض  ثّم  وأهّمّيتها،  العمرّية 
الشباب  مراقبة  أهّمية  وإىل  واملرّبي،  اآلباء 
واالهتمام بهم، وضرورة إرشادهم وتوجيههم، 
يف  اعتمادها  ينبغي  اليت  اآلليات  بي�ان  مع 
حالتهم  مع  يتوافق  بما  معهم،  التعامل 

النفسّية والروحّية.

املختلفة  واجلوانب  األبعاد  على  أّكد  وقد 
خطورة  إىل  مشريًا  بالشباب،  حتيط  اليت 
احلرية والضياع اليت يعيشونها، وخباّصة يف ما 

يرتيط ببن�اء شخصّياتهم ومواقفهم، ومؤّكدًا أّن 
التغّلب على حالة الضياع يتيح لهم إمكاني�ة توظيف 
طاقاتهم وقدراتهم؛ إذ إّنهم ثروة املجتمع يف املستقبل.

كذلك أشار الكاتب إىل أهمية التعّرف على التغرّيات 
ن�ًا تطّور البعدين  اجلسمّية والتب�ّدالت الهرمونّي�ة، مبيِّ
الفكرّي والنفيّس عند الشباب، وداعيًا إىل ضرورة فهم 
والتفاؤل،  التشاؤم  من  املختلفة  وحاالتهم  سلوكهم 
أّن  خاّصة  وغريها؛  واالنزواء...  الرتّدد،  وحاالت 
مع  الشباب  سلوك  على  تنعكس  قد  احلاالت  هذه 
والديهم وأصدقائهم ومختلف معارفهم، ما ُيعّرضهم 

النتقادات كثرية.

يف  واألخاليّق  الدييّن  اجلانبي  أهّمية  من  وانطالقًا 
االختالالت  على  التغّلب  يف  ودورهما  الشباب،  حياة 

قراءة يف كتاب
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على  الرتكي  ضرورة  إىل  الكاتب  دعا  النفسّية،  واألمراض 
اندفاع  لديهم  يكون  الشباب  أّن  سيما  وال  البعدين،  هذين 
إىل  الكاتب  أشار  وقد  واملعنوّية.  الدينّي�ة  األمور  حنو  وحماس 
الشباب  لها  يتعّرض  اليت  النفسّية  األمراض  أنواع  بعض 
االحنرافات  مختلف  فيه  تن�اول  بابًا  وخّصص  وطرق عالجها. 
واجلنسّية،  الغريزّية  االحنرافات  ومنها:  تصيبهم،  اليت 

السرقة، اجلرائم االجتماعّية، االحنرافات الدينّي�ة.

ويف سياق احلديث عن كيفّية توعية الشباب وتوجيههم، 
أفرد الكاتب بابًا بعنوان:  »الضرورّيات األساسّية يف الرتبي�ة«، 
رّكز فيه على أهمّية الرتبي�ة الدينّي�ة، ودور األسرة واملدرسة يف 
يف  ودوره  األخاليّق  العامل  أهمية  وبّي-أيضًا-  املجال.  هذا 

تعديل سلوك الشباب.

املرتبطة  الثقافية  بالرتبي�ة  االهتمام  ضرورة  على  ورّكز 
بمختلف الشؤون الفكرّية والعقدّية، وكذلك أشار إىل أهّمّية 
حتّدث  كما  والسياسّية،  واالقتصادّية،  االجتماعّية،  الرتبي�ة 
إصالح  وضرورة  الشباب  لدى  التجاوزات  عالج  أهّمّية  عن 

االحنرافات.

التربوّية،  الضوابط  بعض  ببي�ان  كتابه  املؤّلف  ختم  وقد 
والتأكيد على أهّمّية املعاجلة واإلصالح.

