  

   

 
  
 

   

  
 
 
  





 
  

ﻓﻄﺮ ٌة ﺗُ�ﺸﺪ اﻟﻜﲈل...

ﺑﻮﺻﻠﺔ

من األمور الفطرية التي ُخلقنا عليها ،ميل كلّ من الذكر واألنثى أحدهما
ً
إلى اآلخر ،لذلك ال ّ
مذموما بذاته ،بل هو منسجم مع طبيعة خلق
يعد هذا األمر
اإلنسان ،وإن كانت منطلقات كثير من الشباب  -وال سيّما في مرحلة المراهقة  -م ّتجهة نحو
البحث عن مظاهر الحياة ال معانيها وسبر أغوارها ،وقد ال ّ
يتعدى اهتمامهم دائرة الميول العاطفيّة
والشهو ّية ومظاهر الحياة الفارغة التي ُي ّ
سخر في سبيلها الغالي والنفيس دون وجود أهداف واضحة.
الطبيعي أن ّ
ّ
فيتوجه الشباب
يتبدل هذا السلوك ،بل وينقضي هذا الميل عند هدوء قوى النفس واستقرارها،
ومن
ّ
والموضوعي بالحياة الزوجيّة واألسر ّية .ومن أهم فوائد هذه المرحلة أ ّنها ّ
حينها إلى التفكير ّ
تقدم
الجد ّي والواعي
ّ
للمجتمع الصورة األوضح واألكمل عن شخصيّة الشباب النموذجيّة التي تتغيّر أولو ّياتها وتنصرف نحو إكمال الدراسة
الجامعيّة أو االنهماك في البحث عن الوظيفة والعمل لتأمين ّ
متطلبات الزواج والحياة.
وفي كال المرحلتين يجب أن يلتفت كلّ من األهل والشباب والمجتمع بمكوّناته ّ
كافة إلى أنّ التربية اإلسالميّة وتحصين
القوي والثابت هي الضمان األقوى لصفاء النفس وسالمتها،
الشخصيّة وترشيدها باألخالق الحسنة المستندة إلى اإليمان
ّ
بحيث يبقى للفطرة السليمة التي َف َطرنا هللا عليها إلى جانب التربية والمعرفة الدور الفاعل في فهم مراحل الحياة وأدوار
اإلنسان وواجباته وحقوقه فيها ،وبهذا نضمن حفظ الشباب من السقوط في أوحال الرذيلة والمعصية والمخالفة،
وتتف ّتح ُس ُبل الحياة بسالسة ولطافة وينطلق فيها الشباب بوعي ومسؤوليّة وكفاءة.
والذي يع ّزز هذا الفهم وهذه النتيجة هو أنّ التعاليم اإلسالميّة االجتماعيّة في الزواج
واألسرة وغيرها تقود إلى هيﮑليّة تستجيب لجميع احتياجات الشباب المادية،
والنفسيّة والمعنو ّية ،وتعمل على تلبيتها ،وتبيّن حقوق كلّ فرد
من أفرادها وواجباته .فاألسرة ّ
تمثل النظام

األمثل لتلبية الحوائﺞ الما ّدية والنفسيّة والمعنو ّية لﻺنسان؛
وذلك بما ُتش ّكله من أرضيّة مناسبة لتأمين األمن واالرتياح
النفسي ألعضائها ،وتربية األجيال الجديدة ،ودمجهم في
ّ
المجتمع ،وتلبية الحوائﺞ العاطفيّة لﻸفراد؛ ولذلك ُيالحظ أنّ
العلمي
الفالسفة والعلماء في العلوم اإلنسانيّة منذ بداية التاريﺦ
ّ
المﮑتوب قد ﮐتبوا عن الزواج واألسرةَّ .
وقدمت الديانات اإللهيّة
ّ
اإلسالمي باعتباره
وخاصة الدين
تعاليم مهمّة في هذا المجال،
ّ
آخر األديان؛ حيث اعتبر أنّ األسرة ّ
موسسة بشر ّية عند هللا
أحب ّ
وأع ّزها ،ورد في الخبر« :ﻣا ﺑنﻲ فﻲ اﻹﺳﻼم ﺑناء أﺣﺐ إلﻰ الﻠﻪ
ﻣﻦ الﺘﺰوﻳﺞ»). (1
اإلسالمي اآلثار اإليجابيّة للزواج على الرجل
ويوضح الدين
ّ
والمرأة والمجتمع؛ فهو الوسيلة لﻺنجاب وتكثير النسل ،ورد
عن النبي محمد« : ﻣا ﻳﻤنﻊ الﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ أﻫﻼً ،ﱠ
لﻌﻞ
الﻠﻪ أن ﻳرزﻗﻪ ﻧﺴﻤﺔ ،ﺗﺜﻘﻞ اﻷرض ﺑﻼ إلﻪ إﻻّ الﻠﻪ») .(2وهو
ضمان إلحراز نصف الدين؛ أل ّنه الحصن الواقي من جميع
والعاطفي ،فهو
والنفسي
العقلي
ألوان االنحراف واالضطراب
ّ
ّ
ّ
يقي اإلنسان من الرذيلة والخطيئة ،ويخلق أجواء االستقرار
ً
متعاليا عن قيود
في العقل والقلب واإلرادة ،لينطلق اإلنسان
األهواء والشهوات التي تك ّبله وتشغله عن أداء دوره في الحياة
الروحي ،وإسهامه في تحقيق الهدف الذي ُخلق
وفي ارتقائه
ّ
من أجله ،وهو باب من أبواب الرزق بأسبابه الطبيعيّة المقرونة
بالرعاية اإللهيّة ،حيث ورد عن رسول هللا« :اﺗﺨﺬوا اﻷﻫﻞ،
فﺈﻧّﻪ أرزق لكﻢ»). (3
وإنّ الزواج بالشكل الذي أق َّره اإلسالمُ حَ ف َِظ للمرأة كرام َتها
ومكانتها ،وللرجل َ
شرفه وع َ
ِرضه ،وجعل من هذه العالقة
ً
سياجا يحمي الطرفين من الخطأ ،وجعل من هذه األسرة نوا ًة
لبناء مجتمع مسلم طاهر عفيف؛ لهذا ال ّبد أن ﱢ
تحقق إجراءات
َ
الغاية ،وقد راعى اإلسالم ذلك ،فجعل إلتمام
الزواج تلك
 -1النوري ،حسين :مستدرك الوسائل ،ط ،2مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ،بيروت،
1408هـ  ،ج ،14ص.152 :
 -2الح ﱡر العاملي ،محمد بن حسن :وسائل الشيعة ،ط ،2مؤسسة آل البيت إلحياء التراث،
قم1414 ،هـ  ،ج ،20ص.14 :
) -3م.ن( ،ص.15 :

الزواج مراحلَ ومراسمَ ؛ فهناك الخِ طبة ،ثمّ عقد الزواج ،فالزفاف،
وكلّ هذه مراحل من باب تكريم هذا العقد بكلّ آثاره الحقوقيّة،
ً
ونفوذا في المجتمع .وباإلشارة إلى بعض مقدمات
وإعطائه قو ًة
الزواج نجد أ ّنه قبل الخِ طبة لم يَع ِرف اإلسالم إجبا َر أحد طرفي
الزواج عليه ،بل ال ّبد من تح ﱡقق ال َقبول والموافقة التامة ،المبنيَّة
على المعرفة الكاملة والرضى التام.
ﺗﻮﺻﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ

يخوض الشاب مع الفتاة تجربة الزواج المثيرة ولدى كلّ منهما
رؤاه وأحالمه وآماله العريضة ،وعادة ما يعطي الخيال مساحة واسعة
من معلومات كل منهما عن الطرف اآلخر ،وعلى هذا يبدآن بناء
حياتهما المستقبليّة مع جهلهما بإمكاناتهما وقدراتهما ،وما يحمل
كلّ واحد منهما من قيم وثقافة.
ولهذا تحتاج الحياة الزوجيّة المشتركة إلى مجموعة من القواعد
والضوابط التي ال يمكن استمرار الحياة بدونها ،ذلك أنّ الحياة إ ّنما
تقوم على المو ّدة والحب لكي يمكن العيﺶ في ظالل من الطمأنينة
والسالم ،ويمكن من خاللها الوصول إلى الكمال المنشود؛ وذلك ألنّ
الحياة دون حب وتضحية وتسامح ال معنى وال قيمة لها ،والحياة
دون المو ّدة واالحترام المتبادل حياة ّ
مذلة ال قيمة لها.
ومن القواعد المهمة التي يحتاجها المتزوّجون أو المقدمون على
الزواج والتي تع ّزز هذا البنيان وتمنحه المنعة والقوة من االهتزاز
كل من الزوج والزوجة في
أو التف ّكك ،تعزيز التكامل بين أدوار ٍ
األسرة ومشاركتهما ً
معا في التربية األسر ّية ،وإحاطة األسرة وجميع
العالقات بين أفرادها بالمو ّدة والرحمة واألنس والسكن ،وإعطاء
الطبيعي في القيمومة على المنزل ،وتحمّله مسؤوليّة
الرجل دوره
ّ
االنفاق على األسرة وإدارة شؤونها .وإعطاء القيمة الالئقة لوظيفة
والمحوري
اإلنساني
المرأة وتكليفها األساس ،وااللتفات إلى الشأن
ّ
ّ
للمرأة وأدوارها المتعد ّدة في األسرة ،والعائلة ،وال سيّما على
التربوي ،وحفظ دورها فيه ،وهو بناء المجتمع الصالح
المستوى
ّ
الذي يبدأ من التربية األسر ّية .ومواجهة النظرة التي تعتبر األمّ غير
العاملة عاطلة عن العمل .وفوق ذلك كله ال ّبد من تكريس أه ّميّة
األسوة والقدوة من قبل األبوين ً
معا.
رئيس التحرير
حسن أحمد الهادي

ﺑﻘﻌﮥ ﺿﻮء

الﺊاﺖﺑﻌن ﺲﻆ

(2)) ...

    .




    

وصلنا في الحلقة األولى ) ،(1إلى أ ّنه يستحيل على هللا
سبحانه أن يترك اإلنسان من غير أن يع ّرفه بنفسه ،لكن:
ﻛﻴﻒ ﻳﻤكﻦ أن ﻳﻌرف اﻹﻧﺴان ر ّﺑﻪ؟

نكمل في هذه الحلقة تتمة الحوار السابق...
ﻗﻠﺖ :فكﻴﻒ ﻧصﻞ إلﻰ ﺗﻠﻚ الﻤﻌرفﺔ؟

الحسي..
والسير
السير
العقليّ ...
بالسيريْن؛ ّ
قالّ :
ّ
ّ
قلت :فهل َ
سرت مثل هذا السير؟
قال :لقد رزقني هللا في رحلة من رحالتي مَ ن اختصر لي
ً
كثيرا من األسفار ..ورزقني هللا في تلك الرحلة من األش ّعة
الهادية إلى شمس محمّد  ما ال يمكن للعقل وصفه...
ّ
ستحدثني عنها؟
قلت :فهل
قال :نعم ،فال يمكن لمن لم يتن ّعم بهذا النوع من األش ّعة
أن يعرف محم ً
ّدا
وال يعرف محم ً
ّدا  من ال يعرف هللا...
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اعتدل الشيﺦ الصالح في ِجلسته ،وحمد هللاّ ،
وصلى على
نبيه .. .ثم قال :في يوم من أ ّيام هللا المملوءة بالنفحات
والبركات شعرت فجأة بمشاعر ّ
ملحة تدعوني للبحث عن هللا...
بدأني ذلك الشعور ،وأنا أنظر إلى المرآة ..وقد أرعبني ما
شيب يشتعل في رأسي ،كما يشتعل النار الهشيم..
رأيته من ٍ
لم أحزن في ذلك الحين على ً
دنيا فاتتني ،فقد بدأ الزهد
يمﻸ قلبي أنفة من الدنيا ورغبة عنها
ولك ّني عندما تذكرت )هللا( امتﻸت هم ًّا وغم ًّا!!!...
وقلت لنفسي :ها هو قطار العمر يمضي إلى ّ
محطته
النهائيّة ...
جلست مع ّ
الكل ،ولك ّني لم أجلس مع هللا لحظة واحدة!!
ّ
بالكل ،ولك ّني لم أتصل بالله!!
واتصلت
وبحثت عن ّ
الكل ،ولكني لم أبحث عن هللا!!

أصابني ألمٌ عظيم ،وأنا أر ّدد في ذهني المقولة التي

ً
كثيرا ،إلى أن
في تلك األيام كنت أر ّدد هذه العبارة
سمعني مرة أخي ،وكان رج ًال من كبار رجال الكنيسة،

في عشيّة تلك الرحلة ّ
برجل صالح
قدر هللا لي أن ألتقي
ٍ
من أهل الحكمة...

فاستدعاني إلى مكتبه ،وقال :أعرف المشاعر التي تشعر
بها ...لقد مررت مثلك بهذه المرحلة ،ولم يعالجني منها
إال مؤتمر كبير لعلماء الالهوت ..حضرته ..وهناك عرفت

قبل غروب الشمس بلحظات كنت بجانب بيتي أسير...

هللا ،واتصلت به ،وسمعته...
قلت :أال يمكن أن ُتك ّرر مثل هذه المؤتمرات؟

فإذا بي ألمحه من بعيد ...أسرعت إليه ..وأمسكت بيده،
ً
أخيرا بجانب بيتي ..ال ّبد أن تدخله ...ال ّبد
وقلت :ها أنت
أن أتش ّرف باستضافتك اليوم...
ً
مبتسما ،ثم قال :أترى أنّ دخولي بيتك
إلي
نظر ّ
سيس ّرك؟

ً
ً
قريبا
مؤتمرا سينعقد
قال :من حسن حظك أنّ ثمّة
في البالد التي كانت مق ّر ًا للشيوعية في يوم من األ ّيام...

يسرني شيء مثل دخولك بيتي
قلت :ال ّ

نحن نريد أن نعيد إحياء اإلله الذي قام الشيوعيّون بقتله

قال :لِمَ ؟

هناك ..وقد أرسلت إليك ألجل ذلك.
قلت :وما دوري في هذا المؤتمر؟
ً
مرافقا للهيئة العلميّة التي يرسلها
قال :سأرسلك
الفاتيكان لحضور هذا المؤتمرّ ...
وكل هذه الهيئة من
العلماء الراسخين في العلم ممن تثق الكنيسة بقدراتهم.
قلت :ما أعظم سروري بهذه الوظيفة!
ﱢ
فحضر نفسك لحضور هذا المؤتمر ،فليس بيننا
قال:
وبينه إ ّال أ ّي ً
اما معدودات.
***
كانت األيام التي انتظرت فيها تلك الرحلة الموعودة
طويلة ثقيلة ومُ ّ
ملة..
كنت أرقب قرص الشمس ّ
كل يوم في انتظار تلك
اللحظات التي أسمع فيها الحديث عن هللا...

ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب

إلﻬﻲ ﻣاذا وﺟد ﻣﻦ فﻘدك ..وﻣاذا فﻘد ﻣﻦ وﺟدك!!!!
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ً
كثيرا في جميع ديار اإلسالم:
سمعتها

أل ّنني تي ّق ُ
نت أ ّنه ال يمكن أن أتصل بالله إ ّال من خالل
معرفتي به...

ً
ممتلئا بالحكمة ..وليس هناك أشرف
قلت :أراك رج ًال
ُ
الحكمة بيتي
من أن تدخل
ابتسم ،وقال :وكيف تدخل الحكمة إلى البيوت؟
قلت :بدخول أهلها ..إذا دخل الحكماء دخلت الحكمة
معهم.
قال :أال ّ
أدلك على من هو أشرف م ّني وأكرم ..وهو أولى
م ّني بالدخول إلى بيتك؟
قلت :من هو؟
قال :إنّ مهمتي هي الداللة ال التعريف؛ لذلك سأصفه
لك ..لتبحث عنه ،ثم تدخله بيتك ...بيتك الذي ال ّ
تنهد
جدرانه.
بيت ال ّ
قلت :أهناك ٌ
تنهد جدرانه؟!
الحقيقي الذي يسير معك حيث
قال :نعم ...هو بيتك
ّ
Maa alshabab(6) | Summer 2019
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رحلت ،ويأوي معك حيث أويت
قلت :أراك تقصد قلبي؟
الحقيقي
قال :أقصد قلبك وعقلك وروحك وحقيقتك ...هي بيتك
ّ
الذي ال تفارقه وال يفارقك.
قلت :فصف لي من تراه أه ًال ليسكن فيه.
ً
معدوما ..فالعدم هباء ...ولن تنال من الهباء إال
قال :ال ُتدخل بيتك
ما يناله الظمﺂن من السراب.
قلت :فما الثانية؟
فاكتف به ،فلن يفيدك ّ
ِ
التعدد
قال :إن اجتمعت الحكمة في واحد..
إ ّال التش ّتت ،ولن يفيدك التش ّتت إ ّال التم ّزق والضياع.
قلت :فما الثالثة؟
يدن َسك ،ﱢ
سا ..فالمد َّنس يوشك أن ﱢ
قال :ال ُتدخل بيتك مد َّن ً
ويدنس
حقيقتك..
قلت :فما الرابعة؟
قال :ال ُتدخل بيتك إ ّال كام ًال اجتمع له الكمال بجميع معانيه.
قلت :فما الخامسة؟
ً
بديعا اجتمع له الجمال بجميع معانيه.
قال :ال ُتدخل بيتك إال
قلت :فما السادسة؟
قال :ال ُتدخل بيتك إال من ال ملك ألحد عليه ..وهو فوق ذلك ملك
الملوك.
قلت :فما السابعة؟
قال :ال ُتدخل بيتك إ ّال عد ًال اجتمع له العدل بجميع معانيه.
قلت :فما الثامنة؟
ً
رحيما اجتمعت له الرحمة بجميع معانيها.
قال :ال ُتدخل بيتك إ ّال
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قلت :فما التاسعة؟
قال :ال ُتدخل بيتك إ ّال الودود المحب الذي
ال يريد لك وال يريد منك إال الخير.
قلت :فما العاشرة؟
قال :ال ُتدخل بيتك إال المقصود في ّ
كل
الحوائﺞ..
قلت :أراك تشير إلى هللا.
قال :إن كان )هللا( هو اسم الذي ذكرت
أوصافه ..فال يصح للعاقل أن يغفل عن البحث
عنه ،أو يغفل عن االتصال به.
قال ذلك ،ثم سار ،وتركني كعهدي به.
***
في صباح اليوم التالي قصدت المطار...
وهناك رأيت عشرة من الرجالّ ..
كلهم قد امتﻸ
شعره بالشيب الذي مﻸ شعري ...بل إنّ بعضهم
أح َن ْت ظهره األيام ،فطأطأ رأسه لها.
ّ
سلمت عليهم ...ثم ركبنا الطائرة ...وقد قدر
هللا أن ال نصل إلى مبتغانا؟!!!
ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺼﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة؟!

ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻌﺮﻓﻪ ﰲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ

اﻟﻌﺪد اﻟﻘﺎدم ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ.
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   .


      
 

ﻻ ّ
ﺷﻚ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻤكﻦ لﻤﻘالﺔ أن ﺗﺘناول

ﻣﻮﺿﻮع الﺰواج الناﺟﺢ ﻋند الﺸﺒاب
ﻣﻦ ّ
ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻪ؛ لﻤا ُﻳﺜار ﺣﻮلﻪ ﻣﻦ

إﺷكالﻴات ﺗﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜر ﺗﻌﻘﻴداً ،لكﻦ
ّ

ذلﻚ ،ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ ﺿرورة الﺘصﻮﻳﺐ
اﻷﺷد ﺗﺄﺛﻴراً فﻲ إﺛارة
ﻋﻠﻰ الﻔاﻋﻞ
ّ

اﻹﺷكالﻴات وﻃرﺣﻪ فﻲ ﻫﺬه
ﺗﻠﻚ
ّ
الﻤﻘالﺔ.

في هذا المجالُ ،يلفت الباحث في االجتماع
اإلنساني إلى مستوى االهتمام المتنامي بمسألة
ّ
الزواج وتشكيل الحياة األسر ّية ،وال سيّما لدى
الشباب ،والذي يدفع نحو مزيد من الفضول
العلمي هو أنّ هذا االهتمام يكثر في المجتمعات
ّ
الغربيّة ،على خالف االنطباع السائد بأنّ األسرة لم
ّ
تتصدر قائمة األولو ّيات في تلك المجتمعات.
تعد
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فبمج ّرد أن يضغط
على
الباحث
مح ّرك البحث
اإللكتروني تبرز
ّ
أمامه سلسلة
من الدراســـات
العلميّة التي تنشرها
دراســـــــات
مراكز
غربيّــة ،والـــتي تكاد ُتجمع
على أه ّميّة زواج الشباب ،وما ُيحدثه
ذلك من تأثيرات إيجابيّة عليهم وعلى
المجتمع عامّ ة.
ّ
المؤشرات
بينما تكثر في مقابل ذلك
ّ
تتحدث عن تراجع ملحوظ في
التي
المجتمعات الشرقيّة في اإلقبال على الزواج

ً
تأثيرا في
لقد المست الدراسة البريطانيّة أكثر العوامل
نجاح الحياة الزوجيّة أو فشلها ،فما من عصر من العصور
ّ
التحديات والعوائق والمن ّغصات ،وإن
قد خال من أشكال
اختلفت بين عصر وآخر ،ومع ذلك بقيت الحياة الزوجيّة
ً
أفرادا ،منهم من يدفع مجتمعه نحو
تنتﺞ عبر األسرة
ّ
ّ
التخلف ،ويعود ذلك إلى
التقدم ،ومنهم من يدفعه نحو
جملة من العواملّ ،
يتقدمها مستوى االلتزام بالمعايير
الصحيحة الختيار للشريك.

ّ
التوقف أمامه ،ما يتضمنه الميل
لكنّ الذي يستحق
السلبي عن الزواج في مجتمعاتنا من تبريرات دفاعيّة،
ّ
ً
وفي مقدمتها ،أنّ الزواج لم ّ
مصدرا للسعادة ،حيث
يعد
ّ
ّ
بمؤشرات ما عادت خافية على أحد
يستدل على ذلك
تتناول االرتفاع المتنامي ّ
لمعدالت حاالت اإلعراض عن
الزواج واالنفصال بين األزواج.