رؤية نقدّية: 
بذله  الذي  اجلهد  أهّمّية  إىل  نشري  أن  البداية  يف  بّد  ال 
قًا؛ 

ّ
موف كان  للموضوع  اختي�اره  أّن  خاّصة  كتابه،   يف  املؤّلف 

يف  واملربون  اآلباء  حيتاجه  مهّمًا  موضوعًا  عالج  حيث 
الكتاب  أهّمّية  وتكمن  حتديدًا.  الشباب  فئة  مع  تعاملهم 
العمرّية،  املرحلة  هذه  يف  التربوّي  العمل  لضرورة  بي�انه  يف 
يب�ذلون  التربوّية  واملؤسسات  اآلباء  من  كثريًا  إّن  حيث 
يغفلون  لكنهم  الطفل،  برتبي�ة  يرتبط  ما  يف  كبرية  جهودًا 
التربوية  مهّمتمهم  أّن  معظمهم  فيتوّهم  الشباب،  فئة  عن 

الطفولة.  مرحلة  بانتهاء  تنتهي 
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املالحظات  بعض  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال  املقابل  يف  لكن 
مستوى  على  أكان  سواء  الكتاب  على  ترد  اليت  األساسّية 

وأبرزها: واملضمون،  املنهج  مستوى  على  أم  الشكل 

اليت  األبواب  بقية  خبالف  عنوان  دون  األول  الباب  ورد  ـ 
حرص على ذكر اسم لكل باب منها.

ـ الكتاب مليء باألخطاء النحوّية والصياغّية واإلمالئّي�ة، 
تزعج  األخطاء  هذه  إّن  حيث  معاجلته،  ينبغي  ما  وهذا 

الكتاب. قيمة  من  وتضعف  القارئ 

ال  حجمه  لكن  بابًا،  عشر  أربعة  إىل  الكتاب  تقسيم  تمَّ  ـ 
حيتاج إىل كّل هذه األبواب، خاّصة أن بعض األبواب يمكن 
الكتاب  تقسيم  يتم  أن  ينبغي  فكان  واحد،  باب  يف  جمعها 

إىل ثالثة أبواب أو أربعة ال أكرث.

هذه  يف  يستن�د  لم  الكاتب  أّن  للنظر  امللفت  من  ـ 
وأقوال  النبوية  السنة  يف  الواردة  النصوص  إىل  الدراسة 
املجال،  هذا  يف  كثرية  وهي  السالم(،  البيت)عليهم  أهل 
 gعلي اإلمام  وّصية  تغفل  أن  كهذه  لدراسة  ينبغي  فال 
مهّمة  وصايا  تتضّمن  واليت  مثاًل،   gاحلسن اإلمام  البن�ه 
وضرورّية، تفتح للكاتب أفقًا واسعًا يف دراسته، فضاًل عن 

املجال.  الكثرية يف هذا  النصوص 

الدراسات  جميع  -يف  االنطالق  الضروري  من  لذلك 
كزنًا  تعّد  اليت  الروائّي�ة  النصوص  من  وغريها-  التربوّية 
إىل  تستن�د  معرفّية  رؤية  لتكوين  منها  واالستفادة  مخفّيًا، 

اإللهّي. الويح 

من هنا فإنن�ا حباجة إىل جهود أخرى من قبي�ل هذا اجلهد 
العملّية  عن  واضحة  رؤية  لتكوين  الكاتب  بذله  الذي 
حتّمل  على  قادر  جيل  تربي�ة  يضمن  بما  للشباب  التربوّية 

املعاصر.  العالم  يف  اجلسام  املسؤولّيات 
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أّيها الطبيب الدّوار بطّبه، سالم هللا عليك

عُذٌب دواؤك... ويف جعبتك كّل العقاقري

جراحات  وبلسمت  يديك،  خري  من  الزمان  مألت 
القرى والقبائل.

 وعين�ا يرثب كان فيهما َرَمٌد، فسقيتهما من ماء وردك 
اخلالص، وآخيتهما وصافيتهما.

معروفك،  بعطر  فّواحًة  اجلزيرة  شرايي  غدت  كذا 
ومستنريًة بنور علمك وحّبك.

 براحتيك عجنت الكون حىت استحال وردّيًا، وأعدت 
ترتيب الزمان واملكان.

يف كّل املدن واألرجاء نراك، يف كّل العالم نلمح طيفك

نأتيها،  لذا  أكرث،  تشبهك  طيب�ة«  »أرض  لكّن   
أكرث،  منك  نقرتب  معاملها،  وأحوال  أخبارها  نستطلع 

أوليس ثراها قد احتضنك؟

أتيُتـِك ماشيًا ووددت أين           ملكـت سواد عيين أمتطيِه

وما يل ال أسري على المآيق           إىل بلٍد رســـــــــــوُل هللا فيِه

الدينّي�ة يف احلجاز،  تعّد املدين�ة املنورة من أهّم املدن 
إليها،    s األكرم  النب  هجرة  بعد  أهّميتها  اكتسبت 
واختاذها مقّرًا له، وجعلها عاصمة لدولة اإلسالم. كانت 
»طيب�ة«.    s فسّماها  »يرثب«  بـ  ذلك  قبل  تسىّم 
تقع يف الشمال الشريّق ملدين�ة مّكة املكّرمة، وتبعد عنها 
األماكن  من  كبريًا  عددًا  تضّم  مرتًا.  كيلو   450 حوايل 
املرقد  حيتضن  الذي  النبوّي  املسجد  أبرزها  املقدسة، 

. sاملشّرف للنّب محمد

مجموعة  على  اإلسالم-  قبل  سكانها-  يتوّزع  كان 
وبين  النضري  وبنو  القنيقاع،  )بنو  اليهودّية  القبائل  من 
الكبريتي  العربيتي  القبيلتي  إىل  باإلضافة  قريظة(، 

األوس واخلزرج. 

عرفت بطيب هوائها، وغزارة آبارها؛ لذلك اهتم أهلها 
النخيل،  أشجار  سيما  وال  األشجار،  وغرس  بالزراعة 

فكانت ثمرة التمر عمدة االقتصاد يف املدين�ة املنورة. 

الهجرة النبوّية إىل املدين�ة:

بعد أن ضاق اخلناق على رسول هللا s  واملؤمني 
يف مّكة، شّدوا الرحال حنو املدين�ة املنورة، حيث كان 

ينتظرهم األنصار سنة 12 للهجرة، وقد استمّرت 

المدينة المنّورة
مهد الحضارة اإلسالمية

إسهامات حضاريةبقعة ضوءإسهامات حضارية

سكين�ة مصطفى
باحثة يف الرتبي�ة االسالمية ـ لبن�ان
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إسهامات حضارية

إقامة 
النبs  عشر سنوات، عمل 

فيها على إحياء املدين�ة عمرانّي�ًا، وذلك من خالل: 

بن�اء املسجد: تسّجل الوثائق التاريخّية أن أّول عمل قام به الرسول األكرمs  أّنه أمر 
ببن�اء مسجد يف املدين�ة؛ ليكون  مكان اجتماع املسلمي واحتادهم، ومركزًا  عباديًا وثقافّيًا وسياسّيًا 

ينطلقون منه يف مهّماتهم الكربى.

ة سّكان املدين�ة؛ حّدد لهم فيها الواجبات 
ّ
إصدار املعاهدة: دّون النبs معاهدة بي املهاجرين واألنصار وكاف

واحلقوق، كما دعا فيه اليهود وعاهدهم، وأقّرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم، واشرتط عليهم.

املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار: آىخ النبs بي املهاجرين واألنصار يف احلقوق واملواساة؛ وذلك لبن�اء جّو من األلفة والتعاون 
والتفاهم يف املجتمع اإلساليّم اجلديد. 