وبنا ًء عليه ،فإنّ القراءة التي يمكن أن تؤسس لعالقة
زوجيّة ناجحة كنتيجة ،يجدر بها ابتدا ًء بيان المعايير التي
تم ّكنها من ذلك ،بوصفها مقدمات أساسيّة .وفي هذا
المجال ،نستحضر المعايير التي أوصانا بها القرآن الكريم
وأهل بيت النبوّة  ،وبما أنّ المجال ال يتسع لﻺحاطة
بكل هذه المعايير ،نكتفي بذكرها بعضها:

في الحقيقة ،إنّ ما ّ
يقدم من تبرير هو انعكاس لقراءة
ّ
ّ
المؤشرات السلبيّة،
غير موضوعيّة لتلك
وخاصة حين يتمّ
تعميم التجارب الفاشلة في الزواج على الزواج بشكل
عام .وهنا ،من المفيد قراءة معطيات الدراسة التي أجراها
باحثون من ّ
«كليّة فانكوفر» البريطانيّة)(2؛ الستطالع ما إذا
كان الزواج مصدر سعادة أم ال؟ حيث كشفت الدراسة التي
ُجمعت بياناتها من حوالي  30ألف شخص ،بين عامي
 1991و  ،2009أنّ المتزوّجين منهم يشعرون بالسعادة

أوﻻ ً :الﺘد ّﻳﻦ ﻻ الدﻳﻦ فﻘﻂ :إنّ أولى المعايير في
اختيار الشريك ،هو معيار التد ّين ،وفي هذا المجال،
يجب إزالة التباسَ يْن ُيعيقان المقاربة الموضوعيّة لهذا
المعيار األساس ،أوّلها ،أ ّننا عندما نرجع إلى قول الرسول
األكرم محمّد« :ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺬات الدﻳﻦ») ،(3يذهب بعض
األشخاص إلى أنّ الرسول  قد ّ
خص المرأة بهذا المعيار
دون الرجل ،مع أنّ الحديث قد جاء في معرض إجابة
أحدهم عن سؤال حول مواصفات الزوجة الصالحة له،
وما ّ
يدل على أنّ هذا المعيار هو للرجل كما هو للمرأة،
كثرة األحاديث التي تضمّنتها سيرة أهل بين النبوة 

 -1النوريّ  ،حسين :مستدرك الوسائل ،ط ،2مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ،بيروت،
1408هـ ،ج ،14ص.152 :
اإللكتروني،
 -2يراجع :دراسة بريطانيّة :الزواج يجعلك أكثر سعادة ،موقع اليوم السابع
ّ
بتاريﺦ  19ديسمبر.2017،

مع الشباب

فالمسألة تتجاوز كونها مج ّرد أزمة ثقافيّة؛ ألنّ األدبيّات
اإلسالميّة ذات الصلة ال تزال تنساب ضمن أطر المجتمعات
اإلسالميّة ،الضيّقة منها والواسعة ،فما أن يبلﻎ الشاب ً
عمرا
معي ً
ّنا ح ّتى يصبح عرضة ألكثر األسئلة تداو ًال :متى سنفرح
بك؟ ويتبع ذلك استحضار تلك األدبيّات التي تضع الشاب
المنكفﺊ عن الزواج ،في موضع المخالف والعاصي لتعاليم
دينه الحنيف ،وهذا ما يعفي المقال من حاجة اإلسهاب في
الحديث عن أه ّميّة التزويﺞ.

العــدد  6ـ صيف 2019

وتشكيل األسرة ،وال سيّما ،في المجتمعات ذات الثقافة
اإلسالميّة ،وهذا يتعارض مع الثقافة الدينيّة التي تولي
ً
ً
بالغا بالتزويﺞ ،حيث تعتبره كما ًال لﻺنسان.
اهتماما
ّ
تحث على الزواج واسعة
فاألدبيّات اإلسالميّة التي
ومتنوّعة ،منها ،ما ورد عن الرسول األكرم « :ﻣا ُﺑنﻲ
ﱠ
أﺣﺐ إلﻰ الﻠﻪ ﻋﺰﱠ
وﺟﻞ ﻣﻦ الﺘﺰوﻳﺞ»).(1
ﺑناء فﻲ اﻹﺳﻼم ّ

واالرتياح بالحياة أكثر من العازبين .وقال البروفيسور
«جون هليويل» ،المشارك فى إعداد الدراسة ،أ ّنه مع مرور
ً
ارتياحاُ .
وخلصت الدراسة
سنوات من الزواج ال يزالون أكثر
وجلي ،بأنّ ُأوْلى دوافع عدم انخفاض
إلى استنتاج واضح
ّ
مستوى السعادة في الزواج مع مرور الوقت ،هو االختيار
الصحيح للشريك.

الكليني ،محمد بن يعقوب :الكافي ،ط ،3دار الكتب اإلسالميّة ،طهران1367 ،هـ ،ج،5
-3
ّ
ح ،1ص.332 :
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حول معيار التد ّين للزوج الصالح ،منها على سبيل المثال
علي  عندما
ال الحصر ،ما ُيروى عن اإلمام الحسن بن ّ
زوﺟﻬا ﻣﻦ
جاءه رجل يستشيره في تزويﺞ ابنته ،فقال لهّ « :
ﺗﻘﻲ ،فﺈﻧّﻪ إن أﺣ ﱠﺒﻬا أﻛرﻣﻬا ،وإن أﺑﻐﻀﻬا لﻢ ﻳﻈﻠﻤﻬا»).(1
رﺟﻞ ّ
ً
كثيرا ما يقع الخلط بين
أمّ ا االلتباس الثاني ،فهو أ ّنه
الدين وبين التد ّين ،فاألوّل يصلح في جانب منه ّ
لحلية
ً
كافيا الختيار الزوج المناسب؛
أصل الزواج ،ولك ّنه ليس

فكثير من الشباب ير ّكزون على طائفة الشريك ومذهبه
أكثر ممّا ير ّكزون على حقيقة تد ّينه ،وش ّتان بين من يكتفي
بحمل اسم الدين وبين من يعمل به .فالتد ّين هو الصفة
المالزمة لﻺنسان الذي يؤمن بأنّ هللا يراه في كل نواياه
وأفعاله؛ لذلك ،يحرص على عدم المعصية؛ وعندما يكون
ً
الدين هو ّ
مظهرا للمعصية.
الحب ،يغدو الظلم
ﺛاﻧﻴاً :ﺟﻤال الداخﻞ ﻗﺒﻞ الﺨارج :دعونا ّ
نسلم بأنّ
ً
كثيرا ،ما يعني ،أنّ
االختيار باإلكراه أو بالواسطة قد انحصر
أغلب حاالت االختيار باتت تتمّ باالختيار ،ومع ذلك ،يقف
ً
مندهشا ،عندما يسمع من
من ُيجري معامالت الطالق
أحدهم أ ّنه ما عاد يطيق النظر إلى الطرف اآلخر والعيﺶ
معه ،على الرغم ،من امتالك هذا اآلخر لمواصفات خارجيّة
تخالف هذا الشعور .ولكن السبب في الحقيقة هو أ ّنه
عندما تمّ االختيار قد جرى تجاوز واحدة من أهم المعايير
التي حددها الرسول األكرم محمّد  للزوجة المناسبة
في قوله« :إ ّياكم وخضراء ﱢ
الدمَ ن ،قيل :يا رسول هللا وما
خضراء ﱢ
الدمَ ن؟ قال« :الﻤرأة الﺤﺴناء فﻲ ﻣنﺒﺖ الﺴﻮء»).(2
وهذا المعيار الذي قيل بحق الزوجة ينطبق على الزوج
ً
أيضا ،ففي رواية عن حسين ّ
البشار قال :كتبت إلى أبي
إلي وفي ُخ ُلقه سوء،
الحسن  :إنّ لي ذا قرابة قد خطب ّ
ﺳﻴﺊ الﺨﻠﻖ»).(3
فقال« :ﻻ ّ
ﺗﺰوﺟﻪ إن ﻛان ّ
الرضي) ،ال م(1392 ،هـ ،ص.204 :
رضي الدين :مكارم األخالق ،ط ،6منشورات الشريف
-1
ّ
الطبرسيّ ،
ّ
الكليني ،الكافي) ،م .س( ،ج  ،5ص.332 :
-2
ّ
العربي ،بيروت1403 ،هـ،
المجلسي ،محمد باقر :بحار األنوار ،ط ،3دار إحياء التراث
-3
ّ
ّ
ج  ،100ص.235 :
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ﺛالﺜاً :الﺘكاﻣﻞ ﻻ ال ِند ّﻳﺔ :ليس من المبالغة القول إنّ تسلل
فكرة المساواة الكليّة بين الذكر واألنثى إلى شخصيّة الشريك،
باتت تقف خلف كثير من الخالفات الزوجيّة ،فهذه الفكرة التي
اإلسالمي،
تنتشر في مجتمعاتنا والتي تتعارض مع الدين
ّ
ترى بأنّ األنثى مثل الذكر ،لها ما له وعليها ما عليه؛ ولذلك
نجد أ ّنه عندما ينتفي االختالف يسقط التكامل ،فتكون الند ّية
هي الحاكمة بين الشريكين .وهي بذلك ،تتعارض مع حقيقة
َّ َ َ ْ ُ ُ
تكوينيّة أشار إليها خالق الخلق ،في قوله تعالىَ ِ  :ﻴﻟﺘﺨِﺬ �ﻌﻀﻬﻢ
ً
ً
َ� ْﻌﻀﺎ ُﺳ ْﺨ ِﺮ ّ�ﺎ(4)؛ أي في تسخير القدرات المتفاوتة ليعيْن ّ
كل
منهما اآلخر -التفاوت بينهما في االستعدادات الجسميّة
والنفسيّة -دون أن يكون لهذا التفاوت ارتباط بالنقص أو
الكمال؛ فالحياة االجتماعيّة حتى تعمر ،إ ّنما تحتاج إلى هذا
التكامل ،فهي تحتاج على سبيل المثال ،إلى قوّة جسد ّية في
الرجل ،كما أ ّنها تحتاج إلى قوّة عاطفيّة في المرأة؛ لذلك فإنّ
واحدة من عوامل نجاح الزواج ،هي ضرورة االتفاق المسبق
حول هذه المسألة الجوهر ّية قبل اإلقدام على الزواج؛ أل ّنها
ّ
ستحدد أسس العالقة بين الشريكين وفي إدارة المنزل
والحياة األسر ّية عامّ ة.
وفي الختام ،بات من الموضوعية اإلقرار ،بأنّ ما تشهده
أساسي
مجتمعاتنا من نم ّو لظواهر سلبيّة ،يعود بجانب
ّ
إلى ابتعادنا عن المعايير التي أوصانا بها القرآن وأهل بيت
النبوّة  ،وال سيّما في اختيار الشريك الصالح ،فقد بتنا
ً
نتعامل مع هذه المعايير بوصفها ثانو ّية ،حتى إنّ
بعضا م ّنا
لم يعد يعيرها األه ّميّة التي تستحق ،مقابل تزايد اهتمامنا
وتفضيلنا للمعايير الما ّد ّية ،ـ التي يفد أكثرها من خارج
ثقافتنا ـ والتعامل معها بوصفها أساسيّة لبناء حياة عصر ّية.
ّ
ﻋﻞ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ُﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎة زوﺟﻴّ ﺔ ﻃﻴّ ﺒﺔ...
 -4سورة الزخرف ،اآلية.32 :
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ﺠﺳادتﺿﻃ
رﻊﻆ ﻄﺗﺊّﺎﺿﻃ
ُ
ََْْ ُ ْ ْ ُ
اﻹ�ﺴﺎن � َِّﻢ
ﻓﻠﻴﻨﻈ ِﺮ ِ

يقول هللا تعالى في كتابه الكريم:
ُﺧﻠِﻖ(1) ؛ هذه اآلية المباركة على الرغم من صغرها ّ
تعد
ً
مفتاحا من مفاتيح الهداية اإلنسانيّة ،التي تبدأ من معرفة
النفس؛ باعتبارها أنفع المعارف ،حيث ورد في الحديث
الشريف« :ﻣﻌرفﺔ ال ّنﻔﺲ أﻧﻔﻊ الﻤﻌارف») ،(2وذلك ألنّ
اإلنسان يستطيع من خاللها أن يصل إلى ر ّبه ،كما ورد عن
رسول هللا« :ﻣﻦ ﻋرف ﻧﻔﺴﻪ فﻘد ﻋرف ر ّﺑﻪ»).(3
 -1سورة الطارق ،اآلية.6 :
اإلسالمي،
التميمي اآلمديّ  ،عبد الواحد بن محمد :غرر الحكم ودرر الكلم ،ط ،2دار الكتاب
-2
ّ
ّ
قم1410 ،هـ ،ص.712 :
المجلسي ،محمد باقر :بحار األنوار ،ط ،2دار إحياء التراث العربيّة ،بيروت 1403 ،هـ ،ج ،2ص.32 :
-3
ّ

  .

أستاذ جامعي ـ لبنان

وفي الحقيقة إنّ معرفة اإلنسان لنفسه هي القاعدة األساس
ألي عمليّة تربو ّية وتعليميّة ،يقول هللا تعالى في
والمحور ّ
َ ُّ َ َّ

ُ

َ َْ ُ َْ ُ َ

ُ

َ َ
كتابه الكريم :ﻳﺎ ��ﻬﺎ اﺬﻟﻳﻦ
آﻣﻨﻮا ﻋﻠﻴ� ْﻢ أ�ﻔﺴ� ْﻢ

)(4

.

ﺣﻘيﻘة ﺧلﻖ اﻹﻧسان:
إنّ التأمّ ل في آيات خلق اإلنسان يكشف أ ّنه يمتاز ببعدين
الروحي.
المادي ،والبعد
أساسين؛ هما :البعد
ّ
ّ
المادي المتش ّكل من التراب والطين والصلصال
أمّ ا البعد
ّ
 -4سورة المائدة ،اآلية .105
Maa alshabab(6) | Summer 2019
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والحمأ والفخار وغيرها من التعابير
القرآنية ،فقد أشارت إليه مجموعة
من اآليات الكريمة ،منها قوله تعالى:
َْ
ُ ََْ َ ُ
َ َّ
ﻫ َﻮ أ�ﺸﺄ� ْﻢ ﻣ َِﻦ اﻷ ْرض ،(1) وقوله} :ﻓﺈِﻧﺎ
َ َْ ُ
ﻨﺎ� ْﻢ ﻣ ِْﻦ ﺗُﺮاب ،(2) وفي مورد
ﺧﻠﻘ
َ
ْ
َّ
َ
ُْ ْ
ﻻزب،(3) 
ﻃﻦﻴ ِ
ثالث :إِﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻫﻢ ﻣِﻦ ٍ
وغيرها من اآليات الكريمة ،التي إذا تمّ
االلتفات إليها وإلى أصل خلقة اإلنسان
وترابية نشأته ،فإن ذلك يمنعه من
الغرور الذي يعتريه في هذه الحياة،
وين ّبهه إلى ضرورة الحذر من الوقوع في
ّ
فﺦ الشهوات والرغبات والغرائز التي
تج ّره بعنف نحو التراب ،فال يغفل عن
وجهته الحقيقيّة ،وال يسهو عن هدفه
النهائي الذي خلق من أجله.
ّ

ﺿرورة تربية كﻼ البﻌدين:
تبيّن اآليات الكريمة بشكل واضح
«أنّ اإلنسان مكوّن من قبضة تراب
مادي محسوس ُيدعى بـ «الجسد»،
ّ
و«نفخة روح» غير محسوسة ،وال ّبد
من االهتمام بكال الجانبين في التربية
والتعليم ،بحيث يكون العمل عليهما
متناسقا من أجل تطويرهما ً
ً
معا»).(6
المادي لﻺنسان ينبغي
فكما أنّ البعد
ّ
ً
خاضعا لقوانين صارمة في
أن يكون
التربية والتعليم من أجل ديمومته
والمحافظة عليه وعلى الحياة المادية

الطبيعي،
الحسي
المادي
آخر غير البعد
ّ
ّ
ّ
الروحي الذي عبر عنه القرآن
وهو البعد
ّ
الكريم بالروح ،والنفس ،والخلق اآلخر
وغيرها ،حيث ورد في قوله تعالى:

َََ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ْ
اﻹ�ﺴﺎن ﻣِﻦ
وﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ ِ
ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ
آﺧﺮَ
ﻃﻦﻴ�...ﻢ أ�ﺸﺄﻧﺎه ﺧﻠﻘﺎ
ْ
ْ
َ ْ َ
أﺣﺴ ُﻦ اﺨﻟﺎﻟ ِﻘﻦﻴ ،(4) وقوله تعالى :إِذ
َ ِّ
َ ُّ َ ْ َ
ٌ ََ ً ْ
ﻗﺎل َر�ﻚ � ِﻠﻤﻼﺋ ِ� ِﺔ إِﻲﻧ ﺧﺎﻟ ِﻖ �ﺮﺸا ﻣِﻦ ﻃﻦﻴ
َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
ﺖ ﻓﻴﻪ ﻣ ِْﻦ ُروﻲﺣ َ� َﻘ ُﻌﻮا َﻪﻟُ
ﻓﺈِذا ﺳﻮ�ﺘﻪ و �ﻔﺨ
ِ
ُ َ
ﺳﻼﻟ ٍﺔ
ََ َ َ
ﺒﺎرك
�ﺘ

ﺟﺪﻳﻦ.(5) 
ﺳﺎ ِ
 -1سورة هود ،اآلية.61 :
 -2سورة الحﺞ ،اآلية.5 :
 -3سورة الصافات ،اآلية.11 :
 -4سورة المؤمنون ،اآليات.14-12 :
 -5سورة ص ،اآليات.72-71 :

14

| Summer 2019

)Maa alshabab (6

والنﻮم والﻴﻘﻀﺔ ،ﻛﺬلﻚ الروح،
فﺤﻴاﺗﻬا ﻋﻠﻤﻬا ،وﻣﻮﺗﻬا ﺟﻬﻠﻬا ،وﻣرﺿﻬا
وﺻﺤﺘﻬا ﻳﻘﻴنﻬا ،وﻧﻮﻣﻬا ﻏﻔﺘﻠﻬا،
ﺷكّﻬا،
ّ

وﻳﻘﻈﺘﻬا ﺣﻔﻈﻬا»).(7

ﺧﺼاﺋﺺ الروح:
عندما نتحدث عن الروح ،فإننا ّ
نتحدث
المعنوي في وجود اإلنسان،
عن البعد
ّ
والذي له صور ومظاهر عديدة منها:
النفس ،الخيال ،العقل ،والقلب .ونحن في
هذه المقال المختصر سوف نحصر الكالم
بالقلب ،باعتباره جوهر الحياة الروحيّة
عند اإلنسان ،وأساس حياته العاطفيّة؛
النوراني ـ
وألنّ تأثيرات هذا الجوهر
ّ
َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ
ﺐ
المسمى بالقلب ﻣﻦ ﺧ ِﻲﺸ ا�ﺮﻤﺣﻦ ﺑِﺎﻟﻐﻴ ِ

َّ ُ
َ َ َ ْ ُ
ﺐ ﻣﻨﻴﺐ (8) أو الفؤادَ  ،وا�ﻠـﻪ
وﺟﺎء ﺑِﻘﻠ ٍ
ُ
َ
َ
ْ
ُ َ
ُ
َّ
َ ْ َ َ ُ ْ ْ ُُ
ﻮن أﻣﻬﺎﺗ ِ� ْﻢ ﻻ �ﻌﻠﻤﻮن
أﺧﺮﺟ�ﻢ ﻣِﻦ �ﻄ ِ
َ ْ ً َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ﺼﺎر َواﻷﻓﺌِﺪة
ﺷ�ﺌﺎ وﺟﻌﻞ ﻟ�ﻢ ا�ﺴﻤﻊ واﻷﺑ
َ َ َّ ُ َ ْ ُ
� ْﻢ �ﺸﻜ ُﺮون (9) ـ في القرآن الكريم
ﻟﻌﻠ

وثمّة طائفة أخرى من اآليات القرآنيّة،
لو تأملنا فيها الكتشفنا في اإلنسان ً
بعدا

ْ
ﻣِﻦ
ُ
اﷲ َّ

الصﺤﺔ والﻤرض ،والﻤﻮت والﺤﻴاة،

الروحي
لﻺنسان ،كذلك فإنّ البعد
ّ
بحاجة ـ ً
أيضا ـ إلى هذه العملية ،بل
ّ
وأشد؛ باعتبار
حاجته إلى ذلك أقوى
أنّ األصالة في اإلنسان للروح ال للجسد؛
فاألخير ليس سوى أداة ووسيلة
من أجل استمرار اإلنسان وبقائه
في هذا العالم .ورد في الحديث عن
إن لﻠﺠﺴﻢ ﺳﺘﺔ أﺣﻮال:
اإلمام عليّ « :
 -6فرهاديان ،رضا :أسس التربية والتعليم في القرآن
والحديث ،ط ،1دار الرسول األكرم ،بيروت1425 ،هـ ،ص.22 :

كبيرة ّ
جد ًا على حياة اإلنسان وعالقاته
ّ
نتحدث
مع نفسه ومحيطه ،وعندما
عن المحيط واآلخر ،فال ّ
شك أنّ الحياة
الزوجيّة هي من أجلى صوره.
أﻫﻤ ّية الﻌواﻃف في الﺤياة
ّ
الﺰوﺟية:
ّ
العواطف والمشاعر من األبعاد
األساسيّة في شخصيّة اإلنسان،
تنشأ جذورها في القلب وفي الفؤاد،
المجلسي ،بحار األنوار) ،م.س( ،ج ،85ص.40 :
-7
ّ
 -8سورة ق ،اآلية.33 :
 -9سورة النحل ،اآلية.78 :

ُ َْ ً َ ْ ُُ َ
ْ َُْ
َ ْ َ ََ َ ُ
ْ
َ وﻣِﻦ آﻳﺎﺗ ِ ِﻪ أن ﺧﻠﻖ ﻟ� ْﻢ ﻣِﻦ أ�ﻔ ِﺴ� ْﻢ أزواﺟﺎ ﻟ ِ�ﺴﻜﻨﻮا إ ِ ْﻴﻟﻬﺎ
َ َ
َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ
)(1
.
ﻳﺎت ﻟ ِﻘ ْﻮمٍ �ﺘﻔﻜ ُﺮون
وﺟﻌﻞ ﺑ�ﻨ�ﻢ �ﻮدة ورﻤﺣﺔ إِن ﻲﻓ ذ� ِﻚ ﻵ ٍ

ّ
والحب من أصول الحياة الزوجيّة ،ومن دونهما
فالمو ّدة
تصبح الحياة أشبه ما يكون بالوظيفة الخالية من الروح
 -1سورة الروم ،اآلية.21 :

مع الشباب

ّ
يتعلق إال بمن يرى فيه كما ًال يهواه،
وقلب اإلنسان ال
أي تفكير أو إعمال للعقل،
ويسعد به ،فيميل إليه دون ّ
والمعنوي؛ ّ
ّ
حب الزوج
العاطفي
الحب
ومن مصاديق هذا
ّ
ّ
ً
نظرا لﻶثار الكبيرة المترتبة على هذ
لزوجته وبالعكس،
ّ
المتأسس بينهما لناحية متانة العالقة ،واستمرار ّيتها،
الحب
ّ
وقدرتها على ّ
تحدي كلّ عوائق الحياة ومصاعبها ،وأعباء
تربية األبناء في هذا العصر؛ ولذلك كانت العالقة العاطفيّة
بين الرجل والمرأة ً
آية من آيات هللا سبحانه التي تورث
الزوجين السكينة والطمأنينة ،وهو أكثر ما يحتاجان إليه من
أجل ديمومة الحياة الزوجيّة ،وصيرورتها حيا ًة ملؤها السالم
والرحمة واألنس والسعادة .يقول هللا تعالى في كتابه الكريم:

العــدد  6ـ صيف 2019

ولهذه الميول والعواطف
حساس
اإلنسانيّة دور ّ
البشري؛
في السلوك
ّ
إذ إ ّنها تتدخل في
األخالقي
تحديد مسار الفرد
ّ
والفكري ،فنالحظ
واالجتماعي
ّ
ّ
تأثيرها بشكل واضح على جسد
اإلنسان ،وعلى خياله وعقله؛ بل على
سلوكيّاته ومواقفه المختلفة ،وفي جميع أبعاد
ً
ّلي
حياته
خصوصا الحياة الزوجيّة؛ ألنّ العنوان األو ّ
ّ
الحب،
الذي ينبغي أن يحكم مفاصل الحياة الزوجيّة هو
قوي ٌ
نابع من أعماق الروح اإلنسانيّة،
وهو شعو ٌر
عاطفي ﱞ
ﱞ
يحصل عندما تنجذب هذه الروح نحو من ترى فيه كما ًال
فالحب ّ
ّ
فيتعلق ّ
ّ
تعلق
كل وجودها به ،لتصبح أسيرة له.
ما،
خاص ،وانجذاب مخصوص بين المرء وكماله.