املسجد النبوّي الشريف:

قلب املدين�ة، وشريانها النابض، تألقت واستضاءت ِمن نوره لتكون أشهر املدن الدينّي�ة التاريخّية بعد مّكة املكرمة اليت ترّبكت 
باملسجد احلرام.

عندما قدم النّب األكرمs إىل املدين�ة املنّورة يف السنة األوىل للهجرة، اختار ذلك املكان املقّدس؛ لبن�اء املسجد الشريف، 
فاشرتى األرض وأمر بتسويتها، وشاركs يف عجن الطي، وضرب اللنب، وطلب من أصحابه إحضار جذوع النخيل 

لتكون أعمدة للمسجد، واجلريد ليكون سقفًا له. وقد استغرق بن�اء املسجد ما بي سبعة أشهر وسنة، على 
خي، وقد بلغت مساحته آنذاك 70 ذراعًا طواًل، 60 ذراعًا عرضًا. قول بعض املؤرِّ

مفتوحة  أبوابها  وكانت  ليسكنوها،  املسجد  جانب  إىل  بيوتًا  النب  أصحاب  بىن 
إال  األبواب  جميع  بسّد  أحد  معركة  قبل   s فأمر  املسجد؛  إىل 

السنة  ويف   .hفاطمة ابنت�ه  بيت  باب 
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إسهامات حضاريةبقعة ضوءإسهامات حضارية

وذلك  املسجد،  توسيع  تّم  للهجرة  السابعة 
 10000 مساحته  فأصبحت  خيرب،  فتح  بعد 
توالت  ثم  أذرع.  سبعة  ارتفاع  يف  عرضًا  ذراع 
واستمرت  اإلسالم،  صدر  يف  التوسعة  أعمال 
املسجد  مساحة  أصبحت  حىت  التاريخ  عرب 
املسجد  أعمدة  أما  مربعًا.  مرتًا   )16[26(
فما  املسجد«  »أساطي  بـ  املعروفة  الشريف 
 ،sب النَّ ُبنيت على عهد  زالت يف مكانها منذ 
وأصبحت-  خل،  النَّ جذوع  من  كانت  لكنها 

خام واملرمر. حاليًا- من الرُّ

وقداسة  فضاًل  الشريف  النبوّي  للمسجد 
 :sالنب عن  ورد  كما  فيه  فالصالة  وعظمة؛ 
ِ َعَشَرَة آالِف َصاَلٍة يِف َغرِيِه ِمَن  »َتْعِدُل ِعْنَد هللاَّ
ِفيِه  اَلَة  ِإنَّ الصَّ

َ
َراَم ف احْلَ اْلَمْسِجَد  ِإالَّ  اْلَمَساِجِد 

ْلِف َصاَلٍة«]1].
َ
َتْعِدُل ِماَئَة أ

إليها  تشّد  اليت  الثالثة  املساجد  من  وهو 
إىل  إال  الرحال  تشّد   »ال  احلديث:  يف  الرحال، 
ثالثة مساجد مسجدي هذا، ومسجد احلرام، 

ومسجد األقص«]2]. 

وبركًة،  قداسة  الشريف  املسجد  يزيد  وما 
 ،sاحتواؤه املرقد الطاهر لرسول الرحمة محمد

1- املجليس، محمد باقر: بحار األنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1403هـ ، ج96، ص241.

2- النيسابوري، أبو الحسن: صحيح مسلم، )ال ط(، دار الفكر، بريوت، )ال ت(، ج4، ص126.

لرسول  حّبًا  بزيارته  املسلمون  يتّشرف  الذي 
هللاs، وطمعًا يف ني�ل الثواب اجلزيل عند هللا 
ورسوله؛ فقد ورد عن النبs يف فضل زيارته: 
َحَيايِت   يِف   َزاَريِن   َكَمْن   َكاَن   ايِت  

َ
َوف َبْعَد  َزاَريِن   »َمْن  

ويف  اْلِقَياَمِة«]]]،  َيْوَم   َوَشاِفعًا  َشِهيدًا  َلُه   َوُكْنُت  
ربي َبعَد َمويت، كاَن َكَمن 

َ
حديث آخر: »َمن زاَر ق

ابَعثوا إيَلَّ 
َ
ِإن َلم َتسَتطيعوا، ف

َ
هاَجَر إيَلَّ يف َحيايت، ف

ُه َيبُلُغين«]4].  ِإنَّ
َ
الِم ف ِبالسَّ

قربه  زيارة  فضل  يف  أيضًا-   -sعنه وروي 
يوم  شفيعه  كنت  زائرًا  أتاين  »َمن  الشريف: 

القيامة«]5].

قال  اليت  الشريفة  الروضة  املسجد  ويف 
وهي  ة،  اجلنَّ رياض  من  روضًة  أّنها   sالنب
بالصالة  للفوز  الساعة  مدار  على  ُتقصد 
عندها، لما لها من الفضل والشرف، وتقع ما 
ورد  كما  الشريف  ومنربه   ،sالنب بيت  بي 
بييت  بي  »ما   :sهللا رسول  عن  احلديث  يف 
ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي على 

ترعة من ترع اجلنة«]6].

3- املجليس، محمد باقر: بحار األنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1403هـ،  ج97، ص142.

4- املجليس، محمد باقر: بحار األنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1403هـ،  ج97، ص143.

5- املجليس، محمد باقر: بحار األنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1403هـ،  ج96، ص379.

ج97،   ، 1403هـ  بريوت،  الوفاء،  مؤسسة  ط2،  األنوار،  بحار  باقر:  محمد  املجليس،    -6

ص192.
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األخرى  والدينّي�ة  التاريخّية  املعالم 
يف املدين�ة:

مساجد املدين�ة املنورة:

اليت  بمساجدها  املنورة  املدين�ة  تمّيت 
يقصدها الزوار للزيارة والصالة والتقّرب 

إىل هللا تعاىل، ومن أبرزها:

يف  بين  مسجد  أّول  وهو  قبا:  مسجد 
}َلَمْسِجٌد  عنه:  تعاىل  قال  اإلسالم، 
ْن 

َ
أ َحقُّ 

َ
أ َيْوٍم  ِل  وَّ

َ
أ ِمْن  ْقَوى  التَّ َعَلى  َس  سِّ

ُ
أ

َتُقوَم ِفيِه{2.

علّيًا  أّن  ُنقل  حيث   :gعلّي مسجد 
حصار  أثن�اء  املكان  ذلك  يف  يتعّبد  كان   g

األحزاب للمدين�ة يف معركة اخلندق.

أو  احلليفة«  »ذو  أو  الشجرة:  مسجد 
احلج  مواقيت  أحد  وهو  علّي«،  »أبي�ار 

ومساجد اإلحرام.

  s النب  كان  عندما  اجلمعة:  مسجد 
متجهًا من قباء إىل املدين�ة أدركته اجلمعة 
يف قبيلة بين سالم فصلى يف بطن الوادي، 

فعرف املكان بـ »مسجد اجلمعة«.

»مسجد  بـ  ويعرف  العمرة:  مسجد 
سيّم  قبا،  مسجد  قبلة  يف  يقع  عرفات« 
كذلك ألّن النب s  كان واقفًا هناك يوم 

ليشاهد  األرض  له  فُبسطت  عرفات، 
احلجيج يف عرفات.

من  وهو  مالك:  بن  عتب�ان  مسجد 
نسبة  قبا،  منطقة  يف  تقع  اليت  املساجد 
نقباء  أحد  السليّم  مالك  بن  عتب�ان  إىل 

األنصار.

سفح  على  ُشّيدت  السبعة:  املساجد 
وهي:  املدين�ة،  غريب  شمال  سلع  جبل 
g، مسجد سلمان، مسجد  مسجد علّي 
ذي  مسجد  ذر،  أبو  مسجد   ،h فاطمة 

القبلتي، مسجد أبو بكر ومسجد عمر.