والمعنى ،والتي تؤدي
ً
غالبا مع ازياد وتيرة
الضغوط الحياتيّة
واالجتمــــاعيّة إلى
ّ
الزوجي،
تصدع الصرح
ّ
حيث يكون عرضة لرياح
النزاعات العائليّة العاتية التي تدمّ ر
ً
خاويا
أركانه مع مرور الوقت ،وتجعله
وضعيفا ،بدل أن يكون كلّ من الزوجين ً
ً
عونا
ً
ولباسا له كما يقول هللا تعالى في كتابه الكريم:
لﻶخر
َْ

َ

َ

ٌ
ُ
ُ
� ْﻢ َوأ� ُﺘ ْﻢ ِﺒﻟ ٌﺎس � ُﻬﻦ ، (2) واللباس هو ما
ﻫ َّﻦ ِﺒﻟﺎس ﻟ
يستر به اإلنسان بدنه ،لكنّ الجملتين هنا وردتا من باب
االستعارة؛ فإنّ ك ًّال من الزوجين يمنع صاحبه عن ات ّباع
ً
لباسا).(3
الفجور وإشاعته بين أفراد النوع ،لكونه

فكما أنّ اللباس يحفظ الجسم من الحر والبرد وأنواع
ً
أيضا زينة لﻺنسان،
المخاطر ،ويستر عيوب الجسم ،وهو
كذلك فإنّ الزوجين يحفظ كل منهما اآلخر من الوقوع في
االنحراف ومن العيوبّ ،
ويوفر لهما سبل الراحة والطمأنينة،
كل منهما زينة لﻶخر .و"هذا التعبير ّ
فيصبح ّ
يوضح غاية
المعنوي بين الرجل والمرأة ومساواتهما في هذا
االرتباط
ّ
)(4
المجال ،فالتعبير جاء للرجل كما جاء للمرأة بدون تغيير" .
والﻤﻌنوية في
الﻌاﻃفية
أﺻول الﺘربية
ّ
ّ
الﺰوﺟية:
الﺤياة
ّ
الﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ـ اﻷﺻﻞ اﻷول :اﻻﻋﺘﻘاد ﺑﻮﺟﻮد اﻻخﺘﻼفات
ّ

ﺑﻴﻦ الرﺟﻞ والﻤرأة

يعد هذا األصل من األمور المهمة ً
ّ
جدا ،فقد ينظر الرجل
 -2سورة البقرة ،اآلية.187 :
الطباطبائي ،محمد حسين :الميزان في تفسير القرآن) ،ال ط( ،دفتر انتشارات
 -3يراجع:
ّ
إسالمي ،قم1417 ،هـ .ق ،ج ،2ص.44 :
ّ
علي
 -4الشيرازيّ  ،ناصر مكارم :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل ،ط ،1نشر مدرسة اإلمام ّ
بن أبي طالب ،قم1321 ،هـ .ق ،ج ،1ص.537 :
Maa alshabab(6) | Summer 2019
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إلى المرأة من منظاره ،وكذلك تنظر المرأة من دون أن يلتفت ّ
كل واحد منهما إلى أ ّنه
الجسدي.
النفسي أو
كائن مختلف عنه على المستوى
ّ
ّ
أمام ٍ
إنّ عدم إدراك هذه الحقيقة توقع أكثر األزواج في المشاكل ،مع قدرتهما على تالفيها
مطهري حول طبيعة
عند أدنى تأمّ ل في طبيعة تكوينهما وخلقتهما اإللهيّة .يقول األستاذ
ّ
ً
وقوعا في أسر الشهوة من وقوعه في ّ
الحب،
االختالف بين المرأة والرجل” :الرجل أكثر
ً
وقوعا في أسر ّ
الحب من وقوعها في أسر الشهوة .الرجل يريد امتالك المرأة،
والمرأة أكثر
والمرأة تريد تسخير قلب الرجل ،الرجل يريد أن يأخذ المرأة ،والمرأة تريد أن يأخذها
الرجل ،المرأة تريد من الرجل الشجاعة والبطولة ،أمّ ا الرجل فيريد من المرأة الجمال
والجاذبيّة“).(1
الروﺣﻴﺔ
ـ اﻷﺻﻞ الﺜاﻧﻲ :إﺷﺒاع الﺤاﺟات
ّ

عاطفي ،وإشباع هذا البعد مرتبط بعالقته مع اآلخرين .فاإلنسان يسعى
اإلنسان مخلوق
ّ
بشكل مستمر إلقامة عالقات مع بقية الناس ّ
لسد هذا النقص وهذه الحاجة الوجود ّية.
وتعود جذور هذه الحاجة الروحيّة إلى أعماق روح اإلنسان نفسه ،ويمكن إشباعها بوسائل
مختلفة .يلعب الزوجان ً
دورا أساسي ًّا ومحور ّي ًا في إشباع هذه األبعاد ،وهذا يضمن
ّ
والمتوقدة إال
والروحي .ولن يهدأ بركان حاجات اإلنسان المتم ّردة
النفسي
االستقرار
ّ
ّ
بالحنان والمحبة والعطف ،ومن وجهة نظر الدين ،يش ّكل اكتساب السكينة والمح ّبة
عاملين أساسين في إيجاد العالقة واستمرارها بين الزوجين.
ً
تعد ً
فالحاجة إلى المح ّبةّ ،
أساسا من حاجته ،ففي الحديث المروي عن رسول هللا
جزءا
أﺣﺒﻚ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻬا أﺑداً»).(2
أنه قال« :ﻗﻮل الرﺟﻞ لﻠﻤرأة إﻧّﻲ ّ
أما الهدوء والسكينة ،فقد جعلهما القرآن الكريم من األهداف األساسيّة للزواج ،حيث إنّ
أنس اإلنسان باإلنسان وشعوره بالسكينة في جواره ،إنما هو ثمرة استمرار المح ّبة ،ونتيجة
الخامنئي ،محمد :فلسفة األنوثة؛ ّ
مقدمة لحقوق المرأة في اإلسالم ،ترجمة حيدر نجف دار المعارف الحكميّة ،ط) ،1ال د( ،بيروت،
-1
ّ
2015م ،ص.142 :
الكليني ،محمد بن يعقوب :الكافي ،ط ،4دار الكتب اإلسالميّة ،طهران1407 ،هـ  ،ج ،5ص.569 :
-2
ّ
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العــدد  6ـ صيف 2019

قيام ّ
كل واحد من الزوجين بواجباته تجاه اآلخر ،ومن هذه الناحية كان وجود الزوج
تستحق الشكر واالعتراف ّ
ّ
من وجهة نظر الدين ،إلى جانب زوجه نعمة إلهيّة
بالحق).(1
أن
من هنا يقول اإلمام زين العابدين  في رسالة الحقوقّ « :
وﺣﻖ الﺰوﺟﺔ أن ﺗﻌﻠﻢ ّ
ﻋﺰ ّأن ذلﻚ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ الﻠﻪ ﺗﻌالﻰ ﻋﻠﻴﻚ»).(2
الﻠﻪ ّ
وﺟﻞ -ﺟﻌﻠﻬا لﻚ ﺳكناً وأﻧﺴاً ،وﺗﻌﻠﻢ ّ

ـ اﻷﺻﻞ الﺜالﺚ :إﺷﺒاع الﺤاﺟات الﻤاد ّﻳﺔ واﻻﻗﺘصاد ّﻳﺔ

يعتبر إشباع الحاجات الماد ّية والجسد ّية من األمور األساسيّة التي تؤدي إلى
الوصال من جهة بين الزوجين ،وإلى استمرار هذا التواصل من جهة أخرى؛ بل إنّ
أحد التفسيرات التربو ّية المهمّة فيما يتعلق بحصول السكينة بين الزوجين ،ترتبط
بضرورة إشباع هذا الجانب)” ،(3فإنّ لها ّ
حق الرحمة والمؤانسة ،وموضع السكون إليها
قضاء اللذة التي ال بد من قضائها ،وذلك عظيم وال قوة إال بالله“).(4
كما إنّ ّ
ومحوري في تعزير الرابطة العاطفيّة
سد الحاجات االقتصاد ّية له دور أساس
ّ
والمعنو ّية بين األزواج ،لذا أ ّكد اإلسالم على مسؤوليّة الرجل في تلبية حاجات زوجته
االقتصاد ّية ،وتأمين حاجات األسرة ورفاهيتها ،وإشاعة روح اليسر والتسامح؛ أل ّنها
ّ
تعد من المسائل األساس في نجاح العالقات الزوجيّة) .(5وقد ورد في الحديث
إن أرﺿاﻛﻢ ﻋند الﻠﻪ أﺳﺒﻐكﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻴالﻪ»).(6
الشريفّ « :
ً
ﻧﻔﺴﺎ واﺣﺪة ،وﻻ ﻳﻌﻮد ﻳﻌﻤﻞ
اﻟﺰوﺟﻴﺔ؛ ﺑﻬﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﻔﺴﺎن
اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻫﻤﺎ أﺳﺎس اﻟﺤﻴﺎة
إن
ّ
ّ
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮلّ ،

ﻛﻞ ﻃﺮف ﻷﺟﻞ ”اﻷﻧﺎ“ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻷﺟﻞ ”ﻧﺤﻦ“ ،ﺣﻴﺚ ّ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﺷﺮﻳﻜﻪ؛ ﻳﺒﺎدﻟﻪ أﻓﺮاﺣﻪ وأﺣﺰاﻧﻪ ،ﻳﺘﻌﺐ ﻟﺮاﺣﺘﻪ وأﻣﺎﻧﻪ.
ّ

ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ،وﻳﺪرك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻠﻪ -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ -ﺑﻠﻄﻔﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ.

-1
-2
-3
-4
-5
-6

العالمي للنشر والترجمة :أهداف التربية اإلسالميّة ،ط ،1قم1436 ،هـ ،ص.279 :
يراجع :مركز المصطفى
ّ
البروجرديّ  ،آغا حسين :جامع أحاديث الشيعة ،ط ،1منشورات فرهنك سبز ،قم1380 ،هـ .ق ،ج ،25ص.537 :
العالمي ،أهداف التربية اإلسالميّة) ،م.س( ،ص.280 :
يراجع :مركز المصطفى
ّ
المجلسي ،بحار األنوار) ،م.س( ،ج ،71ص.14 :
ّ
العالمي ،أهداف التربية اإلسالميّة) ،م .س( ،ص.281
يراجع :مركز المصطفى
ّ
الكليني ،الكافي) ،م.س( ،ج ،4ص.11
ّ
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اﻟﺤﺐ
ّ

ﻓﯽ

اﻟﻮاﻗﻌﯿﮥ...
ﻣﯿﺰان
ّ

   

اإلسالمي ـ لبنان
التربوي
باحث في المجال
ّ
ّ

من المفردات المهمّة التي تتر ّدد
ً
ً
منطلقا
كثيرا في حياتنا ،وتعتبر
للكثير من أعمالنا وعالقاتنا
ٌ
ّ
مفردة صيغت من
”الحب“،
مفردة
أبجد ّية الوفاء والصفاء والصدق
ّ
الحب عنوان
واالهتمام،
ّ
الحب
وعي ،وسلوك جمال،
وطن وهو ّية ،لكن إذا لم
نحسن االنتماء إلى هذه
المفردة ولم نفهم س ّرها
وسحرها وك ْنه الطهر فيها،
فإ ّنها قد تتحول إلى َش َرك
وحجاب ،وتغدو مثل يد
الشيطان التي تقودنا إلى
الهاوية ،وحينها تتبعثر
كلﱡ ابتسامات الطهر التي

كانت مرتسمة على شفاه الوعود
الخاوية والنزوات العابرة.
من هنا وجب فهم حقيقة
هذا المفهوم كي نصونه
عن دنس السلوك الذي
ال ّ
يمت إلى عبق طهره،
ويزداد األمر أه ّميّة عندما
نقرأ في كتاب هللا أنّ الحب
ضمانٌ وسو ٌر منيع يحمي
األسرة ،ويحرس سكنها ،ويروي
بذور األنس فيها؛ إذ يقول تعالى:

ْ َ
َ ْ َ ََ َ ُ
ْ
َ وﻣِﻦ آ َﻳﺎﺗ ِ ِﻪ أن ﺧﻠﻖ ﻟ� ْﻢ ﻣِﻦ
ُ َْ ً َ ْ ُُ َ َ َ ََ
َُْ
أ�ﻔ ِﺴ� ْﻢ أز َواﺟﺎ ﻟ ِ�ﺴﻜﻨﻮا إ ِ ْﻴﻟﻬﺎ َوﺟﻌﻞ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً
ﺑ�ﻨ�ﻢ �ﻮدة ور
ﻤﺣﺔ (1) فإنّ عبارة
َ
ُ
ﻟ ِ�َ ْﺴﻜ ُﻨﻮا إ ِ ْﻴﻟ َﻬﺎ غاية الزواج الذي
 -1سورة الروم ،اآلية.21 :
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الحب ٌ
ميل وانجذاب لذات اآلخر وكماالته ،وبهذا يفترق
ﱡ
ّ
عن األنانيّة التي قد تمارس باسم ّ
فالحب هو أن ﺗﻤﻴﻞ
الحب؛

لﻶخر وﺗ ْﺆﺛره لﺬاﺗﻪ ﻻ لﺬاﺗﻚ.

حب هللا -تعالى -ويعبده ألجل أن يرزقه ً
فمن يدعي َّ
بيتا
ً
منصبا -مث ًال -فهو في الحقيقة ّ
يحب نفسه ،وعالقته بالله
أو
نابعة من ح ّبه لذاته ورغباته
ال من ح ّبه لر ّبه
ومواله .كذلك
ّ
يحب
فإنّ من
ً
شخصا أل ّنه ُي َس ّر
بجماله أو يأنس
بحديثه ،فهو لم
ّ
يحب ذلك الشخص،
يحب نفسه؛ فمن يريدك
بل ﱡ
أناني.
لذاتك هو حبيب ،ومن يريدك لذاته هو ّ
«يحب الشيء لذاته ،ال ﱟ
فالمحب ً
ّ
ّ
لحظ يناله منه
إذا هو من
وراء ذاته ،بل تكون ذاته عين ّ
حظه ،وهذا هو ّ
الحب الحقيقي
البالﻎ الذي يوثق به»).(2
واﻷﻧاﻧية في ﻧﻤوذﺟين:
الﺤﺐ
ّ
ّ
النموذج األوّل« :أﻧاﻧﻴﺔٌ ﺑﻠﻮن
الﺤﺐ» ،وهو المشهد الذي
ّ
اإلسالمي ،قم،
الطباطبائي ،محمد حسين :الميزان في تفسير القرآن) ،ال ط( ،مؤسسة النشر
-1
ّ
ّ
)ال ت(  ،ج ،16ص.166 :
النراقي ،محمد مهدي :جامع السعادات ،تحقيق السيد محمد كلنتر) ،ال ط( ،مطبعة النعمان،
-2
ّ
النجف األشرف) ،ال ت( ،ج ،3ص.109 :

مع الشباب

الﺤﺐ:
مﻌنﻰ
ّ

َ َ َّ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ َ َ َ ُ ًّ َّ َ َ َ َ
َ َ َ ْ
َ َ ُ
ﻦﻴ ﻓﻠﻤﺎ ﺳ ِﻤﻌﺖ ﺑِﻤﻜ ِﺮﻫ َِّﻦ أ ْرﺳﻠﺖ
ﻗﺪ ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺣﺒﺎ إِﻧﺎ �ﺮﻨاﻫﺎ ِﻲﻓ ﺿﻼ ٍل ﻣﺒِ ٍ
َ ْ ُ َّ ِّ ً َ َ
َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ َ ً َ ْ ُ َّ
ْ ْ
ﺖ اﺧ ُﺮج
إ ِ ْﻴﻟ ِﻬﻦ َوأ�ﺘﺪت �ﻬﻦ ﻣﺘﻜﺄ َوآ َﺗﺖ ﻞﻛ َواﺣِﺪ ٍة ﻣِﻨﻬﻦ ِﺳﻜﻴﻨﺎ َوﻗﺎﻟ ِ
َ َ ْ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ
ﺎش ِﷲ َِّ َﻣﺎ َﻫ َﺬا � َ َ ً
ﻋﻠﻴ ِﻬﻦ ﻓﻠﻤﺎ رأ�ﻨﻪ أ�ﺮﺒﻧﻪ و�ﻄﻌﻦ أﻳﺪِ�ﻬﻦ وﻗﻠﻦ ﺣ
ﺮﺸا
ْ َ َ َّ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ َ ُ َّ
ُ ْ ُ َّ
َََ ْ َ َُُْ
�ﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺬﻟ ِ� َّﻦ اﺬﻟِي �ﻤﺘ� ِﻲﻨ �ِﻴ ِﻪ وﻟﻘﺪ راودﺗﻪ
إِن ﻫﺬا إِﻻ �ﻠﻚ ﻛ ِﺮ
َ ْ َْ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ
ﻮ� ْﻦ ﻣِﻦَ
�ﻦ �ﻔ ِﺴ ِﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﺼﻢ وﻟ ِﻦﺌ �ﻢ �ﻔﻌﻞ ﻣﺎ آ َ�ﺮه ﻟ�ﺴﺠﻦﻨ وﻴﻟﻜ
َّ
ا�ﺼﺎﻏِﺮ َ
�ﻦ(3) ؛ فزليخة أرادت َ
يوسف لنفسها ،وعندما استعصم
ِ

العــدد  6ـ صيف 2019

السعادة
اعتبره تعالى من آَﻳَﺎﺗِﻪِ .ومن أجل صيانة سكن ّ
وحمايته تك ّفل المولى -سبحانه -بجعل المودة والرحمة فيه
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً
وﺟﻌﻞ ﺑ�ﻨ�ﻢ �ﻮدة ور
الﺤﺐ الﻈاﻫر أﺛره
ﻤﺣﺔ ،والمودة هي «
ّ
فﻲ ﻣﻘام الﻌﻤﻞ»).(1

رسمه القرآن الكريم في حكاية نبي هللا يوسف  وزوجة
َُ ُ ََ َ َ ْ َْ
ََ َ ْ ٌَ
ْ َ َ ْ ََ ُ ْ َ
اود �ﺘﺎﻫﺎ �ﻦ �ﻔ ِﺴ ِﻪ
ﺮ
ﺗ
�ﺰ
ﺰ
ﻌ
العزيز؛ وﻗﺎل � ِﺴﻮة ِﻲﻓ ا�ﻤﺪِﻳﻨ ِﺔ ا�ﺮأة اﻟ ِ ِ ِ

رمته في السجن لتشفي غيظها ،وهذا ال ّ
يمت إلى ّ
الحب بصلة؛
أل ّنها ّ
تسلحت بسالح ّ
الحب لتصطاد قلب الشاب الجميل الذي
شغل فكرها ومشاعرها ،وإن كانت ّ
تحب فع ًال ،فح ّبها لذاتها ال
ليوسف ،ورغب ُتها في الوصول إليه ألجلها ال ألجله ،وهذا الذي
أسميناه «أنانية»
«أنانية».
النموذج الثاني:

ﺣﺐ ﺻادق» ،
هو «ﻣصداق ﱟ
ٌ
يجسده يوسف ّ
الصديق 
نموذج ّ
فإ ّنه عندما و ُِضع أمام خيارين :إمّ ا
أن ينقاد لزوجة العزيز ويجيبها
إلى ما تريد ،وإما أن يختار السجن
في سبيل مَ ن يحب ،كان خياره محبوبه ،وفي سبيله قال :
َ
َ
َ َ
ّ
ا�ﺴ ْﺠ ُﻦ أ َﺣ ُّﺐ إ ِ َّﻲﻟ � َِّﻤﺎ ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮﻧ ِﻲﻨ إِﻴﻟﻪ(4) ؛ فإ ّنه َ ق ِبلَ أن ُيسجن
ِ
ويتحمّل العذاب والمتاعب ً
ٌ
تقربا إليه -ع ّز ّ
صادق
وجل-؛ فهو
في ح ّبه لمواله ،وشعورُه تجاهه ﱞ
حب بال خالف.
الﺤﺐ بين الﻘلﺐ والﻌﻘﻞ:
ّ
ُ
الح ّب قانون ال ّبد من فهمه وإدراك ّ
كل بنوده ليتس ّنى
للمحبين حياكة سعادتهم بخيوطه ومِغزله؛ ومن بنوده
معرفة موقعيّته بين العقل والقلب ،فهل القلب هو الذي يأمر
 -3سورة يوسف ،اآليات.32-30 :
 -4سورة يوسف ،اآلية.33 :
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العقل ويقوده إلى الخضوع لصوت ّ
الحب؟ أو العكس؟
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ٌ
يعتقد بعض األشخاص أنّ
َّ
وسلوك ،لكن ينبغي
الحب شعو ٌر
القول :إنّ
الحب ليس هو الشعور ،بل الشعور من نتائﺞ ّ
ّ
الحب
ميل ٌ
وانجذاب؛ ٌ
الحب ٌ
ٌ
وآثاره؛ ألنّ
ّ
تابع لﻺدراك والمعرفة،
ميل
فهو فعل العقل ال فعل القلب؛ فإنَّ العقل حين يتع ّرف على
ّ
صفات اآلخر يعجب بها وتصبح ّ
فيتولد من ذلك
محط تفكيره،
ً
ُ
وسلوكا ،وهذا الفعل
القلب لينعكس فع ًال
يستوطن
شعو ٌر
َ
للحب وثمرته وليس هو ّ
ّ
الحب نفسه.
والسلوك هو انعكاس
ّ
الحب بشجرة غصونها في القلب وثمارها في
يمكن تشبيه
السلوك والفعل ،لكن جذعها يستق ّر في تربة العقل والروح.
الﺤﺐ والكراﻫﻴﺔ ﺗاﺑﻌان
النراقي« :
ومن هنا يقول الع ّالمة
ّ
ّ

لﻺدراك؛ لﺬلﻚ فﺈﻧّﻬﻤا ﻳنﻘﺴﻤان ﺑﺤﺴﺐ اﻧﻘﺴام الﻘﻮة الﻤدرﻛﺔ

والﻘﻮة الﻌاﻗﻠﺔ»)(1؛
الﺘﻲ ﻫﻲ الﺤﻮاس الﻈاﻫرة ،والﺤﻮاس الﺒاﻃنﺔ،
ّ
ً
قائما على أساس العقل واإلدراك ،فإنَّ
الحب
ﱡ
أي إ ّنه لمّا كان
َ
وظيفة المُ حِ ّب على ﱢ
كل القوى الخاضعة لسلطته
العقلَ ُيعمّم
من الحواس والشعور والسلوك واألعمال.
إعادة ﻧﻈر...
ّ
الحب بقيود المعرفة
بعدما شددنا وثاق
وجب إعادة النظر في بعض الممارسات

العاطفيّة والسلوكيّة وتصويبها وفق
ما ّ
تقدم؛ ليتس ّنى تحديد ما ليس
ّ
الحب ،وإخراجه عن
من مصاديق
ً
سياج قداسته ،فيبقى ّ
وحيدا
الحب
ً
مصونا عن ّ
كل العناوين
في نقائه،
التي ّ
تسلقت أدراج علوّه

20

الﺰواج».

الﺤﺐ من أول ﻧﻈرة:
ّ
بالحب من أول نظرة هو شعو ٌر ٌ
فاقد لشرط ّ
ّ
الحب؛
ما ُيع ّبر عنه
إذ إ ّنه سابق لمعرفة كماالت اآلخر وواقع صفاته ،فهو شعو ٌر ال
يعدو اإلعجاب واالستحسان ،ثم يتحوّل بعد المعرفة والمعاشرة
غض وكره بحسب ما ّ
ميل ّ
يتكشف للعقل
وحب ،أو إلى ُب ٍ
إما إلى ٍ
من حقائق ودقائق عن ذلك الشخص ،فيحكم -العقل -بما
يناسب تلك المعرفة من ّ
حب أو نفور .ومن هنا يقول العلماء:
ﻳﺤﺐ اﻹﻧﺴان ﻣا ﻻ
ﻳﺘصﻮر ﺣﺐ إﻻ ﺑﻌد ﻣﻌرفﺔ وإدراك ...وﻻ
«ﻻ
ّ
ّ
ﻳﻌرفﻪ ولﻢ ﻳدرﻛﻪ»).(2
الﺤﺐ ﻗبﻞ الﺰواج:
ّ
ً
عطفا على ما ورد في كالمنا حول «
الﺤﺐ ﻣﻦ أول ﻧﻈرة»،
ّ
نقول :إ ّنه -بحسب الغالب -قبل الزواج ،وفي طور البحث عن
الشريك يعمد الفرد إلى إظهار ما عنده بأجمل صورة وأرقاها،
ولو أ ّدى ذلك إلى التص ّنع والتز ّين بأدوات إخفاء العيوب
والشوائب؛ وبالتالي ال ُيظهر غير ما أراد اآلخر
إظهاره ،وهذا ّ
يقلل من إمكانية تمييز الكمال
الواقعي عما عداه.
ّ
ً
وانطالقا من المقولة السائدة «لك ّ ِﻞ

ﺟدﻳد ّ
لﺬة» ،فإنّ الباحث عن شراكة زوجيّة
ً
ً
جديدا من
خاضعا لوهم ما يراه
قد يكون
سلوك اآلخر وأقواله وتص ّرفاته؛ وذلك يجعله
في غفلة عن تزويد اإلدراك والعقل بما ُي ﱢ
شكل
قاعد ًة للحكم بالميل أو النِفرة؛ ومن هنا ُيقال:
 -2النراقي ،جامع السعادات) ،م.س(،
ج ،3ص.104 :
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ً
ً
الﺤﺐ ﻗﺒﻞ
الﺤﺐ ﻣﻦ أول ﻧﻈرة» أو «
واشتباها من قبيل« :
زورا
ّ
ّ
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لﻔﻘد ﺷرﻃﻪ وﻫﻮ «الﻤﻌرفﺔ».

أمّ ا بعد الزواج فيسقط ّ
كل قناع ،ويظهر الواقع
من المزايا والخصائص ،وهنا ّ
ّ
الحب حقيقة
يتولد
ً
ﱢ
الحب الذي كان
أو يتحوّل وهمُ
سابقا إلى هشيمٍ
تذروه رياح عين البصيرة؛ لذلك تجد من كانا
ّ
َ
والحب قبل الزواج
مثل في االنسجام
مضرب ٍ
كيف وصلت حالهما بعد فترة قصيرة من العيﺶ
المشترك المن ّزه عن «ماكياج» السلوك إلى طالق،
ونزاع ،وشقاق.
ٍ
فﺈن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣا ﻳﺤصﻞ ﻗﺒﻞ الﺰواج إﻧّﻤا
لﺬلﻚّ ،

الﺤﺐ...
في ﻗاﻧون
ّ
ّ
في قانون
الحب ال ّبد من «ﺣﻔﻆ الﻤراﺣﻞ»،
ً
ناقصا؛ ّ
الحب كالهالل ،ال يولد إال
فالحب أم ٌر ال يولد
ﱡ
بعد اكتمال دورته ،وفي شِ رعة ّ
الحب وقانونِه يجب
حفظ المراحل ،ومن الخطأ ﺗﺤﻮﻳﻞ فﺘرة الﺘﻌارف
ﺣﺐ أو اﻻﻛﺘﻔاء ﺑﻤﺸاﻋر اﻻﺳﺘﺤﺴان الﺤاﺻﻠﺔ
إلﻰ ّ

ﺣﺐ وﻣﻮ ّدة ،ﻋﻠﻤاً أﻧّﻬا فﺘرة ﺗﺆﺳﺲ
فﻴﻬا ﻋﻠﻰ أﻧﻬا ّ
ﺣﺒاً.
ّ
لﻠﺤﺐ ،وﻫﻲ لﻴﺴﺖ ّ

ﺣﺒاً؛ ﻋﻠﻰ أﻧّنا ﻻ ﻧنﻔﻲ
ﻫﻮ إﻋﺠاب ﻳﺤﺴﺒﻪ الﻈﻤﺂن ّ

أن الﻤﻄﻠﻮب فﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
وﻫنا ﺗﺠدر اﻹﺷارة إلﻰ ّ

الﻮاﻗﻌﻴﺔ ،وﺳاد
إذا ﺗﻮافر ﺷرﻃﻪ ،أي الﻤﻌرفﺔ
ّ
الصدق ّ
والﺘصرف ،ولكﻦ ﻣا ذﻛرﻧاه ﻣﻦ
ﻛﻞ الﺴﻠﻮك
ّ

الﺸرﻋﻲ والﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻘاط اﻻلﺘﻘاء وﺣﻤاﻳﺘﻬا،
الﺤكﻢ
ّ

وﻋﻦ ﻧﻘاط اﻻفﺘراق واﺣﺘﻮاﺋﻬا ،ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل إلﻰ

ﻣا ﻧﺸاﻫده فﻲ الﻮاﻗﻊ.

وﻧُﻀﺠاً ﻣﻘﺒﻮﻻ ً لﻀﻤان ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸرق ﻣﻦ خﻼل

الﺤﺐ ﻗﺒﻞ الﺰواج فﻴﻤا
الﻌﻘﻠﻴﺔ لﺤصﻮل
اﻹﻣكاﻧﻴﺔ
ّ
ّ
ّ

الﺤﺐ ﺑﻌد الﺰواج ﻫﻮ الﺤكﻢ ﻋﻠﻰ الﻐالﺐ وفﻖ
ﺗﻮ ّلد
ّ

ٌ
وﺳيلة أم ﻫدف؟
الﺤﺐ
ّ
من العبارات الرائجة لتبرير تأخير الزواج مع
وجود المناسب قولهم «لﻢ ﻳﻬﺘﻒ الﻘﻠﺐ ﺑﻌد».
ّ
الحب وسيلة أم هدف؟
وهنا نسأل  :هل
ً
في الحقيقة ،إنّ
ّ
هدفا بذاته ،بل
الحب ليس
السعادة في الحياة الزوجيّة،
هو وسيلة لتحقيق ّ
َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ُ ْ ْ
من هنا قال تعالى :وﻣِﻦ آ َﻳﺎﺗ ِ ِﻪ أن ﺧﻠﻖ ﻟ�ﻢ ﻣِﻦ

َُْ
ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً
أ�ﻔ ِﺴ�ﻢ أزواﺟﺎ ﻟ ِ�ﺴﻜﻨﻮا إِﻴﻟﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﺑ�ﻨ�ﻢ �ﻮدة
َ ًََْ
ور
ﻤﺣﺔ ،(1) فقد جعل هللا السكن غاية الزواج .أمّ ا
ْ
َّ
َ
ا�ﻤ َﻮدة َو َ
ا�ﺮﺣ َﻢ فإ ّنهما عامالن لتحقيق ذلك

مع الشباب

الﺤﻘﻴﻘﻲ ﻗﺒﻞ الﺰواج ،إذا لﻢ ﻧﻘﻞ ﺑاﻧﻌداﻣﻪ
الﺤﺐ
ّ
ّ
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الﺤﺐ ﻋﻤﻴاء» .وﻫﺬا ﻛ ّﻠﻪ ﻳﻘ ّﻠﻞ إﻣكاﻧﻴﺔ ﺗﻮ ّلد
«ﻣرآة
ّ

ً
وسيلة لضمان
الحب
ﱡ
السكن ،وبالتالي يصبح
زوجي سعيد ،وإنّ تأخي َر تشكيل هذا البيت
بيت
ٍ
ّ
ّ
بحجة انتظار ّ
الحب هو تفويت للهدف على حساب
الوسيلة والغاية.

ﺷﺨصﻴﺔ اﻵخر ﺑﻤا ﻳنﺴﺠﻢ ﻣﻊ
الﺘﻌارف ﻫﻮ دراﺳﺔ
ّ

ﻋﺜرة فﻲ ﻣﺴار الﺴﻌادة .وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ وﻋﻴاً ﻛافﻴاً،

الدراﻳﺔ فﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اخﺘﻴار الﺸرﻳﻚ واﻻﺳﺘﻔادة ﻣﻦ

فرﺻﺔ الﺘﻌارف لﻔﻬﻤﻪ واﻣﺘﻼك ﻣﺆﺷرات أخﺬ
الﻘرار الﻤناﺳﺐ.

فﺈن «ﺻﻮن الﺤﺒﻴﺐ وﺣﻤاﻳﺘﻪ» ﻣﻦ أﺻﻮل
ﻛﺬلﻚ ّ

فالﺤﺒﻴﺐ ﻳصﻮن ﺣﺒﻴﺒﻪ ،ﻳصﻮﻧﻪ ﻣﻦ
الﺤﺐ؛
ﻗاﻧﻮن
ُ
ّ
ﱢ
الﺤﺐ وﻗداﺳﺘﻪ ،ﻳصﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻣا ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻄﻬر
ّ

ّ
الﻤﺤﺐ ـ ﺑﺤﻖ ـ ﻫﻮ أﺣرص
ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
ﱡ
ﺣﺒﻪ ﺑﻠﻤﺴ ٍﺔ ﺗنافﻲ ﻋﻔﺔ
الناس ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرة ّ

الﻤﺤﺐ
الﺤﺐ ،أو ﻧﻈر ٍة ﻻ ﻃﻬر فﻴﻬا .ﻛﻤا ﻳﺤرص
ّ
ّ

ـ قبل تماميّة عقد الزواج ـ على عدم إعطاء شريكه
المستقبلي جرعات غن ٍﺞ ودالل ُ
تح ﱢرك ما بطن من
ّ
مشاعر الشهوة والخيال.
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القانوني وصف للشخص الذي
العزوبيّة في التعريف
ّ
لم يسبق له الزواج من قبل ،وفي اللغة من تع ّزب ترك
النكاح ،والعزوب هو الذهاب أو الغياب).(1
تعتبر العزوبيّة ظاهرة اجتماعيّة تطال الذكور واإلناث
على ﱟ
حد سواء ،مع وجود بعض الفروقات الشخصيّة
واالجتماعيّة التي تحكم عزوبي َّة ّ
كل منهما ،حيث إ ّنه
ً
كثيرا ما تكون عزوبيّة الذكور إراد ّية وتعود لعدم رغبة
ّ
بالتوجه إلى الحياة الزوجيّة بغض
الفرد أو عدم اقتناعه
ً
فغالبا
النظر عن الدوافع واألسباب ،أمّ ا عزوبيّة اإلناث،
ما تكون ناتجة عن عزوف الذكور عن االرتباط والزواج؛
فالعادات الحاكمة في مجتمعاتنا الشرقيّة واإلسالميّة
تقضي بأن ّ
يتقدم الشاب لخطبة الفتاة ،وفي حال لم
يحصل ذلك فإ ّنه ،وبحسب العادات والتقاليد ،ليس
من الالئق أو المقبول اجتماعي ًّا أن يحصل العكس،
وإن حصل فهو نادر.
 -1يراجع :معجم مقاييس اللغة ابن فارس ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم1404 ،هـ،
ج ،4ص.310 :
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اهتماما ً
ً
بالغا
هذا وقد أولى علماء النفس واالجتماع
بالعزوبيّة بوصفها حالة إنسانيّة ،وعملوا على دراسة واقع
العازبين من النواحي العمليّة ،كما درسوا أثرها على
ّ
المتعلقة بميادين
إنتاجيّة الفرد ،مع إبراز بعض النتائﺞ
الدراسات وفئاتها المستهدفة ،والتي عملت على المقارنة
بين فئتي المتزوّجين والعازبين ،وقد أظهرت بعض
الدراسات) (2أنّ العازبين حافظوا على رغبتهم في التطوّر
ّ
والتقدم ،كما أ ّنهم يهتمّون بإنجاز عملهم بطريقة أفضل.
والمهني ،أما
العملي
وتشير هذه النتائﺞ إلى الجانب
ّ
ّ
ّ
المتعلقة بشعور الفرد باالنتماء واالستمرار ّية،
الجوانب
كاف.
فلم يتمّ تسليط الضوء عليها بشكل ٍ
باإلضافة إلى االستفادة من الدراسات التي تجري
على العديد من الظواهر االجتماعيّة ،فإنّ المالحظة
نقسم العزوبيّة
المباشرة للواقع تشير إلى أ ّنه يمكننا أن ّ
في حياة اإلنسان إلى قسمين:
 -2يراجع :شبكة النبأ المعلوماتية االلكترونية ،لماذا ازدادت العزوبية في عالمنا المعاصر؟،
بقلم :مروة األسدي.

ً
ّ
غالبا -ما تخضع للظروف الحياتيّةالمؤقتة
إذن فالعزوبيّة
ً
المحيطة بالفرد ،أل ّنه ً
ً
وإناثا(
)ذكورا
غالبا ما يؤجل الشباب
خطوة الزواج بانتظار تحقيق بعض المستح ّقات الشخصيّة
مثل :الدراسة والمهنة وغيرها من األمور الحياتيّة ،كالجهوز ّية
ّ
الزوجي ومستلزماته.
تتمثل بتأمين المنزل
الماد ّية التي
ّ
ومع انتفاء هذه الظروف ال يتمّ اإلقدام على الزواج.
الﻌﺰوبية الداﺋﻤة:
-2
ّ
إرادي في حياة الفرد ناتﺞ عن
إنّ العزوبية الدائمة خيار
ّ
قناعاته وأفكاره التي تكوّنت من خالل تجربته الشخصيّة،
ّ
وتأثره بكثير من األحداث التي واجهها مع نفسه أو مع اآلخرين.
لكن لهذا األمر استثناء ،وذلك حين يتحوّل هذا الخيار ُ
الح ّر إلى
ً
محصورا ضمن خيا ٍر واح ٍد هو
مُ ل ِزم بمكان ،حيث يجعل الفرد
العزوف عن الزواج ،ومثال ذلك رفض بعض فئات الشباب
)ذكورا ً
ً
ألي فرصة زواج نتيجة
وإناثا( -ور ّبما لدى اإلناث أكثرّ -
شعورهم بالمسؤوليّة تجاه بقيّة أفراد العائلة ،سواء أكانوا
إخوة وأخوات أو أحد الوالدين أو كالهما ،وذلك لالعتناء بهم
ّ
وتتعدد ،حيث
بسبب حاجتهم الفعليّة لذلك ألسباب تتنوّع
ّ
المضحي هنا أنّ إقدامه على الزواج سوف يع ّرض
يعت ِبر
هؤالء األشخاص إلى الضياع بسبب انشغاالت الحياة الزوجيّة
ومسؤوليّاتها التي ستقع على كاهله ،باعتبار أ ّنه من الصعب
التوفيق بين المهام الرعائيّة المطلوبة منه تجاه هؤالء وبين
مسؤوليّات الحياة الزوجيّة الكبرى.