الشريّق  اجلانب  يف  تقع  البقيع:  مقربة 
املقابر  أشهر  من  وهي  املدين�ة،  من 
أربعة  فيها  ُدفن  وأقدمها،  اإلسالمّية 
اإلمام  وهم:   ،  sهللا رسول  أحفاد  من 
العابدين،  زين  واإلمام  علّي،  بن  احلسن 
 .gواإلمامي محمد الباقر، وجعفر الصادق
وكذلك ُدفن فيها العّباس عّم النّب s  وابن�ه 
إبراهيم وبن�اته وعماته، وأم البني، وكثري 
والصاحلي  والتابعي  األصحاب  من 
s  إذا مّر بالبقيع  والشهداء. وكان النب 
ْوٍم 

َ
ق ِدياِر  ِمْن  َعَليُكْم  الُم  »السَّ قال: 

ُ ِبُكْم الِحُقون«]1]. ا ِإْن َشاَء هللاَّ ُمْؤِمِنَي َوِإنَّ

1403هـ،   بريوت،  الوفاء،  مؤسسة  األنوار، ط2،  بحار  باقر:  محمد  املجليس،    -1

ج99، ص298.

جبل أحد: يعّد من أطول جبال اجلزيرة 

كلم   7 مسافة  على  يمتد  حيث  العربّي�ة، 

طواًل، وعلى مساحة قدرها ] كلم عرضًا، 

جبال  سلسلة  عن  النفراده  بأُحد  سيّم 

ُحد 
ُ
أ جبل  شهد  وقد  األخرى،  املدين�ة 

يف  والباطل  احلّق  بي  دارت  اليت  املنازلة 

السابع من شوال يف السنة الثالثة للهجرة 

الذين  الشهداء  رفات  تربت�ه  وضّمت 

سقطوا يف تلك املعركة.

خيثمة:  بن  وسعد  هدم  بن  كلثوم  دار 

نزل  وقد  األوائل،  للمهاجرين  مأوى  كانت�ا 

وكان  هجرته،  بعد  كلثوم  دار  يف    sالنب

خيرج ملالقاة الناس يف بيت سعد.

وزادها  بهجرته،  املدين�ة  أحيا 

بمسجده،  وقداسة  وعّزًا  نورًا 

بمرقده؛  للزائرين  مالذًا  وجعلها 

وتسكن  النفوس،  تطيب  لذلك 

القداسة؛  أرض  يف  األرواح... 

»أرض طيب�ة«. 
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 وعالٌم  فاريس،  ذو أصول عربّي�ة، سّطر 
ٌ

فيلسوف
برباعياته اليت حاكت الوجدان أجمل الصور، عاش 
فرتٍة من التاريخ اإلساليّم كانت تعج باملتغرّيات، ال 
ا  يعرفه كثريون إاّل بوصفه شاعًرا، لكّنه كان رياضيًّ
عرفها  شهرية  عامليًة  وشخصيًة  ماهًرا،  وفلكّيا 
األوروبّيون قبل العرب، حيث ُترجمت رباعّياته إىل 

اللغة اإلجنليّية. 

َمن هو عمر اخليام؟

اخليام،  إبراهيم  بن  عمر  الفتوح  أبو  الدين  غياث  هو 
التجارّية  نيسابور  مدين�ة  يف   1048 مايو  أيار/   18 يف  ولد 
إبراهيم  الغيّن  الطبيب  هو  والده  فارس،  شمال  الكربى 
اخلّيايم. قيل إّنه ُعرف بعمر اخليام نسبة إىل والده الذي 
كان يعمل بصناعة اخليام. عاش معظم حياته يف نيسابور 
مثل:  الكربى  العلم  مراكز  بي  يتنقل  وكان  وسمرقند، 
العلم  من  الزتود  يف  منه  رغبة  وأصفهان،  وبلخ،  خبارى، 
الرياضّيات،  يف  فتخّصص  العلماء،  مع  األفكار  وتب�ادل 

والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

حيكمها  كان  اليت  نيسابور  مدين�ة  يف  اخليام   عمر  ُولد   
السلطان  بالطي  بي  أّيامه  معظم  وقىض  السالجقة، 
محوريًا  دورًا  لعبا  صديقان  له  وكان  والسلجويّق.  القراخايّن 

لكّنه  الصباح،  واحلسن  امللك  نظام  اإلساليّم،  التاريخ  يف 
نأى بنفسه عن صراعاتهما وآثر التفّرغ لعمله وشعره]1].

تويف عمر اخليام عن عمٍر ناهز  ]8 عاًما يف بلدة نيسابور 
يف 4 كانون األول/ ديسمرب عام 1]11، وُدفن يف قرٍب كان قد 

اختار موقعه مسبًقا.

سريته العلمّية وأهّم مؤّلفاته]]]:
علم  يف  برع   لكّنه  شاعرًا،  بصفته  اخلّيام  اشُتهر 
الرياضّيات، حيث تتلمذ على يدي عالم الرياضّيات املشهور 

1-  يراجع: رباعيّات عمر الخيام، تعريب السيد أحمد الصايف النجفّي، ال ط، دار األمري، قم، 1405، ص26.

2-  يراجع: الزركيّل، خري الدين: األعالم. ط 15، دار العلم للماليني، بريوت، 2002م، ص38.

الشاعر المعروف.. والرياضّي المغمور

عمر الخّيام

زينب فهدا
باحثة يف الدراسات اإلسالمية ـ لبن�ان
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طالًبا  كان  الذي  مرزيان«  »باهماني�ارين 

لدى الطبيب الكبري والعالم والفيلسوف 

تعليًما  اخليام  لعمر  قّدم  وقد  سين�ا،  ابن 

شاماًل يف العلوم والفلسفة والرياضّيات. 

علم  بت�دريسه  األنب�ارّي  اخلواىج  وقام 

مجسطي  خالل  من  وتوجيهه  الفلك 

بطليموس )وهي أطروحة رياضّية فلكّية 

باللغة اليونانّي�ة(. 

اخرتع عمر اخليام  أّول طريقة حلساب 

الدرجة  من  اجلربّية  واملعادالت  املثلّثات 

التقويم  حتديد  يف  واشتغل  الثالثة. 

صار  والذي  ملكشاه،  للسلطان  السنوّي 

وهو  اليوم.  إىل  املتّبع  الفاريّس  التقويم 

أّول من استخدم الكلمة العربّي�ة »يشء« 

اليت ُرسمت يف الكتب العلمّية الربتغالّية 

ا  أن اسُتب�دلت تدريجيًّ لبثت  )Xay( وما 

أصبح  الذي   »x« منها  األّول  باحلرف 

توىّل  وقد  املجهول.  للعدد  عاملّيًا  رمزًا 

الرصد يف مرصد أصفهان. 

الكامل  كتابه  يف  األثري  ابن  ذكره   

الذين  املنجمي  أحد  اخلّيام  بقوله:»كان 

ملكشاه  للسلطان  »الرصد«  يف  عملوا 

أّن  القيّم  ونقل  هـ.   467 سنة  السلجويّق 
اخلّيام كان أحد احلكماء الثماني�ة يف عصر 
السلطان جالل الدين »ملكشاه«، وهم 
نزول  مبدأه  الذي  التاريخ  وضعوا  الذين 
بن�اء  كان  وعليه  احلمل،  أّول  الشمس 

التقاويم«]1].

كانت له مؤّلفات عّدة أشهرها: »شرح 

أقليدس«،  مصادرات  من  أشكل  ما 

»رسالة يف املوسيقى«، »مقالة يف اجلرب 

ذروتها  اخلّيام  شهرة  وبلغت  واملقابلة«. 