مع الشباب

ال يوجد تحديد واضح لسنّ العزوبيّة في المجتمعات،
وليس ثمّة فترات زم ّنية ملزمة لها ،إذ إنّ األمر خاضع بشكل
كامل لعادات البيئة المجتمعيّة التي ينتمي إليها ّ
كل من
الشاب والفتاة ،حيث إنّ سنّ الزواج خاضع للعديد من
ً
ً
الخاصة ّ
ّ
مبكرا في
زواجا
بكل بيئة ،فما قد يعتبر
االعتبارات
مجتمع ما ،قد ال يكون كذلك في مجتمعات أخرى.
ٍ
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الﻤﺆﻗﺘة:
ّ
الﻌﺰوبية
-1
ّ

وثمّة أسباب إضافيّة للعزوبيّة الدائمة ،وهي األفكار التي
قد يتب ّناها بعض األفراد من أنّ الحياة الزوجيّة مسؤوليّة
كبيرة ً
جدا تفوق طاقة اإلنسان على النجاح فيها ،وال سيما
تأسيس األسرة من خالل اإلنجاب وما يترتب على ذلك
من بذل الجهود على كافة األصعدة ،باإلضافة إلى االستعداد
ال ُملزم لﻺنسان على التضحية وتقديم أجود ما يمكن ماد ّي ًا
ومعنو ّي ًا من أجل إسعاد عائلته ،هذه الحقيقة قد تكون
ً
ً
مباشرا لشعور الفرد بالقلق حيال الحياة الزوجيّة ،ما
سببا
يدفعه لﻺحجام عنها واإلبقاء على حياة العزوبيّة التي يعتاد
عليها ،والتي قد تجعل بعض من يعيشونها غير قادرين على
االنغماس في الحياة المشتركة سواء أكان ذلك من ناحية
الشكل أم المضمون.
كما أ ّنه ال ينبغي الغفلة عن األفكار التي تروّج لها العديد من
ّ
المنظمات العالميّة تحت عنوان الحياة العصر ّية ،والتي تع ّزز
ّ
وتشجعه على العيﺶ وفق منظومة الح ّر ّية
فردانيّة اإلنسان
ً
الشخصيّة التي تتيح له االستمتاع ّ
بعيدا
بكل مفردات الحياة
الزوجي الذي يمثل رأس الضغوطات النفسيّة
عن االرتباط
ّ
واالجتماعيّة ،ما يؤدي إلى ّ
الحد من إنتاجيّته وازدهاره على
ّ
كافة األصعدة والمجاالت.
وﺛﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒاب الﺘﻲ ﺗدفﻊ الﺸﺒاب إلﻰ ﺣﻴاة
ّ

الﻌﺰوﺑﻴﺔ ،أﺑرزﻫا:
ّ

أوﻻ ً :واﻗﻊ الﺤﻴاة
اﻻﻗﺘصادي الﺬي ﻗد ﻳكﻮن ﺳﺒﺒاً ﻣﺒاﺷراً
ّ
لﻠﻌﺰوﺑﻴﺔ الﻤﺆ ّﻗﺘﺔ أو الداﺋﻤﺔ ،وﻳﺘﻤﺜّﻞ ذلﻚ ﺑاﻵﺗﻲ:
ّ

ـ غالء المعيشة وارتفاع األسعار.
مؤسسات الدولة في وضع ّ
مهني أو
خط َة توجيه
ـ فشل ّ
ّ
ّ
ّ
التوجه السليم الذي
صي تساعد الفئات الشا ّبة على
تخص ّ
ً
سببا الستقرارهم
يعينهم على تأمين حياة كريمة تكون
واالجتماعي.
النفسي
واالقتصادي ومن ثم
المالي
ّ
ّ
ّ
ّ
ـ ندرة فرص العمل التي ﱢ
تؤمن لﻺنسان الحياة الكريمة وفق
منظومة الكفاف.
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ـ عدم تحمّل الدولة لمسؤوليّاتها تجاه فئة الشباب لجهة تأمين منازل الئقة وفق عروض
تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود.
ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

اﻻﺟﺘﻤاﻋﻴﺔ الﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﺑالﻌادات والﺘﻘالﻴد الﺘﻲ ﺗرﻫﻖ الﺸﺒاب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺛاﻧﻴاً :واﻗﻊ الﺤﻴاة
ّ

ﺗﺤﻀﻴرات الﺰواج الﻤﻠﺰِﻣﺔ ،وﻣنﻬا:

ـ غالء المهور.
ـ ربط تحضيرات الزواج وإجراءاته بالمظاهر الفاخرة لحفالت الزفاف المرهقة مالي ًّا
ونفسي ًّا.
ّ
المتعلقة ببعض االعتبارات الطبقيّة التي قد تش ّكل حجر عثر ٍة أمام تحقيق
ـ التعقيدات
خطوة الزواج في بعض البيئات االجتماعيّة المع ّقدة.
هذه األسباب وغيرها هي التي دفعت وتدفع الشباب إلى حياة العزوبيّةً ،
علما أنّ
َْ
ْ َ
اإلسالم أ ّكد على استحباب الزواج ،حيث ورد في اآلية القرآنيّة المباركةَ  :وﻣِﻦ آﻳﺎﺗ ِ ِﻪ أن

َ ََ َ ُ ْ ْ َُْ
َٰ َ َ َ
ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ
َْ
ﺎت ﻟ ِﻘﻮمٍ
ﺧﻠﻖ ﻟ�ﻢ ﻣِﻦ أ�ﻔ ِﺴ�ﻢ أزواﺟﺎ ﻟ ِ�ﺴﻜﻨﻮا إِﻴﻟﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﺑ�ﻨ�ﻢ �ﻮدة ورﻤﺣﺔ � إِن ِﻲﻓ ذ� ِﻚ ﻵﻳ ٍ
َ َ َ َّ ُ َ
ون.(1) 
�ﺘﻔﻜﺮ

أﺣﺐ إلﻰ الﻠﻪ ﻣﻦ الﺘﺰوﻳﺞ“).(2
وعن رسول هللا أن قال” :ﻣا ُﺑنﻲ فﻲ اﻹﺳﻼم ﺑناء ّ
هذا التوجيه الذي ّنطلع عليه من خالل العديد من اآليات الكريمة ،واألحاديث النبو ّية
الشريفة ،إنما هو ﱞ
ّ
والتوجه إلى
حث وتحفي ٌز للفئات الشا ّبة لترك العزوبيّة كأسلوب حياة،
ً
ً
ساميا.
ارتباطا
الزواج باعتباره
وهذا الهدف ال يمكن تحقيقه بمعزل عن تحمّل المسؤوليّة المشتركة من كافة فعاليّات
ومؤسساته المدنيّة التي تكون األسرة على رأسها ،فهي المهد األول الذي ينشأ
المجتمع
ّ
ً
ذكرا كان أم أنثى -منذ والدته حتى خروجه إلى الحياة شا ّب ًا فاع ًال ّّ
مؤث ًرا في
الشاب
فيه
المجتمع.

اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺑ ﹼﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ
إ ﹼن اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﹼ
ﻳﺘﺮﺳﺦ وﻳﺘﻘ ﹼﻮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﹼﻴﺔ وﻣﺴﺎرﻫﺎ
اﻟﺰﻣﻨﻲ ،إﻧﹼﻤﺎ ﹼ
ﹼ
اﻟﺬي ﻳﺒ ﹼﺜﻪ اﻟﻤﻬﺘﻤﻮن؛ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب أم ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﺳﻮاء
آﺑﺎء أو ﻋﻠﻤﺎء دﻳﻦ أو ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ ﻣﻮ ﱢﺟﻬﻴﻦ أو ﺗﺮﺑﻮﻳﹼﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
أﻛﺎﻧﻮا ﹰ

وﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻨﹼﻘﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ...

 -1سورة الروم ،اآلية.219 :
 -2النوريّ  ،حسين :مستدرك الوسائل ،ط ،2مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ،بيروت1408 ،هـ  ،ج ،14ص.153 :
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ّ
   

ّ
 

 ّ


خطوبة
زفاف ،فرحة تغمر
الجميع ...ما هي إال ّ
مدة
قصيرة حتى نبدأ بسماع الشكاوى بين
ّ
وخاصة من الشباب الذين يلجأون في كثي ٍر
األزواج
من األحيان إلى الطالق .حيث بيّنت بعض الدراسات
الميدانيّة أنّ النسبة األعلى من الطالقات تقع في السنوات
الخمس األولى للزواج).(1
الﻤﺆدية لﺬلﻚ؟ وما ﻫي ُﺳ ُبﻞ ﺣلّ ها؟
فﻤا ﻫي اﻷﺳباب
ّ
المقدسة التي تنادي بها الفطرة والشريعة ً
عد الزواج الرابطة ّ
ُي ّ
معا ،لحفظ
يجسد أنبل
النوع
البشري وتكاثره ،وعمارة األرض وازدهار الحياة ،وهو ّ
ّ
والنفسي ،وأجلى مظاهر
الروحي
صور التواصل والترابط واالندماج
ّ
ّ
الشراكة والتعاون لمواجهة مصاعب الحياة ،وتفادي المشكالت
النفسيّة التي تعيق الفرد من التكامل والعطاء.
 -1دراسة ميدانيّة ّ
واالجتماعي حول
السلوكي
أعدتها جمعية أمان لﻺرشاد
ّ
ّ
اللبناني بين عامي  2000و 2010م.
واقع الطالق في المجتمع
ّ
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ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

ً
وقد اعتبر اإلسالم الزواج ً
إيجابيا وكما ًال لﻺنسان ،حيث
أمرا
ورد عن الرسول األكرم « :ما ُبني بنا ٌء في اإلسالم ّ
أحب
إلى هللا ع ّز وجل من التزويﺞ») .(1لكن -ولﻸسفُ -يالحظ وجود
عديد من المشكالت بين الزوجين التي تحول دون الوصول
إلى السعادة المراد تحقيقها من هذا الزواج في الدنيا واآلخرة.
فكيف يﻤكن تﺤﻘيﻖ أﻫداف الﺰواج ،وما ﺳبﺐ
الﻤﺆدية إلﻰ ﺿياع ﻫﺬه اﻷﻫداف؟
الﻤﺸكﻼت
ّ

عﻘد تﺤكﻤﻪ اﻷﺧﻼق
أوﻻ :الﺰواج في اﻹﺳﻼم
ٌ
ً
مبني على عقد اسمه «عقد زواج» ،وبمج ّرد أن
الزواج في اإلسالم ّ
يتمّ هذا العقد بين رجل وامرأة ،فهذا يعني أنّ ثمّة مجموعة من
الحقوق والواجبات قد تر ّتبت على ﱟ
كل منهما ،أي أ ّنهما قد وافقا
على نمط من العالقة ،وعلى مجموعة من الضوابط ،وذلك بمج ّرد

ْ َ َ ْ َ ََ
الموافقة على عقد الزوجيّة .يقول هللا تعالىَ  :وﻣِﻦ آﻳﺎﺗ ِ ِﻪ أن ﺧﻠﻖ
َ ُ ِّ ْ َ ُ
ُ َ ْ ً ِّ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َّ ً ْ َ ً َّ
ﻟ�ﻢ ﻣﻦ أﻧﻔ ِﺴ� ْﻢ أز َواﺟﺎ ﻟ�ﺴﻜﻨﻮا إ ِ ْﻴﻟﻬﺎ َوﺟﻌﻞ ﺑ�ﻨ�ﻢ � َﻮدة َو َرﻤﺣﺔ إِن
َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َّ َ
ﺎت ﻟﻘ ْﻮمٍ �ﺘﻔﻜ ُﺮون. (2) 
ِﻲﻓ ذ� ِﻚ ﻵﻳ ٍ

ّ
تتحدث عن الزواج،
وعند مطالعة النصوص الدينيّة التي
يتبيّن بشكل واضح أنّ هللا -تعالى -ال يريد للحياة الزوجيّة أن
القانوني ال يح ّقق
ُتبنى على أساس قوانين إلزاميّة ،فالتعامل
ّ
السعادة المبتغاة من الزواج ،بل إنّ ما يح ّققها هو ذلك العطاء
الذاتي واألخالق الحسنة بين الزوجين).(3
ّ
الﺰوﺟية
ﺛاﻧياً  :مفاتيﺢ السﻌادة
ّ
وضع اإلسالم السعادة الزوجيّة في ثالثة مفاتيح رئيسة ،هي:
ـ الﺴكﻦُ :يعتبر الزواج عام ًال إليجاد الطمأنينة لدى الرجل
والمرأة ،فهما يش ّكالن ً
ً
وجودا متكام ًال؛ إذ يستند كلﱞ منهما
معا
 -1النوريّ  ،حسين :مستدرك الوسائل ،ط ،2مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ،بيروت1408 ،ه،
ج ،14ص.152 :
 -2سورة الروم ،اآلية.21 :
 -3يراجع :بركات ،أكرم 3 :حقوق لحياة زوجيّة ناجحة ،ط ،5بيت السراج للثقافة والنشر ،بيروت،
2012م ،ص.7 :
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إلى شريكه ،فالمرأة هي موطن سكن الرجل ،وهو
موطن سكنها.
ـ الﻤﻮ ّدة :وهي إظهار المح ّبة ،والمح ّبة هي
النفسي ّالذي يش ّكل قاعد ًة أساسيّة للتفاهم
الميل
ّ
واالنسجام .وهذه المو ّدة ينبغي أن ُتترجم وتظهر من
خالل األعمال.
ـ الرﺣﻤﺔ :ال ّبد أن تظهر في األعمال على شكل عطاء
ال ينتظر مقاب ًال) ،(1وقد ورد عن الرسول األكرم:
فﺈن خﻴارﻛﻢ
«اﺗّﻘﻮا الﻠﻪ فﻲ الﻀﻌﻴﻔﻴﻦ :الﻴﺘﻴﻢ والﻤرأةّ ،
خﻴارﻛﻢ ﻷﻫﻠﻪ»).(2
ﺛالﺜاً :الﻤداﺧﻞ الرﺋيسة للﻤﺸكﻼت بين الﺰوﺟين

أظهرت الدراسة الميدانيّة التي قامت بها جمعيّة
ً
ّ
ونادرا ما
ومتعددة،
أمان ،أنّ أسباب الطالق كثيرة
يوجد سبب واحد لحدوث الطالق ،بل يكون نتيجة
عوامل عديدة تتفاعل وتتراكم لفترة من الزمن قبل
ً
أسبابا متشابكة
الوصول إلى حالة الطالق ،وتنتﺞ
ومتداخلة يصعب الفصل بينها.
وقد جاء على رأس أسباب الطالق عدم التفاهم
وعدم االنسجام بين الطرفين ،كما ذكر معظم
ﱢ
َّ
والمطلقات أنّ خالفاتهم بدأت في السنوات
المطلقون
الثالث األولى من الزواج.
 -1يراجع :مركز نون للتأليف والترجمة ،الزواج الناجح ،ط ،1بيروت2013 ،م ،ص.35 :
مؤسسة الوفاء ،بيروت1403 ،هـ،
-2
المجلسي ،محمد باقر :بحار األنوار ،طّ ،2
ّ
ج  ،76ص.268 :

ويمكن تحديد المداخل الرئيسة للمشكالت بين
الزوجين في اآلتي:
ـ الجهل باالختالفات بين الجنسين.
ـ الجهل بقيمة الحياة األسر ّية.
ـ ّ
تفشي النزعة الفرد ّية.
ـ الغفلة عن الحياة اآلخرة.
وفي ما يلي نعرض ك ًّال من هذه األسباب التي
تساعدنا في ّ
تخطي كثير من العوائق التي تحول دون
تحقيق السعادة الزوجيّة.
 - 1الﺠﻬﻞ ﺑاﻻخﺘﻼفات ﺑﻴﻦ الﺠنﺴﻴﻦ

في كثير من األحيان تبدأ المشكالت بين الزوجين
والنفسي بينهما ،فكلﱞ
الفيزيولوجي
بسبب االختالف
ّ
ّ
ً
طبقا لمنطلقاته النفسيّة
يفسر الحادثة التي تحصل
ّ
التربوي الذي تل ّقى من
والفيزيولوجيّة ،واألسلوب
ّ
خالله مفاهيم الحياة في إطار األسرة.
ّ
وفي ّ
العلمي فقد أصبح التفاوت بين
التقدم
ظل
ّ
ً
ً
المرأة والرجل ّ
اعتمادا على
وواضحا ،وذلك
محد ًدا
المالحظة والتجربة واإلحصاء والدراسة الميدانيّة،
ونذكر مجموعة من االختالفات القائمة:
الﺠﺴﻤﻴﺔ:
ﻣﻦ الﺰاوﻳﺔ
ّ

* الرجل بشكل عامّ ضخم البنية ،والمرأة ليست
كذلك.
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* الرجل أخشن والمرأة ألطف ،صوت الرجل أضخم وأكثر
خشونة وصوت المرأة ألطف وأكثر نعومة.
ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

متوسط دماغ المرأة،
متوسط حجم دماغ الرجل أكبر من ّ
* ّ
مع أخذ نسبة الدماغ إلى مجموع البدن بعين االعتبار.
النﻔﺴﻴﺔ:
ﻣﻦ الﺰاوﻳﺔ
ّ

* إحساسات الرجل معارضة وحربيّة ،وإحساسات المرأة
سلمية.
* المرأة أكثر حيطة من الرجل ،وأكثر ً
خوفا.
* عواطف المرأة أموميّة ،ويظهر هذا اإلحساس منذ مرحلة
الطفولة .وللمرأة عالقة أكبر باألسرة ،وهي تلتفت بشكل غير
شعوري ألهميّة محيط األسرة قبل الرجل).(1
ّ
ومن المهم أن ُنلفت إلى أنّ ما ُذكر من فروقات ال ّ
تعد
ً
عيوبا على اإلطالق ،بل هي مميزات اقتضتها فلسفة الوجود
اإلنساني.
ّ
 - 2الﺠﻬﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ الﺤﻴاة اﻷﺳر ّﻳﺔ
من المهم أن يضع الشباب نصب أعينهم أنّ قيمة الحياة
الداخلي ألفرادها ،وبناء
األسر ّية تكمن في تحقيق االطمئنان
ّ
المجتمع السليم من خالل بناء اإلنسان الصالح.
ﺗﻔﺸﻲ النﺰﻋﺔ الﻔرد ّﻳﺔ
ّ -3

ً
بعيدا ّ
كل
ال ّبد أن تقوم الحياة الزوجيّة على مبدأ أساس
البعد عن الفردانيّة أال وهو« :الشراكة» ،فالشراكة الناجحة
ّ
تتطلب استعدا ًدا من كال الطرفين لتقديم التنازل تجاه اآلخر،
المؤسسة.
وذلك في سبيل إنجاح هذه
ّ
وحيث إنّ األمور تجري بأسبابها ،فإنّ زرع أسباب المو ّدة
وال ّرحمة هي مسؤوليّة الزوجين ً
معا ،فال ينتظرا أن تنزل
عليهما المح ّبة من السماء ،فال ّبد لكال الزوجين من السعي
لبناء األسرة التي يريدها اإلسالم.
 -1مركز نون للتأليف والترجمة ،الزواج الناجح) ،م.س( ،ص.37 :
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 - 4الﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ الﺤﻴاة اﻵخرة
من المهم أن يضع الشباب المتزوّجون نصب أعينهم أنّ
ّ
كل ما يفعلونه من أجل استمرار ّية األسرة في فضاء من
المو ّدة والرحمة ،هو من مسؤوليّتهم ،فالدنيا هي مزرعة
اآلخرة.
رابﻌاً  :ﺳبﻞ الﺤلول الﻤﻘﺘرﺣة
ـ إيالء مرحلة الخطوبة أه ّميّة كبيرة ،والحرص على التواصل
والتفاهم على العديد من النقاط ،وأن يبيّن ّ
كل طرف آراءه
أي أقنعة ،حتى ال
ومواقفه وشخصيّته على طبيعتها ،دون ّ
يتفاجأ أحد الشريكين بعد الزواج بشخصيّة اآلخر أو بمواقفه.
ـ المشاركة في دورات ّ
خاصة بالمقبلين على الزواج،
تتضمّن المعلومات والمهارات التي يحتاجها الشريكان
لحياة زوجيّة سعيدة.
ـ أن يهتم ّ
كل شريك بواجباته تجاه الطرف اآلخر ،وال ّ
يصب
تركيزه على ما يجب أن يقوم به اآلخر تجاهه فقط.
ـ عند بداية حدوث المشاكل يجب عدم إهمالها ،بل ينبغي
تدارك تفاقمها من خالل التواصل بين الشريكين ،وتحديد
أسباب سوء الفهم ،وإيجاد الحلول المناسبة التي يرضى عنها
هللا سبحانه وتعالى.
ـ في حال تفاقم المشاكل ،يجب أن ال يتر ّدد الشريكان في
ّ
األسري.
المتخصصين في المجال
طلب االستشارة من
ّ
أن يكون هدف ّ
كل شريك إسعاد الطرف اآلخر ،وتأمين
أسري آمن تسوده المو ّدة والرحمة ،ليكون البيئة الخصبة
ج ّو
ّ
لبناء اإلنسان الصالح.


إن وﻋﻲ اﻟﺰو�ﲔ� ،ﺎﻣﻞ
،
ّ

رﺋ�ﴘّ ﰲ إﳚﺎد اﳊ ّ
ﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﺸﺎﳇﻬﻢ
ﲷﻦ اﳋﯿﺎرات اﳌﺘﻮاﻓﺮة ،ﲝﯿﺚ ﯾﱲّ ﻣﻦ
�ﻼ� ﻣﺮا�ﺎة ﻣﺼﻠﺤﳤﻢ وﻣﺼﻠ�ﺔ أﺑﻨﺎﲛﻢ.
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كاتب ـ فلسطين

ّ
تمثل ظاهرة الطالق ـ باعتبارها ظاهرة اجتماعيّة ـ أحد
مظاهر االختالالت البنيو ّية التي أصبحت تميّز المجتمعات
المؤسسات
العربيّة الراهنة ،فاالزدياد المضطرد لها أصاب
ّ
االجتماعيّة العربيّة بحالة من «الذهول» جعلها تبحث
ً
أحيانا ـ لظاهرة هي من
عن حلول سريعة ـ ومتس ّرعة
التعقيد بدرجة تجعلها مستعصيّة عن ّ
كل مقاربة انفعاليّة
أو استعجاليّة .وتبدو أه ّميّة مقاربتها مقاربة سوسيولوجيّة
ممتدة عبر الزمنّ ،
مؤسساتي ًّا بشكل ّ
وعلميّة ّ
يحدد لها
ومؤطرة ّ
ً
ّ
ويسخر لها إمكانيّات ووسائل متوائمة مع أه ّميّتها.
أهدافا،
واألمر هكذا ،فإنّ الطالق يحتاج إلى فهم أسباب حدوثه بغية
الوصول إلى إدراك آثاره ،ومن ثم العمل على استنتاج حلول
ناجعة له.
الﻄﻼق بين اﻷمس واليوم:
عند االطالع على اإلحصائيّات الرسميّة وغير الرسميّة
يصطدم الباحث والمهتم بالقضايا االجتماعيّة بتزايد حاالت

الطالق في المجتمعات العربيّة واإلسالميّة وغير اإلسالميّة،
ويجد أنّ أكثر أسباب الطالق متشابهة ،وإن كانت بعض
األسباب قد اختفت أو َّقلت في األدبيّات والدراسات التي
تناولت ظاهرة الطالق؛ مثلّ :
تعدد الزوجات أو عدم تنظيم
اإلنجاب ،أو األمّ يّة ،أو الفقر ال ُمدقع )الشديد( ،إال أ ّننا نجد في
المقابل أ ّنه قد برزت الخيانة الزوجيّة باعتبارها واحدة من أهم
أسباب الطالق بعد أن كانت من األسباب الثانو ّية في أدبيّات
ودراسات الماضيّ ،
لعل ذلك يعود إلى عصر التكنولوجيا،
االجتماعي )الفايسبوك والتويتر وغرف
وشبكات التواصل
ّ
الدردشة( ،ودورها في عقد عالقات مح ّرمة بين الرجال
النساء ،أو نسﺞ عالقات تشوبها الشبهات واالنحرافات على
ً
أقل تقدير .كما أنّ األمّ يّة تراجعت ـ باعتبارها ً
ّ
رئيسا من
سببا
ّ
ليحل محلها العلم والثقافة.
أسباب الطالق ـ
ومن المعروف أنّ األمّ يّة قد تراجعت في المجتمعات
العربيّة ،بفضل الجهود المبذولة في محاربتها ،ولك ّننا أصبحنا
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ّ
يتمثل في جهل ﱟ
كل من
نوع آخر،..
أمام أمّ يّة وجهل من ٍ
الزوجين لمعنى العالقة الزوجيّة وقدسيّتها ،والتي تقوم على
االحترام المتبادل والمح ّبة بين الشريكين ،كما أ ّنها مو ّدة
وتفان ومسؤوليّة.
ورحمة وإخالص
ٍ
مخاﻃر الﻄﻼق:
ظهر في بعض المجتمعات العربيّة ما يعرف بالطالق
ّ
المعلق أو الصامت ،وهو أن تعيﺶ المرأة مع زوجها تحت
سقف بيت واحد دون أن تكون هناك عالقة و ّد ّية أو جنسيّة
بينهما؛ لذا قد يتوهم الناس أنّ هذين الزوجين لم يعرفا
الطالق واالنفصال ً
يوما ،ويعود ذلك لعوامل اجتماعيّة ،أبرزها
الخوف من الفضيحة ،والحرص على األوالد ،وما شابه ذلك.
ّ
ولعل آثار ظاهرة الطالق غير المعلن أكثر خطورة من انفصال
الزوجين دون طالق؛ إذ إنّ الزوجين المُ َّ
طلقين يصيبهما حالة
ّ
والشك ،وتتحوّل حياتهما إلى جحيم ال ُيطاق،
من االكتئاب
وقد تقود إلى حاالت انتحار أو دعارة أو زنا ،كما أنّ ذلك من
أهمّ أسباب تش ﱡرد األبناء وضياعهم ،أو ّ
تأخرهم دراسي ًّا ،وضياع
مستقبلهم ،فبعض األطفال وهم في عمر الزهور يجد نفسه
في الشارع ،يتس ّكع ّ
ليوفر له وألمّ ه لقمة العيﺶ كما في الدول
والمجتمعات الفقيرة.
المؤسسات االجتماعيّة الحكوميّة
ولﻸسف ،فإنّ دور
ّ
ّ
والخاصة التي تعنى بالطفولة واألمومة واألسرة ضعيف في
قدرته على ّ
الحد من ظاهرة الطالق؛ وذلك بسبب إمكاناتها
المحدودة ،وعدم التعاون والتنسيق فيما بينها ،وتزايد حاالت
الطالق .وتشير الدراسات السابقة إلى أنّ أغلب حاالت الطالق
تقع بين الفئات العمر ّية الشا ّبة ،أي من  30-25سنة ،وتكون
بين حملة الشهادة المتوسطة والثانو ّية بشكل أكبر ،بالقياس
إلى حم ََلة الشهادة الجامعيّة ،ويرجع ذلك إلى تع ّقد الحياة
وتط ّورها ،وفقدان القناعة والرضى من حياة الناس.
إن أوَّل مَ ن يتأثر ّ
بالطالق هم األبناء الذين يضيعون بين األمّ
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واألب ،ويغرقون في بحر من المشاكل النفسيّة ،ويشعرون
بالنقمة والتمرد على المجتمع نتيجة شعورهم بالحرمان
من حنان األبوين وحمايتهما ،وهي مشاكل قد تبقى مالزمة
لﻺنسان في ّ
كل مراحل عمره ،أما الزوجة فهي الخاسر األكبر
في مجتمعاتنا العربيّة؛ إذ تحيط بها النظرة السيّئة )بوصفها
امرأة َّ
مطلقة( ،ناهيك عما يستتبع ذلك من أحقاد وكراهيّة
بين عائلتي الزوج والزوجة ،ما يؤ ّدي إلى تف ّكك المجتمع.
لكي ﻻ يﻘﻊ الﻄﻼق:
ّ
مختصة بتهيئة
لقد أصبح من الضرورة بمكان أن تقوم مراكز
الشباب المقبلين على الزواج ،بحيث يتمّ توجيه النصائح
المفيدة حول سبل معالجة المشاكل والخالفات فيما بينهم،
وهنا ال ّبد من اإلشارة إلى أنّ المشاكل التي قد تبدو صغيرة
ينبغي أال ُت ْهمَل ،أل ّنها ستتراكم مع الوقت ،وأفضل األساليب
ّ
لحلها هو اعتماد الصراحة والصدق ،واالستعانة بذوي الخبرة
والحكمة من األهل والمق َّربين.
أما الخطوبة فينبغي أال ّ
تقل عن السنة ،ليتع ّرف كل من
ّ
والتكلف خالل
الشريكين إلى اآلخر ،وهنا يجب عدم التص ّنع
تلك الفترة ،أما بعد الزواج فاألفضل أال يحدث إنجاب في
السنوات األولى للزواج ،إذ إنّ أغلب حاالت الطالق تقع بين
المبتدئين في الزواج ،وربما تكون ألتفهِ األسباب ،حيث
يصطدم الزوجان بعدم قدرتهما على تفهﱡ م بعضهما بالشكل
ّ
التخلص من مرحلة ما قبل
المطلوب ،وعدم القدرة على
ّ
وخاصة عند ال ّزوج ،وعدم ال ّتأقلم مع المرحلةِ الجديدة
ال ّزواج،
المختلفة في حياة ﱟ
كل منهما.
كما يجب أن يكون الوالدان مثا ًال حي ًّا وقدوة صالحة في
اإلخالص والصدق والتفاني ،والسعي لتربية األبناء منذ الصغر
الديني في نفوسهم ،لكي
على تحمّل المسؤوليّة ،وزرع الوازع
ّ
يكونوا مهيَّئين للزواج ،يفهمون معناهّ ،
ويقدسونه ،ويقتدون
بأسالفهم في حياتهم الزوجيّة.
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ً
ﺧﺘﺎﻣﺎّ ،
إن اﻟﺰواج ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوج

ﻫﺎﻧﺊ ﺳﻌﻴﺪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻣﻨﺰل
واﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء
ٍ
ٍ

اﻟﺤﺮ واﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر
ّ

ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻀﻐﻂ أو اﻹﻛﺮاه ،ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ
دون ّ
أي ٍ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻨﺎزل �
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺪث
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻼزﻣﺎن ﻟﺒﻨﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺮة
ً
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ-ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
اﻟﻄﻼق ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
ّ

Maa alshabab(6) | Summer 2019

3 1

ﺿﯿﻒ وﺗﺠﺮﺑﮥ

د .ﺣﺴﻦ ﺧﻠﯿﻞ رﺿﺎ

ﻣﺴﯿﺮة راﺋﺪة ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺮﺑﯿﮥ
  

يﺤدﺛنا د .رﺿا عن مسيرتﻪ
 - 1ماذا ّ
الﻤفﺼلية
الﻤﺤﻄات
ّ
الﻌلﻤية؟ وما ﻫي
ّ
ّ
في ﺣياتﻪ؟
ُتختزل الخيارات التي اجتذبتني دروبها خالل مرحلة
الطفولة الوسطى في ثالث:
ـ الدراﺳﺔ اﻷَﻛادﻳﻤ ﱠﻴﺔ التي توّجت بحيازتي دكتوراه في
الرياضي ،وأخرى في اللغة العربيّة وآدابها،
الفلسفة والمنطق
ّ
وثالثة في العلوم التربو َّية ،وتس ّنى لي إنجازها في عمر مبكر،
ّ
عرضي ،نتيجة تف ّرغي التامّ لتحصيل العلم ،وشغفي الكبير
وخط
ّ
بالموضوعات التي أتناولها.
العلمي الملتزم
ـ الدراﺳﺔ الﺤﻮزو ّﻳﺔ التي ر ّبما كان للمناخ
ّ
ُ
نشأت في رحابه ،وللصداقات التي تربط الوالد ببعض العلماء
الذي
لدي بااللتحاق المبكر بحلقات
والفقهاء ،عالقة بتنمية الرغبة ّ
الحوزوي ،ثمّ تد ّرجت فيها بإصرار واجتهاد وانقطاع ما يزيد
الدرس
ّ
ً
عن عشرين عاما بين لبنان وإيران ،إذ تابعت على امتداد النصف
الثاني من هذه ّ
المدة محاضرات البحث الخارج في الفقه واألصول
لعدد من فقهائنا األج ّالء ،وق ّرر ُتهَا بالكامل.
المعرفي ،وتجبر النقص
الﻤﻮﺟﻬﺔ التي تمﻸ الفراغ
ـ الﻤﻄالﻌﺔ
ّ
ّ
3 2
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توسلتها في هذا
وثمّة آليّات ثالث ّ
اإلطار :إحداها حفظ الشواهد االستدالليّة،
والقصائد الشعر ّية ،والتعاريف العلميّة،
ّ
المقدسة التي ّأطلع عليها،
والنصوص
وأستشرف فيها القيمة واألهمّية
والجدوى؛ والثانية تلخيص الكتب التي
أطالعها في نصوص قصيرة ،أو تشجيرات
مرمّ زة ،بحيث سمح لي ذلك بحفظ
أفكارها ،واستظهارها متى احتجت
إلى توظيفها أو االستشهاد بها؛ وثالثها
التباحث أو النقاش مع بعض األصدقاء

 - 2ﻫﻞ اﺳﺘﻄاع الﻤفكر
اللبناﻧي تﺤﻘيﻖ
اﻹﺳﻼمي
ّ
ّ
ﻃﻤوﺣﻪ الﺬي كان ﻗد رﺳﻤﻪ
في ﺷبابﻪ؟
وحضورا ً
ً
ً
مرنا
طابعا نسبي ًّا،
إنّ للطموح
قاب ًال للتعديل وفق المتغيّرات ،فهو يالزم
صاحبه ّ
باطراد ،وينمو مع اتساع مخيّلته،
وتنوّع تجاربه ،وتزايد وتيرة اإلنجاز
الطبيعي أن
في حياته؛ لذلك كان من
ّ
ترافقني في كلّ مرحلة عمر ّية طموحات،
ً
دانية من سِ م ِ
ْت
وبمج ّرد أن أراها
التح ّقق ،أنسﺞ في األفق الذي تخفيه
ّ
طموحات أخرى في ُس َّلم لما
مؤشرا ُتها
ٍ
نسق م ّتصل
تنقطع درجاته ،وذلك في ٍ
بالخبرات التي تتراكم مع امتداد الوقت،
والفرص التي تسنح لي ّ
كلما ّ
تخطيت
بعض الصعوبات.
وعليه ،إذا ّ
صح تصنيفي للطموحات
العلميَّة والعمليَّة التي صبوْت إليها
في مرحلتي الطفولة والمراهقة ،إلى
ومتوسطةٍ وبعيدةٍ ،وقرأ ُتها في
قريبةٍ
ّ
ضوء محدود ّية عمر اإلنسان ،وانحصار
بالمنطقي القابل للتح ّقق،
الواقعي منها
ّ
ّ
فإنّ بإمكاني أن ّ
أعد نفسي قد ح ّققت
القريب الذي ّ
أمدني
من هذه الطموحات
َ
بمق ﱢومات اإلنجاز وتقنيّاته ،وهيّأ لي
ً
ومساحة
المسرح الذي يفتقر إليه دوري،
تتجاوز النصف من المتوسط الذي
تش ّكلت من خالله منظومتي الفكر ّية،
وتبلورت خصوصيّة المقاربات المعرفيّة

مع الشباب

وما فت ْئ ُت أشعر بصالبة اليد التي
قادتني بإخالص ومح ّبة وتواضع إلى
رفوف المكتبة العامّ ة ،حيث فتح لي
أحد أساتذتي البارعين نافذة جاحظة
النور إلى المطالعة الهادفة ،وانطلقت في
الرحلة التي ال سكون لعربتها ما دمت
حي ًّا بين الكتب والصفحات والسطور،
ّ
يتوخى
وذلك في مسارين :أحدهما
اإلحاطة العرضيَّة بالمعارف ،لتكوين نمط
موسوعي ،وذلك من خالل مطالعات عامّ ة
ّ
وعشوائيّة في مختلف المجاالت العلميّة
ّ
يتوخى
واألدبيّة واالجتماعيّة؛ واآلخر
اإلحاطة الطوليّة بالعلوم ،وذلك من خالل
تحصيل المق ّررات العلميّة المعتمدة
لمرحلة اإلجازة في بعض الدول العربيّة،
منهجي
والخوض في مطالعتها بشكل
ّ
ّ
ُ
انفتحت من خالل ذلك على
منظم ،إذ
ً
ّ
طابعا رسمي ًّا،
تخصصات إضافيّة ال تأخذ
سواء أكانت إنسانيّة ،أم تجريبيّة ،مستعيناً
في خضمّ هذه المهمّة بنخبة من الخبراء
علي الب ّتة
وذوي الكفاءة الذين لم يض ّنوا ّ
بنصائحهم وتوضيحاتهم وإرشاداتهم.
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في المناهﺞ والمق ّررات المعتمدة في
الدراستين السابقتين،

المهتمين بالمجاالت المعرفيّة نفسها في
األفكار واآلراء والطروحات التي تتضمّنها
هذه الكتب ،بهدف تثبيت محتوياتها في
الذهن ،والتأ ّكد من فهم بعض المسائل
والقضايا التفصيليّة التي انطوت عليها.

التي شرعت بطرحهاّ ،
وتألفت من خالله
النخبة التي تتفاعل مع هذا المشروع ،وال
ً
وإخالص
بإيمان
ماخرا عباب السعي
أزال
ٍ
ٍ
وتفان في سبيل أن أقطف من هذه
ٍ
ّ
الشجرة الباسقة ما يمﻸ سلتي ،ويلوّن
نظري ،و ُيسكت جوعي.
تﺘبﻊ
 - 3يﺘّ ﻀﺢ من ﺧﻼل ّ
والﻤﺘنوع،
ﻧﺸاﻃكﻢ الواﺳﻊ
ّ
والﺘربوي
الفكري
وﺣﻀوركﻢ
ّ
ّ
أن لديكﻢ تجربة
واﻻﺟﺘﻤاعي ّ
ّ
تﺤدﺛنا
عﻤلية مﺜﻤرة .ماذا
ﱢ
ّ
عنها؟
ً
وفضاءات
آفاقا
ترسم مهنة التعليم
ٍ
ً
رحبة من التفاعل واالنسجام العميقين
ّ
المتعلمين ،لكونها ذات صلة
مع
والعملي لهم ،فمن
العلمي
بالمستقبل
ّ
ّ
خلق عالقات
ّ
الطبيعي أن يندفعوا إلى ِ
بعيدة عن بؤر التو ّتر مع أساتذتهم ،أو
أن تنفتح قابليّاتهم على تل ّقف المعرفة
التي ُت ّ
عدهم لممارسة األدوار التي
يطمحون إليها.
ً
وانطالقا من ذلك ،ك ّرست من
منبر هذه المهنة أدا ًة إضافيّة لتثقيف
الشباب ،وتوعيتهم ،وإرفادهم بالمعارف
والمواقف والقيم األخالقيّة التي تسهم
في بناء شخصيّاتهمّ ،
وتؤهلهم ألن يكونوا
رساليّين في منطقهم وسلوكهم .وبالرغم
من األثر الواسع الذي خلقته ثنائيّة الدور
التي ْ
حرص ُت على مراعاتها في مراحل
الجامعي ّ
خاصة؛ ألنّ
التعليم ما قبل
ّ
الشباب في هذه المرحلة يكونون عادةً
عال من الوعي والنضوج
على مستوى ٍ
والشعور بالمسؤوليّة ،إذ تجتذبهم الكلمة
العقلي
الطيّبة ،والفكرة المثمرة ،والمنطق
ّ
ّ
ّ
بجد ّية أدوارهم
ويحددون
السليم،
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وقناعاتهم وأهدافهم التي يناضلون
في سبيلها ،وبإمكانهم أن يميّزوا بين
المفاهيم ،وأن يحاكموا األفكار ،وأن
يدركوا أبعاد الطروحات التي ُتملى عليهم.
أن الﺘﺠرﺑﺔ الﺘﻲ أﻇُ ﱡنﻬا
ﺑﻴد ّ
ذات أﺛر أﻋﻤﻖ فﻲ ﻋﻘﻮل الﺸﺒاب
وﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ،ﻫﻲ ﺗﻠﻚ الﻤﺴﻴرة الﺘﻲ
ﺷرﻋﺖ ﺑﻬا فﻲ ﻣﻄﻠﻊ الﻘرن الﺤادي
والﻌﺸرﻳﻦ ،إذ ﻋﻤدت إلﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻋﻠﻤﻲ ﺛاﺑﺖ ،أﻃرح فﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣنﺒر
ّ
اﻣﺘداد الﻌام ﻣﺤاﺿرات وﻧدوات
وﺛﻘافﻴﺔ ﻣرﻛّ ﺰة ،ﺗﺴﺘﻬدف
ﻋﻠﻤﻴﺔ
ّ
ّ
الﺸﺒاب ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ فﺌاﺗﻬﻢ ،فتبني
وترسﺦ لديهم
منظوماتهم المعرفيّة،
ّ
القيم األخالقيّة والدينيّة ،وتجيب على
سيول التساؤالت التي تنهال عليهم في
خضمّ التجاذبات الفكر ّية ،والتفاعالت
الحضار ّية ،وذلك في العصر الذي تداخل
الواقعي،
االفتراضي مع المجال
فيه العالم
ّ
ّ
وتبوّأت فيه تكنولوجيا اإلعالم والتواصل
ذروة الحضور الفاعل في حياة الناس
بمختلف فئاتهم ومستوياتهم.
العلمي الثابت
وبمحاذاة هذا المنبر
ّ
«ﺟﻤﻌﻴﺔ الﺤﺠﻰ
الذي اعتنت به
ّ
الﺜﻘافﻴﺔ الﺨﻴر ّﻳﺔ» ،شرع
والﻴراع
ّ
الشباب المتفاعلون مع هذا النمط
من الفكر بتنظيم محاضرات ولقاءات
وجلسات حوار ّية في القرى والبلدات
التي ينتمون إليها ،وفاجأني في كلّ
زيارة حجم الجمهور الذي يستجيب
لهذا اللون من الموضوعات المطروحة،
ُ
فاستطعت تكوين حالةٍ ثقافيّة متميّزة
النقدي،
العلمي ،ومنهجها
بطابعها
ّ
ّ
ومنطقها الح ّر ،تجمع في سبك قناعاتها
الديني والحداثة العلميّة ،وال
بين التراث
ّ
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ً
قيمة إن ُج ّرد عن العمل ،أو
ترى للعلم
ُأبعد عن األخالق.
ولعلّ من جملة تلك البرامﺞ التي
انتظمت منها محاضراتي ،واستهدفت
الشباب بصورة ّ
خاصة :فكرة الﻠﻪ ﻋند
الﻔﻼﺳﻔﺔ ،والﻤﻌاد ﺑﻴﻦ الﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻘدﺳﺔ فﻲ
والدﻳﻦ ،والكﺘﺐ
الﻤ ّ
ُ
الﺤﻴﺔ ،والﻤﺬاﻫﺐ
أدﻳان الﻌالﻢ
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ فﻲ ﻋﻠﻢ الكﻼم ،وﺳﻮاﻫا.
ّ
ّ
متخصصة ،تجمع
وإلى جانبها محاضرات
بين الرؤيتين الدينيّة والعلميّة ،منها:
االعتيادي لعمر اإلنسان
«االمتداد غير
ّ
الديني والرؤية البيولوجيّة»،
بين المعتقد
ّ
«والتجاوز الخارق آلليّة انسياب الزمان
الديني ،وموقف
وتد ّرجه في التصوّر
ّ
فيزياء الكمّ منه» ،وغيرهما.
كما ّ
خصصت للمناسبات التي تحظى
باهتمام الشباب مساحة جدير ًة بالعناية،
الرسالي المناسب لطرح
لتكون المناخ
ّ
أفكاري ومواقفي إزاء الموضوعات
المرتبطة بها.

ﺤدﺛنا د .ﺣسن رﺿا
 - 4ماذا ُي ﱢ
الﻤفكﱢ ر ـ الﺸاب ـ عن تجربﺘﻪ مﻊ
الجامﻌي؟ وما ﻫي
الﺸباب
ّ
الﺘﺤديات الﺘي تواﺟﻪ
برأيكﻢ
ّ
الﺸباب في ﻫﺬا الﻌﺼر؟
الجامعي
بدأت تجربتي مع الشباب
ّ
ً
طالبا في مرحلة اإلجازة ،إذ
منذ كنت
أتاحت لي خلفيّتي الحوزو ّية من ناحية،
وقريحتي الشعر ّية من ناحية أخرى ،أن
أتبوّأ صدارة المجلس ،وأن أشارك في
اللقاءات الشبابيَّة داخل الجامعة وخارجها،
ّ
الجامعي
الشاب
فتم ّكنت من فهم عقليّة
ّ
وهمومه واألسئلة التي تقلقه ،وأدركت

الرسالي الذي ينتظرني على
حجم الدور
ّ
ً
وخصوصا أنّ للجامعيّين
هذا المستوى،
وعي ًّا نقد ّي ًا من لون ّ
خاص ،يدفعهم إلى فهم
القضايا باالستناد إلى المكوّنات المعرفيّة
التي اكتسبوها ،وطرح اإلشكاليّات التي
تفتقر باستمرار إلى معالجات موضوعيّة،
ومقاربات حيَّة ،وال سيَّما تلك التي
الديني ،سواء أكانت هذه
ت ّتصل بالتراث
ّ
التصوّرات النقد ّية وليدة تجاربهم ،أم
ً
نابعة من قراءاتهم ومطالعاتهم ألبحاث
الديني.
المستشرقين ون ّقاد الفكر
ّ
بيد أنّ هذه التجربة اتسعت وتعمّقت
ْ
حصل ُت على شهادة الدكتوراه،
عندما
ً
فقد سمح لي ذلك بأن أمارس دورا أكثر
تماس مباشر
فاعلي ًّة ،وأن أكون على
ّ
مع ّ
الشاب الجامعي في رحلته العلميّة
والبحثيّة والمهنيّة ،فثمّة كفايات ومعارف
محاضرات
وطروحات عليه أن يتل ّقفها من
ٍ
العلمي ،ومشروعه
ذات صلة بمستقبله
ّ
العملي ،وإذا أهملها ،أو توانى عن
ّ
تحصيلها ،فإ ّنه يخسر في هذا المجال رتبة
ّ
المتخصص ،والطموح الذي طالما راوده.
الطبيعي أن ّ
يتأثر
وإزاء ذلك ،من
ّ
الجامعي ببعض المفاهيم
الطالب
ّ
والتصوّرات والمواقف التي يطرحها
أستاذه ،وأن يندفع إلى طرح هواجسه
وأسئلته واستفساراته عليه بجرأة وثقة،
ً
ّ
المتعلمين
وخصوصا أنّ انفتاحي على
لدي يكاد أن يكون مثالي ًّا ،إن لجهة
ّ
احترامي لهم وتقديري لما يطرحونه،
أم لجهة شعوري بالمسؤوليّة تجاههم،
واستمتاعي بخدمتهم .وهذا ما دفع فئة
كبيرة منهم إلى متابعة محاضراتي ح ّتى
بعد تخ ّرجهم ،واالستمرار في التواصل

فالتحديات الفكر ّية ّ
ّ
تتولد من فلسفات
دخيلة أنيطت بها مهمّة تقويض الهو ّية،
والحيلولة بين المرء وتراثه ،حيث ُتع ﱡِد
متل ّقفها لالنبهار أمام مقاربات يغمض
عينيه في محرابها من غير أن تكون
له يد في إبداعها أو نقدها أو تطويرها،
ّ
مهب
ليغدو الشاب بذلك ريشة في
تشكيكها بعقيدته وقيمه وتراثه ،بد ًال
من أن تقابلها خيارات فكر ّية أصيلة
ً
ومضمونا.
ناظرة إليها شك ًال
وهي تربو ّية سلوكيّة بوضعها أمام
ّ
الشاب نماذج ومشاهد تز ّين له
هذا
ّ
أنّ سعادته في اقتفائها ،والتنكر للقيم

كلّ ذلك يجعل من الدور الذي يمارسه

روّاد اإلصالح تجاه شبابنا الجامعيّين
مقد ً
وغيرهم عم ًال ّ
سا ،ومسؤوليّة إنسانيّة
ً
وخصوصا أنّ مهم ًّة على هذا
كبرى،
ّ
تتطلب تظافر
المستوى من الخطورة
ً
جميعا من أجل مستقبل
جهود الغيورين
األمّ ة ،وإنقاذ الفئة التي يراهنون عليها،
وليس لذي كفاءة أو قدرة أن يرمي
ّ
متخل ًيا عن هذه الرسالة اإللهيّة
محراثه
واإلنسانيّة على ّ
حد سواء.