»الرباعّيات«،  الشعرّية  بمقطوعاته 

أيضًا،  الفلسفّية  الرسائل  بعض  وله 

و  والتكليف«  الكون  يف  »رسالة  منها 

»الرسالة األوىل يف الوجود« و »مختصر 

رباعّياته  وتشرح  الطبيعّيات«.  يف 

كانت  اليت  الفلسفّية  نظره  وجهات 

تشاؤمّية أحياًنا.

رباعّيات اخلّيام:

الرباعّية]2] هي مقطوعة شعرّية 

ُكتبت بالفارسّية، مؤّلفة من أربعة 

1- يراجع: الزركيّل، خري الدين: األعالم، ط 5، دار العلم للماليني، بريوت، 1980م، 

ج 6، ص: 38. 

2-  اسم الرباعيّة كان يطلق قدمياً عىل األربعة أشطر كام يف رباعيّات الخيّام التي 

يتألّف كل منها من بيتني.

أبي�ات، 

الشطر 

الثالث 

منها يكون 

مطلقًا بينما تكون 

الثالثة األخرى مقّيدة. 

أّدت كرثة ترجماتها إىل 

العربّي�ة والالتينّي�ة والفرنسّية 

واإلنكليّية واأللمانّي�ة واإليطالّية 

والدنمركّية وغريها، إىل اختالف 

اآلراء حولها؛ إذ يرى بعضهم أّنها تدعو 

لليأس والتهّكم أكرث من مناداتها للتمّتع 

باحلياة والدعوة إىل الرىض؛ لذلك شّكك 

بعضهم بكون الرباعّيات ختّص عمر 

اخلّيام فعاًل، فهي تدعو جبملتها إىل اللهو 

واملجون واغتن�ام فرص احلياة الفاني�ة، 

ما أّدى إىل اتهام اخلّيام باإلحلاد، لذلك 

يعترب بعض املؤّرخي أّن الرباعّيات 

 للخّيام، ومنهم  املستشرق 
ً
ُنسبت خطأ

الرويّس زوكوفسكي. فاملتتّبع حلياة 
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سامية.  أخالق  وذو  جليل  لم  عا أّنه  جيد  اخلّيام 

كان  حيث  الفاريّس؛  األدب  بأشعاره  اخليام  كسا 

االنسجام  إىل  باإلضافة  األلفاظ،  انتقاء  يف  موفًقا 

اللطيفة،  واالستعارات  والتشبيهات  والسالسة 

وعدم التكّلف.

هل كان عمر اخليام صوفّيًا؟

صوفّيًا  شاعرًا  كان  اخلّيام  أّن  توّهموا  الذين  إّن 

اعتمدوا على بعض األفكار اليت أوردها يف رباعّياته، 

كانت  بعضها  أّن  مع  التصّوف،  على  فحملوها 

كتابه  يف  القفطّي  يقول  متعّددة.  مذاهب  يف  شائعة 

وقف  »قد  احلكماء«:  بأخبار  العلماء  »إخبار 

شعره  ظواهر  من  يشء  على  الصوفّية  متأخروا 

مجالساتهم  يف  بها  وحتاضروا  طريقتهم  إىل  فنقلوها 

الرازّي الذي يعّد من  الدين  وخلواتهم«]1]. وأّما جنم 

دهرّي  »فلسفّي  بقوله:  إليه  فأشار  الصوفّية  كبار 

طبيعّي«، وهذا القول صريح يف أّنه ليس منهم]2].

1-  القفطبّي، أبو الحسن: إخبار العلامء بأخبار الحكامء، ط1، 2005م، حرف العني.

2-  يراجع: رباعيّات الخيّام: تعريب : السيد أحمد الصايف النجفّي. ال ط، دار األمري، قم، 1405، ص28.
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