مع الشباب

الﺘﺤدﻳات الﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
وإذا ﻛاﻧﺖ
ّ
وﻣﺘﺸﻌﺒﺔ،
الﺠاﻣﻌﻲ ﻛﺒﻴرة
الﺸﺒاب
ّ
ّ
فﺈﻧّﻬا ﺗ ّﺘﺴﻢ ﺑالﺘﻌﻘﻴد والﺘﺄزﻳﻢ
ﺗﺤﻮﻻت
الﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻀاﻋﻔان أﻣام
ّ
الﻌصر الراﻫﻦ ،وﻫﻴﻤنﺔ الﻌﻘﻞ
الﺴﻴاﺳﻲ
النﻔﻌﻲ ،واﺗﺴاع الﻔﺴاد
ّ
ّ
واﻷخﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
واﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ
ّ
ّ
الﻔرد واﻷﺳرة والدولﺔ .فهم على هذا
األساس يعيشون أمام مغريات حا ّدة،
يمكن أن تسلبهم طاقاتهم ومواهبهم
وقدراتهم ،أو أن تجبرهم على سلوك
يتنافى مع قناعاتهم ،أو أن تجعلهم
فريسة التقليد واالنقياد األعمى التجاهات
تصادر مواقفهم ،وتز ّين لهم ضروب الش ّر
بألوان السعادة والبهجة في زمن مثقل
بانقالب المفاهيم ،واختالط الحقائق.

العــدد  6ـ صيف 2019

معي ّ
كلما تس ّنى لهم ذلك ،فض ًال عن
حرصهم على قراءة أبحاثي ودراساتي
وكتبي العلميّة ،واالستماع بشغف إلى
ّ
المسجلة.
محاضراتي ولقاءاتي

االجتماعيّة والدينيّة واألخالقيّة التي
اشت ّقها من بيئته ،ولعلّ في العالم
االفتراضي ووسائل التواصل الحديثة
ّ
يتوسلها ،الغنى والكفاية في توفير
التي ّ
تلك البدائل التي ّ
تمده بأنماط سلوكيّة،
ً
كالما
الغريزي ،وتل ّقنه
تخاطب بعده
ّ
وفع ًال يمحوان طابع شخصيّته ،بمقدار
ما تخدم إيديولوجيّات أخرى منافية
التربوي.
النتمائه
ّ

علﻤية راﺋدة،
 - 5لديكﻢ تجربة
ّ
درﺳون في الجامﻌات
وتُ ّ
اللبناﻧية الفلسفة ،والفﻘﻪ،
ّ
الﻌلﻤي ...وﻏيرﻫا.
والبﺤﺚ
ّ
اﻻﺳﺘﺸرافية
ما ﻫي رؤيﺘكﻢ
ّ
تﺘوﻗﻌون أن
ّ
للﺸباب ،وماذا
يﻘدموا لﻤجﺘﻤﻌهﻢ وبلدﻫﻢ؟
ّ
كثيرون هم الشباب الجامعيّون
الذين ينك ّبون على الدراسة ّ
بجد واجتهاد
ً
ضروبا من التفوّق
وطموح ،ويظهرون
واإلبداع ،بالرغم من ارتفاع نسبة البطالة،
ومحدود ّية الحاجة إليهم في سوق
العمل ،وعدم تقدير الدولة لمهاراتهم
ً
قليلة منهم
وقدراتهم ،بدليل أنّ ّقل ًة
أتيحت لهم فرص خارج الوطن ،فأبدعوا
في إنجازاتهم ،ونالوا تقدير الدول
والمؤسسات التي عملوا فيها.
ّ
فعوامل اإلحباط قائمة ،بيد أنّ طموح
الجامعي يصارعها بعزم وقوّة
الشباب
ّ
وإصرار ،ويبتكر الوسائل المذهلة الذي
يح ّقق من خاللها ذاته ،ونراه يقنع بالضئيل
من األجر ّ
لعله يكمل دراسته ،ويطوّر
إمكاناته .وجدير بااللتفات ما نعاينه من
تضحيات األهالي بالغالي والنفيس بغية
العلمي في
أن يتابع أبناؤهم التحصيل
ّ
ً
إيمانا منهم بأهمّية هذا الخيار
الجامعات،
وقيمته ،وبأنّ الخالص بالفعل هو في
انتهاج هذا الدرب.
ً
وعليه ،فإنّ
شبابا على هذا المستوى
من الطموح ،وبهذه اإلمكانات والطاقات
الصارخة ،ال يمكن إ ّال أن يفتح لهم اإلنجاز
أتمسكوا بأرضهم ووطنهم،
جناحيه ،سواء ّ
أم انتقلوا إلى بيئات أخرى؛ إذ إنَّ ما ح ّققته
Maa alshabab(6) | Summer 2019
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الطفرة التكنولوجيّة في مطلع القرن الحادي
ً
ّ
متوقعة،
فرصا لم تكن
والعشرين ،هيّأ
وخيارات يمكن أن تخرجهم من أزمتهم ،أو
من قسوة الظروف التي تكتنفهم.
ور ّبما يكون من الصعب أن يستفيد
المجتمع والوطن من هذه الموارد البشر ّية
الواعدة ،وأن يساهما في تطويرها وإدارتها
والتخطيط لها ،إن لم يعمدا إلى بناء دولة
عادلة ،وإرساء فلسفة تربو ّية هادفة ،بعد
السياسي واالجتماعي
محاربة الفساد
ّ
واالقتصادي الذي أنهكها ،وحوّل أحالمها
ّ
إلى رمادٍ .وهذا في الواقع مشروع يحتاج
إلى عقليّة علميّة صادقة ومنفتحة ،وإرادة
جماعيّة صلبة ،تتجاوز الحدود الوهميّة
التي رسمها المستفيدون من عبثيّة هذا
التراجع واالنحطاط.
الﻤسﺘﻘبلية
 -6ما ﻫي ﻧﻈرتكﻢ
ّ
الﻌربي؟
للﺸباب
ّ
ليس من األدبيّات العلميّة التعميم
واإلطالق ،وال إهمال الفروق التي تتمايز
في ضوئها األفراد والجماعات ،ولكنّ
ً
العربي
نخبة واسعة من الشباب
ثمّة
ّ
القابع داخل الحدود الوهميّة ألوطانه،
يكادون أن يكونوا مذهلين على صعيد
والثقافي
واالجتماعي
السياسي
الوعي
ّ
ّ
ّ
ّ
يتحلون به ،ناهيك عن البراعة
الذي
ّ
التخصصيّة المتنوّعة
في المجاالت
التي ُتعرب عن قدرات متميّزة ،وطاقات
هائلة ،وكفاءات جديرة بالتقدير ،بحيث
لو أتيحت لهم الظروف المناسبة ،ألفاضوا
على أمّ تهم بالخير الذي يفوق التصوّر،
ً
موردا تنخفض أمام قيمتيه
ولش ّكلوا
الما ّدية والمعنو ّية ُ
قيمة الموارد النفطيّة.
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غير أنّ المشكلة الحقيقيّة على مستوى
العربي ّ
تتجلى في ش ّقين :أحدهما
عالمنا
ّ
ضعف إرادة التغيير أمام السلطة السياسيّة
التي أحكمت في األزمنة السابقة قبضتها
على مفاصل الحكم ،وقيّدت من حدود
المشاركة السياسيّة فيه ،فغدا وعي
ً
عمالقا أمام إرادتهم ،وطموحهم
الشباب
غمامة فوق صالدة واقعهم .واآلخر تحيّز
فئة من هؤالء الشباب؛ سواء أكانوا واعين
بما ُي ْقدِمُ ون عليه ،أم منقادين غرائز ّي ًا إلى
زعماء فاسدين ،وح ّكام طغاة ،وسياسيّين
مخادعين ،بحيث يصبحون أدوات طيّعة
في أيدي هؤالء ،ين ّفذون أوامرهم،
ويحافظون على مسلوباتهمّ ،
ويقدمون لهم
طقوس الطاعة ،غير آبهين بما سيؤول إليه
مصير البالد ،وال مبالين بما يتركه ذلك في
جسد األمّ ة ،وغنيمتهم من هذا الموقف
إشباع ّ
مؤقت ومحدود للغرائز والشهوات.
وبالرغم من وجود قيود وحدود ،أساسها
العربي عن االشتغال
إبعاد مخيّلة الشباب
ّ
بالسياسة ،وحصرها بطبقة ّ
محددة ،وإحباط
أحالمهم بالتغيير ،وتوجيههم نحو مجاالت
أخرى ،ال تش ّكل ً
خطرا على السلطة القائمة،
وال ُتسقط الفساد الذي يغرسه أعالمها ،فإنّ
دورا ً
لهذه النخبة الواعية من الشباب ً
واعدا
ً
وعميقا في إحداث تحوّالت بنيو ّية ،برزت
إرهاصاتها في غير مناسبة ،ولكن آثارها
الفعليّة ال تشاهد إ ّال بعد عقود ،وفي ظلّ
تراكمات طويلة العنق إذا ّ
صح التعبير.
 - 7ما ﻫي الرﺳالة الﺘي
يوﺟهها د .رﺿا للﺸباب؟
ّ
أدﻋﻮ الﺸﺒاب إلﻰ أن ﻳدرﻛﻮا ﺣﺠﻢ
اﻷﻣﺔ ﺗﺠاﻫﻬﻬﻢ،
الرﻫان الﺬي ﺗﻀﻤره ّ

)Maa alshabab (6

وأن ﻳﺜﻘﻮا ﺑالﻘدرات الﺘﻲ ﺣﺒاﻫﻢ الﻠﻪ
الﻤﺴﺆولﻴﺔ،
ﺑﻬا ،وأن ﻳكﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﻦ
ّ
ﺑﻌﻴداً ﻋﻦ اﻻرﺗﻬان والﺘﺒرﻳر واﻻﻧﻘﻴاد
واﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ
الﺴﻴاﺳﻲ
لﻠﻈﻠﻢ والﻔﺴاد
ّ
ّ
واﻷخﻼﻗﻲ ،وذلﻚ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ اﻻﺣﺘكام
ّ
إلﻰ الﻌﻘﻞ والﻤنﻄﻖ والﻌﻠﻢ الﺤدﻳﺚ،
وال ّﺘﻤﺴﻚ ﺑالﻬﻮ ّﻳﺔ والصاﺋﺐ ﻣﻦ الﺘراث
الﺜﻘافﻲ ،وﺻﻴاﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺑالﻘﻴﻢ
ّ
والدﻳنﻴﺔ؛ ﻷﻧّﻬﻢ الﺜروة
ﺔ
اﻷخﻼﻗﻴ
ّ
ّ
الﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷوﻃاﻧﻬﻢ ،فﻼ ﻳنﺒﻐﻲ أن
ّ
الﻌالﻤﻴﺔ،
الﻘﻮى
ﻳد
فﻲ
ﻌﺔ
ﻃﻴ
أداة
ﻳكﻮﻧﻮا
ّ
ّ
ﺗﺴﺘﻐ ّﻠﻬﻢ فﻲ ﺗنﻔﻴﺬ ﺳﻴاﺳاﺗﻬﻢ ،وﺗُﺒﻌدﻫﻢ
ﻋﻦ الﺘﻌاﻳﺶ واﻻﻧﺴﺠام ﻣﻊ إخﻮﺗﻬﻢ فﻲ
واﻹﻧﺴاﻧﻴﺔ.
الﻮﻃﻦ والدﻳﻦ
ّ

أﺣﺚ ّ
ﻛﻞ واﺣد ﻣنﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑناء
ﻛﻤا
ّ
وﺣر ّﻳﺔ
الﻤﻌرفﻴﺔ ﺑﻌناﻳﺔ
ﻣنﻈﻮﻣﺘﻪ
ّ
ّ
وإ ّﺗﻘانٍ  ،وأن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤدﻳﺜﻬا
وﺗﻄﻮﻳرﻫا وﻣﺤاﻛﻤﺘﻬا ﻣادام ﻗﻠﺒﻪ ﻧاﺑﻀاً
ﺑالﺤﻴاة ،وذلﻚ ﻋﺒر الﺒﺤﺚ والﺤﻮار
واﻻﻧﻔﺘاح ﻋﻠﻰ الﻔكر اﻵخر ،واﺳﺘﻐﻼل
الﻮﻗﺖ فﻲ ﻣﻄالﻌﺔ الﻤﻌارف والﻌﻠﻮم،
الﻌﻠﻤﻴﺔ
وﻣﺘاﺑﻌﺔ الﻤﺤاﺿرات والندوات
ّ
الﻤﺜﻤرة الﺘﻲ ﺗﺰﻳد ﻣﻦ ﺛﻘافﺘﻪ ،وﺗﻔﻴﺾ
ﻋﻦ داﺋرة اخﺘصاﺻﻪ الدﻗﻴﻖ ،وخصﻮﺻاً
أن وﺳاﺋﻞ الﺘﻮاﺻﻞ الﺤدﻳﺜﺔ ﺟﻌﻠﺖ
ّ
فرﺻﺔ الﺤصﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﺒاب الﻤﻌرفﺔ
الﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘاﺣﺔ
والﻤﺸارﻛﺔ فﻲ الﻔﻀاء
ّ
اﻻﺟﺘﻤاﻋﻴﺔ.
لﺠﻤﻴﻊ الﻄﺒﻘات
ّ

وأُ ّ
ﺣﺬر فﻲ الﺴﻴاق ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬه الﻔﺌﺔ
الﻌﻤر ّﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﻼخ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬا
ﻣﺘﻘﻤصﺔ أﻧﻤاﻃاً أخرى ﻣﻦ
الﺸﺨصﻴﺔ،
ّ
ّ
الﺴﻠﻮك ،وﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄاع ﻋﻦ واﻗﻌﻬا
اﻻفﺘراﺿﻲ
الﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻣﺴﺤﻮرة ﺑالﻤﺠال
ّ
ّ
الﺬي ﻳﻤكﻦ أن ﻳﺴﻠﺒﻬا ﺣﻀﻮرﻫا فﻲ
ﺑﻴﺌاﺗﻬا ،ﺑﻤﻘدار ﻣا ﻳﻤكﻦ أن ﻳكﻮن ﻣنﺒراً
رﻗﻤﻴاً لﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋﻦ ﻣﺸاﻛﻠﻬا وﻫﻤﻮﻣﻬا
ّ
وﻗﻀاﻳاﻫا.

�ﺮ�ﺸﺔ :ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﻋﲈر

ﺗﺮﺑﯿﮥ

ﻛُﻦ ﻣﺪﺑ �ﺮاً

وﻻ ﺗﻜﻦْ ﻣﺴﺮﻓﺎً..

    ﷲ  

  
 

ال ّ
المدني الحديث صارت
شك أنَّ الحياة في المجتمع
ّ
ً
أكثر
تعقيدا وتداخ ًال من الناحيتين االقتصاد ّية واالجتماعيّة؛
التنموي السريع الذي شهدته العقود
وذلك بالنظر إلى التطوّر
ّ
األخيرة من القرن الماضي وبداية هذا القرن.
لكنّ على الرغم من أه ّميّة هذا التطوّر الهائل وما ّ
قدمه
للمجتمعات البشر ّية ،إال أ ّنه أفرز بعض اآلثار السلبيّة التي
ّ
وخاصة الشباب ،ومنها :االستهالك
مست حياة األفراد
ّ
المتزايد ،بروز مظاهر استهالكيّة غير رشيدة ،حمّى الشراء،
هوس التسوّق ،إدمان االستهالك ،االستدانة والقروض
المتوالية ...وغيرها من األمور التي بتنا نشهدها تسيطر على
مجتمعنا ،وتأسر شبابنا.
وال شك أنَّ األسرة لها دور أساس في ّ
الحد من هذه
ً
انطالقا من التخطيط الناجح إلدارة حياتها وحياة
المشاكل،
أفرادها ،وانتها ًء باألساليب الواعية التي تعتمد عليها في
ترشيد نفقاتها ومصاريفها.
فﻤا ﻫﻮ الﺴﺒﻴﻞ إلﻰ ﺗدﺑﻴر الﻤﻌﻴﺸﺔ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤكﻦ وﺿﻊ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻗﺘصاد ّﻳﺔ ﻧاﺟﺤﺔ لﻸﺳرة؟
ّ
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ﺣفﻆ للنﻌﻢ:
ٌ
ﺣسن الﺘدبير
إنّ ترشيد االستهالك يعني االستخدام األمثل للموارد)،(1
ّ
وسد الحاجات المعيشيَّة ،وال ّتوازن واالعتدال في اإلنفاق).(2
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ َ
ِﻳﻦ إذا أ� َﻔ ُﻘﻮا � ْﻢ � ُ ْﺮﺴﻓﻮا َو� ْﻢ َ�ﻘ ُ ُ
ﺮﺘوا
وهو مصداق قوله تعالى :واﺬﻟ ِ
ِ

َ َ َ َ ْ َ َٰ َ َ ً
ﻦﻴ ذ� ِﻚ ﻗ َﻮاﻣﺎ.(3) 
و�ن �

وال ّ
األسري يتضمّن الحديث عن
شك أنَّ ترشيد االستهالك
ّ
مجموعة من األمور ،التي تبدأ من الحاجات األساسيَّة ألفراد
األسرة ،وهي :الغذاء ،والملبس والمسكن.
فكﻴﻒ ﻳﻤكﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ الﺘﻮازن واﻻﻋﺘدال فﻲ اﻻﺳﺘﻔادة ﻣﻦ

ﻫﺬه الﺤاﺟات؟

ورد في الحديث الشريف:

«الﻤال ﻣال الﻠﻪ ،ﺟﻌﻠﻪ وداﺋﻊ ﻋند

خﻠﻘﻪ ،وأﻣرﻫﻢ أن ﻳﺄﻛﻠﻮا ﻣنﻪ ﻗصداً ،وﻳﺸرﺑﻮا ﻣنﻪ ﻗصداً ،وﻳﻠﺒﺴﻮا ﻣنﻪ

ﻗصداً ..،وﻳرﻛﺒﻮا ﻣنﻪ ﻗصداً. »..
)(4

 -1الموارد تكون :إمَّ ا موارد بشر يّة :الميول ،االتجاهات ،الطاقات ،المهارات ،القدرات .وإمَّ ا
موارد غير بشر يّة :الوقت ،المال ،الممتلكات ،تسهيالت المجتمع.
 -2يراجع :القيسي ،كامل :ترشيد االستهالك في اإلسالم ،ط2008 ،1م ،دائرة الشؤون اإلسالميَّة
والعمل الخيريّ  ،دبي ،ص.7 :
 -3سورة الفرقان ،اآلية.67 :
 -4النوريّ  ،حسين :مستدرك الوسائل ،تحقيق :مؤسسة آل البيت  bإلحياء التراث ،ط،2
1408هـ ،بيروت ،ج ،13ص.52 :

 - 2ﺗرﺑﻴﺔ أفراد اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ الﻘﻴﻢ اﻻﻗﺘصادﻳﺔ ،وﻣنﻬا حسن
االدخار ،وحسن االستثمار ،والقناعة والرضى بما قسمه هللا
تعالى من األرزاق.

 - 6إﻋداد
خاﺻﺔ ﺑاﻷﺳرة؛ وذلك من خالل
ﻣالﻴﺔ ّ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ّ
ّ
المالي في
وضع خطة ماليَّة لتحديد طريقة استعمال الدخل
ّ
فترة زمنيَّة َّ
محددة ،قد تكون سنو َّية أو شهر َّية أو أسبوعيَّة
أو ح ّتى يوميَّة ،في ضوء األهداف المنشودة .والهدف منها
الموازنة بين دخل العائلة ونفقاتها) ،(6األمر الذي يقود حتمًا
إلى توفير بعض المال إمّ ا لتسديد القروض ،أو لزيادة حجم
ً
المدخرات التي تظهر الحاجة إليها في وقت غير ّ
ّ
أحيانا،
متوقع
ً
الحقا لزيادة مداخيل األسرة.
أو الستثمار هذه المدخ ّرات

 - 3اﻹﻧﻔاق فﻲ ﺳﺒﻴﻞ الﻠﻪ؛ وهو من مق ّومات الشخصيَّة
كل ذي ﱟ
اإليمانيّة؛ لذلك َّ
حث اإلسالم على إعطاء ّ
حق ح ّقه،
وأ َّكد على مبدأ اإلنفاق الواجب والمستحب والمباح .قال
َ َ ُ ْ ْ َّ َ َّ ُ ُ ْ َّ ُ ُّ َ
ﻮن َو َﻣﺎ ﺗُﻨ ِﻔ ُﻘﻮاْ ﻣِﻦ َ ْ
ﻲﺷ ٍء
تعالى :ﻟﻦ �ﻨﺎ�ﻮا ا� ِﺮﺒ ﺣﻰﺘ ﺗﻨ ِﻔﻘﻮا �ِﻤﺎ ﺤﺗِﺒ
َ َّ

َ

ﻓﺈِن اﷲ َّ ﺑ ِ ِﻪ ﻋﻠِﻴﻢ

)(2

.

وقد ورد في الحديث عن رسول هللا« :ﻻ خﻴر فﻲ الﺴرف،

منهي عنه؛ ألنَّ فيه
وﻻ ﺳرف فﻲ الﺨﻴر»)(3؛ أي إنَّ اإلسراف
ٌ
تضيّيع للمال ،وهو من مصاديق الباطل.

ً
تشكل ّ
ّ
كبيرا أمام أفرادها،
تحد ًيا
وبما أنّ ميزانيّة األسرة
ً
وتالفيا للوقوع في األزمات الماليّة ،فال ّبد من اتخاذ خطوات
عاجلة إلدارة المصاريف على أساس حجم ّ
الشهري،
الدخل
ّ
وأهمّها:

أمَّ ا إذا كان إنفاق اإلنسان في طاعة هللا ،وتقديم الخير
ً
والعون لﻶخرين ،فإ ّنه ال ُي ﱡ
إسرافا.
عد
-4
الﻮﺳﻄﻴﺔ فﻲ اﻹﻧﻔاق :وهي من أهم مق ّومات االقتصاد
ّ
األسري الناجح ،والمقصود من الوسطيّة التوازن واالعتدال
ّ
في اإلنفاق ،وعدم الجنوح نحو اإلفراط أو التف ِريط ،وال
اإلسراف أو التقتير والبخل .كما في قوله تعالىَ  :وﻻ

ََْ َُ َ ُ
َ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ
ََْ ْ ََ َ َ ْ ُ ًَ َ ُ ُ َ
ﺠﺗﻌﻞ ﻳﺪك ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ إِﻰﻟ �ﻨ ِﻘﻚ َوﻻ ﺗ�ﺴﻄﻬﺎ ﻞﻛ اﻟ�ﺴ ِﻂ �ﺘﻘﻌﺪ �ﻠﻮﻣﺎ
َْ ُ ً
ﺤﻣﺴﻮرا.(4) 

الكليني ،محمد بن يعقوب :الكافي ،تحقيق وتصحيح وتعليق :علي أكبر الغفاري ،ط ،3دار
-1
ّ
الكتب اإلسالميّة ،طهران ،ج  ،1ص.44 :
 -2سورة آل عمران ،اآلية.92 :
 -3الشاهرودي ،علي النمازيّ :مستدرك سفينة البحار ،تحقيق وتصحيح :النمازي ،حسن بن علي،
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرّسين ،قم المشرفة ،ص.22 :
مؤسسة النشر
ال طّ ،
ّ
 -4سورة اإلسراء ،اآلية.29 :

مع الشباب

 - 1ﺗﻌﺰﻳﺰ الﻮﻋﻲ لدى أفراد األسرة حول موضوع االستهالك
واإلسراف ،كلﱞ بحسب قدراته وطاقاته؛ فالﻌاﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺑصﻴرة
ﻛالﺴاﺋر ﻋﻠﻰ ﻏﻴر الﻄرﻳﻖ ﻻ ﻳﺰﻳده ﺳرﻋﺔ الﺴﻴر إﻻ ُﺑﻌد ًا).(1

العــدد  6ـ صيف 2019

ّ
الخاصة بترشيد
لذلك ال ّبد من اعتماد مجموعة من األسس
األسري ،أهمّها:
االستهالك ،وإدارة االقتصاد
ّ

ً
حميدا إذا كان الهدف منه
ُ - 5ﺣﺴﻦ اﻻ ّدخار؛ اال ّدخار يكون
حماية اقتصاد األسرة والحفاظ على تماسكها ،حتى أنّ نبي ًّا من
أنبياء هللا تعالى قد ّ
تولى هذه المهمّة بنفسه؛ ّ
نبي هللا
وقصة ّ
دليل على أه ّميّة اال ّدخار (5).أمّ ا
يوسف في القرآن الكريم خير ٍ
إذا كانت أهداف اال ّدخار ال تنسجم مع حكم العقل والشرع،
ً
ً
مذموما ومنهي ًّا عنه؛ أل ّنه ّ
تسخيرا للثروة في
يعد
فسيكون حينها
غير رضى هللا ،وقد يكون في هذا اال ّدخار حرمان للنفس ،واألسرة،
والمجتمع من المنافع والثروات التي ّ
سخرها هللا تعالى.

ً

الﺨﻄﻮة اﻷولﻰ :تحديد ّ
المالي لﻸسرة؛ وهو العائد
الدخل
ّ
النقدي الذي يحصل عليه الزوج أو الزوجة أو األبناء مقابل
ّ
ً
مضافا إلى العائد الذي يحصل عليه صاحب رأس
العمل،
المال المستثمر في قطاع معيّن ،وكذلك األمر بالنسبة إلى
عيني ،مثل :الخدمات
الدخل الذي يحصل عليه الفرد بشكل
ّ
التعليميّة ،أو الصحيّة المجانيّة.
 -5يراجع :سورة يوسف ،اآليات .49-46
 -6يراجع :كوجك ،كوثر :اإلدارة المنزليَّة ،ط ،2دار النشر ،عالم الكتب ،القاهرة1977 ،م ،ص:
.132-131
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 الﺨﻄﻮة الﺜاﻧﻴﺔ :تدوين النفقات المتوق ّعةﺗﺮﺑﯿﮥ

بنا ًء الحتياجات األسرة ،وتشمل:
* نفقات الطعام والشراب
* نفقات المالبس
* نفقات التعليم
* نفقات الطبابة واالستشفاء
* األقساط والفواتير )كهرباء ،ماء ،هاتف ،إنترنت،
وما شابه(
* مصاريف التن ّقل
* مصاريف التسليّة والترفيه
* الحقوق الماليّة الواجبة والمستح ّبة
ّ
متطلبات العالقات
* المصاريف الطارئة )مثل:
االجتماعيّة والدعوات وما شابه ذلك(.
 -الﺨﻄﻮة الﺜالﺜﺔ :ﺗﺤدﻳد اﻷولﻮ ّﻳات فﻲ إﻧﻔاق اﻷﻣﻮال:

إنَّ َّ
الدخل المحدود ،واإلمكانيّات القليلة ،وغالء األسعار،
أمو ٌر تحول دون قدرة اإلنسان على تلبيَّة جميع ّ
متطلبات
حياته؛ لذلك ال ّبد من العمل على تلبيَّة الضرورات أ ّو ًال،
ثمَّ االحتياجات ،ثمّ الكماليّات.
و ُيقصد ﺑالﻀرورات ال َّنفقات التي تتوَّقف عليها
َّ
والصحة ،أمّ ا
الحياة ،مثل :الطعام ،والشراب والمسكن،
االحتياجات ،فهي :ما يرفع الحرج ،ويدفع المش َّقة عن
ال َّناس ،أمّ ا الكماليات ،فهي ما ّ
يوفر الحياة الطيّبة ،ورغد
العيﺶ دون
إسراف أو معصيَة).(1
ٍ
الدخﻞ الﻤالﻲ ﻣﻊ ال ﱠنﻔﻘات
 -الﺨﻄﻮة الراﺑﻌﺔ :ﻣﻘارﻧﺔ ّ

على
نجــــاح
ّ
الخطة االقتصاد ّية
لﻸسرة .وفي هذه الحــــالة
يمكن أن ُيستثمر المال الفائض
ّ
ويدخر
في األمور المشروعة،
لوقت الحاجة؛ أمّ ا في حال
رجحان ك ّفة النفقات األسر ّية
المالي؛ فإنّ
على مدخولها
ّ
ذلك مؤش ٌر إلى وجود خلل
واضح في ال َّتخطيط لميزانيَّة األسرة ،وفي مثل
هذه الحالة ينصح الخبراء االقتصاد ّيون بإعادة النظر في
المالي من
تحديد األولو ّيات ،والسعي إلى زيادة الدخل
ّ
خالل العمل
اإلضافي واالستثمار).(2
ّ
خﺘاﻣا ،إنﱠ اﻷﺳرة الﺘﻲ ﺗُﺤﺴﻦ الﺘدﺑﻴر فﻲ
ً
الﻄﻴﺒﺔ،
ﻣﻌﻴﺸﺘﻬا ،ﻳنﻌﻢ أفرادﻫا ﺑالﺤﻴاة
ّ
النﻔﺴﻴﺔ،
واﻻﺳﺘﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ الﻤﺴﺘﻮﻳات
ّ

والﺒدﻧﻴﺔ ،وﻳﻌﻴﺸﻮن فﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ
والروﺣﻴﺔ،
ّ
ّ
ﺑﻌﺰة وﻛراﻣﺔ ،ﺑﻤا أفاض الﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ٍﻢ
ّ
اﺳﺘﻄاﻋﻮا اﺳﺘﺜﻤارﻫا والﻤﺤافﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬا.

مدبرين
فكوﻧوا ّ

وﻻ تكوﻧوا مسرفين...

المالي ،مؤش ٌر
اﻷﺳر ّﻳﺔ؛ فإنّ التوازن بين اإلنفاق والدخل
ّ
 -1يراجع :فتحي ،محمد :إدارة البيوت) ،ال ط( ،مؤسسة إقرأ للتوزيع والنشر والترجمة،
)ال م( ،ص.57 :
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 -2يراجع :كوجك ،اإلدارة المنزليَّة) ،م.س( ،ص.132-131 :
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ﻫﻞ فكّرت ﻳﻮﻣاً ﺑﻄرق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺤﻘّﻖ لﻚ النﺠاح؟
ﻫﻞ ﺗﺴاءلﺖ ﻣر ًة ﻛﻴﻒ ﻳﻤكنﻚ أن ﺗكﻮن ﻣﺒدﻋاً؟
ﻫﻞ أدرﻛﺖ ﻣﻌنﻰ اﻻﺑﺘكار واﻛﺘﺸﻔﺘﻪ ﺑداخﻠﻚ؟
اﻹﺑداﻋﻲ ﻳﺴاﻋدك فﻲ الﺘﻌاﻣﻞ
أن الﺘﻔكﻴر
وأخﻴراً ،ﻫﻞ ﻛنﺖ ﺗﻌﻠﻢ ّ
ّ

وأن اﻹﺑداع واﻻﺑﺘكار ﻳﺴاﻋدان ﻋﻠﻰ
ﻣﻊ
ّ
الﺘﺤدﻳات والﻔرص الﻤﺘاﺣﺔ؟ ّ

ﺗﺤﻘﻴﻖ النﺠاح فﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ الﻤﺠاﻻت؟

ما ﻫو اﻹبداع؟
هو عملية ﱟ
تحد وتغيير ألفكار وعادات قديمة تقليد ّية،
واستبدالها بأفكار وأساليب حديثة وجديدة.

للوصول إلى اإلبداع ينبغي المرور بمراحل أربعة ،هي:
 - 1اإلعداد أو جمع المعلومات

هو رؤية المألوف بطريقة غير مألوفة.

 - 2الكمون وحفظ المعلومات

هو تنظيم األفكار ّ
وحل المشكالت بأساليب جديدة.

 - 3اإلشراف والبدء باإلبداع

هو طاقة عقليّة ،فطر ّية ،اجتماعيّة

 - 4التنفيذ

عناﺻر اﻹبداع:

الﻤنﻄﻘي:
الﺘفكير
ّ

اإلبداعي
 - 1العمل
ّ
 - 2العمليّة اإلبداعيّة
 - 3الشخص المبدع
اإلبداعي
 - 4الموقف
ّ
4 2
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يعتمد على االستفادة من التجارب الشخصيّة الماضية
لمواجهة مشكلة مألوفة ،وإيجاد حلول مالئمة ّ
بأقل مجهود،
الحل ،و ُيعرف ً
من خالل تقويم المشكلة واالنطالق نحو ّ
أيضا
ً
ً
واستخداما ،لك ّنه قد
شيوعا
بـ «التفكير المترابط» ،وهو األكثر
ً
يكون ً
أحيانا ،إذا لم تكن لدى الفرد تجارب كافية ،أو إذا
عائقا

مع الشباب

العــدد  6ـ صيف 2019

كانت لديه حلول قليلة ،أو إذا كانت المشكلة ّ
تتطلب حلو ًال مبتكرة جديدة لم يف ّكر فيها أحد من قبل.
ً
ً
دائما نتر ّدد في تفجيرها،
قادرا على اإلبداع ،لك ّننا
لدى كل فرد م ّنا طاقة كامنة ،تجعله
فنتح ّفظ بسبب الثقافة التي نعيشها ،أو الظروف المحيطة ،التي تح ّتم علينا البقاء على نمط
التقليدي.
التفكير
ّ
فبدل أن ننظر إلى المشكالت على أ ّنها فرص لخلق اإلبداع والتجديد في أساليب الحياة
التي نعيشها ،نميل إلى النظر إليها باعتبارها عقبات يجب ّ
تخطيها.
المنطقي
اإلبداعي بد ًال من التفكير
لذا استخدم التفكير
ّ
ّ
ً
وكنْ
مبتكرا...
ـ انظر إلى األشياء بطريقة مختلفة« ،فكّر خارج

الصندوق».

ـ حاول إيجاد الحلول الجديدة دون الرجوع
إلى الطرق التقليد ّية؛ فإنّ قدرة اإلنسان على
البحث عن حلول مبتكرة للمشكالت ّ
تعد
من الضرور ّيات لنجاح البشر ّية وتطويرها،
وتظهر ثمراتها في األمور اآلتية:
*ـ اجتماعي ًّا :تساهم في تحسين قيمة
الحياة.
*ـ عملي ًّاّ :
تعد أساسيّة الستمرار كفاءة
مؤسسة ما.
ّ
*ـ شخصي ًّا :تساعد على ّ
التخلص من الروتين
غير المستحب.
كيف تكون مبدعاً ؟
اإلبداعي إلى ذهن منفتح ،يم ّكن صاحبه
يحتاج التفكير
ّ
من البحث عن حلول جديدة ّ
لحل المشكالت ومعالجة األمور.
ً
ً
ومبتكرا عليك أن:
مبدعا
ولكي تكون
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ـ تتذكر أنّ التغيير يبدأ بالتساؤل وطرح األسئلة على الذات وعلى اآلخرين.
وإبداعي حتى تزيد من الفرص المتاحة لك.
ابتكاري
ـ تف ّكر بأسلوب جديد
ّ
ّ
ﺗﻨﻤﯿﮥ

ـ تستعرض ّ
كافة الخيارات الممكنة قبل اتخاذ القرارات النهائيّة.
إبداعي ،وبأسلوب يمتاز بالبصيرة الثاقبة.
ـ تنظر إلى المعلومات والمعطيات بشكل
ّ
ـ تكون منفتح الذهن في نظرتك للمواقف.
ّ
مستعد ًا للتكيّف مع المواقف.
ـ تكون
ـ تحاول االبتعاد عن التجارب والحلول السابقة.
ً
صائبا في الماضي سوف ّ
يظل كذلك في الحاضر.
ـ ال تفترض أنّ ما كان
ـ تثق بقدراتك على التفكير في الحلول.
ـ ال تكون مقي ً
ّدا بالقوانين والتعليمات.
ـ تتق ّبل فكرة أنّ المشكالت هي منبع اإلبداع.

أخﻴراً

ﻧﻮع
الﻤنﻄﻘﻲ
 ،لكﻞ فرد ﻣ ّنا ﻗدرات فﻲ الﻔكﻴر
أي ٍ
واﻹﺑداﻋﻲ ،لكﻦ ﻋﻠﻴنا أن ﻧﺤدد ّ
ّ
ّ

ﻣنﻬﻤا ﺳنﺴﺘﺨدم ﺑﺤﺴﺐ ﻣا ﻳﺘناﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﻮع الﻤﺸكﻠﺔ.

إن ﻣﺤاولﺔ اﻹﺑداع ﻫنا ﻗد
ﺛﻤﺔ ٍ
داع لﻺﺑداع فﻲ الﺘﻔكﻴر؛ إذ ّ
فﺈذا ﻛاﻧﺖ ﻣﺸكﻠﺘﻚ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،فﻠﻴﺲ ّ

الﻤنﻄﻘﻲ.
إﻧﺘاﺟﻴﺘﻚ؛ ﻷﻧﻚ ﺗﺤﺘاج إلﻰ ﻃاﻗﺘﻚ الكاﻣﻠﺔ فﻲ الﺘﻔكﻴر
ﺗﻌﻴﻖ
ّ
ّ

اﻹﺑداﻋﻲ أﻛﺜر فاﺋدة وﺟدوى
فﺈن ﻣﻦ الﻤﻬﻢ إدراك الﻤﻮاﻗﻒ الﺘﻲ ﻳصﺒﺢ فﻴﻬا الﻤنﻬﺞ
لﺬلﻚّ ،
ّ

داع.
ﺑدﻻ ً ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﻃاﻗاﺗﻚ
اﻹﺑداﻋﻴﺔ ﺑﻼ ٍ
ّ
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أدب وﻓﻦ

ّ
  

طالبة في كليّة اإلعالم والتوثيق ـ لبنان

حاول فتح عينيه ،لم يستطع ،ح ّرك شفتيه ليستغيث ،لكنّ
صوته َغ ِر َق في جوفه ،ولم تصدر عنه سوى أ ّنة ضعيفة ن ّبهت
الجالسين حوله إلى أ ّنه قد استعاد وعيه.
ٌ
ٌيد ٌ
شدت على يده ،وتناهى إلى سمعِه ُ
مرتعشة ّ
صوت
دافئة
بكاءٍ خافت.
خفق قل ُبه ف َز ًعاَ ،
جمُد وحاول تذ ّكر شيء ما؛ راحت الصور
تتبعثر في رأسه ،واألصوات تختلط .رأى أباه واق ًفا أمام
باب غرفته يلوّح له بمفتا ٍح ويضحك ،سمع صوته وهو
يقول« :أ ّيها الشاب المغرور ،لو ُ
كنت أعلم أ ّني سأحظى بهذا
العناق ّ
وكل هذه القبالت ،لكنت أهديتك سيّارة منذ زمن»!
رأى وجه «وفاء» الباسم ،ضحكاتها الجميلة ،سمع صوتها
مخلوق على وجه األرض»...
الرقيق وهي تقول له« :أنا أسعد
ٍ
ثم سمع صراخها ،ومعه سمع صوت إطارات سيّارته ،رأى
يديه تحاوالن ً
عبثا التح ّكم بال ِم ْقوَد ،كان آخر ما رآه أشجار

رأسا على عقب...
الصفصاف التي مﻸت الوادي ،وقد انقلبت ً
«وفاء» أول كلمة نطق بها ،وهو يرقد على سرير المستشفى،
مضمّد الرأس ،مغمّض العينين .كان قلبه يخفق بسرعة،
خشي أن يسمع ما يكره ،لك ّنه هدأ لمجرد سماع صوتها.
«أنا هنا ،بجانبك» دنت من أذنه ّ
وشدت على يده.
«ال ترهق نفسك ،ستكون بخير»
كان صوته ضعي ًفا «ماذا حصل؟ هل أصابك مكروه»؟
ق ّبلت يده ،وبحن ﱟو قالت« :الحمد لله أ ّنك ال تزال على قيد
الحياة» ثم أجهشت بالبكاء.
”وفاء“!
أرادت أن تضبط نفسها لك ّنها لم تستطع...
بصعوبة بالغة رفع يده اليمنى ووضعها على رأس وفاء.....
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في قرارة نفسه كان يعرف ما أصابه ،لم يحتﺞ لسؤال أحد .صام
خمس متتالية.
لساعات
لسانه عن الكالم ،ولم ُيسمَع صوته
ٍ
ٍ
ً
منكسرا فوق رأسه ،ينظر إلى وحيده كيف
كان والده يجلس
باغته القدر ،وانتزع منه عينيه.
وبينما يراه على سريره تل ّفه الضمادات من كل جانب ،رأى
الوالد نفسه ً
واقفا في المستشفى فوق رأس زوجته «وسيمة»،
بقماط أبيض ....رنّ صوتها في أذنيه
وهي تحتضن طف ًال
ٍ
وهي تضحك وتقولّ :
«كله لي ،ال يشبهك في شيء! انظر ما
كعيني“!
أجمله ،انظر إلى هاتين العينين الساحرتين ،أليستا
ّ
«وسيمة» كانت اسمًا على مسمًّى ،كان يعشق النظر في
وجهها المدوّر؛ عيناها اللتان أورثتهما لطفلها كانتا بلون ورق
بشكل غريب.
الزيتون ،تلمعان
ٍ

قسا ال َق َدر على «أبي وسيم» ،فأخذ منه محبوبته على
حين َغ ّرة .صار يرى «وسيمة» في عيني «وسيم» ،واليوم
وقد انطفأت تلك العينانَ ،
فقد ّ
أمل في الحياة .حاول
كل ٍ
ً
متماسكا ،لك ّنه ّ
كلما اختلى بنفسه انهار...كانت
أن يكون قو ّي ًا
الليلة األولى بعد الحادث الذي نجت منه «وفاء» بأعجوبة،
َ
وف َق َد إثره «وسيم» بصره .طلب منها بإصرا ٍر أن تذهب إلى
البيت لترتاح ،فانصاعت لرغبته مكرهة ،لك ّنها كانت تعلم
أ ّنه بحاجةٍ لخلو ٍة مع نفسه .ق ّبلته في جبينه فوق الضمادات،
بتأن شديد« .أنا أحبك»َ ،
خطت باتجاه الباب ثم
ق ّبلت عينيه ٍ
استدارت لتسأله كعادتها إن كان ُي ﱢ
فضل أن تطفﺊ النور ،لكنّ
قلبها اعتصر ودموعها سالت على وجنتيها ،فغادرت بصمت.
بكى «وسيم» ،وكانت هذه المرة األولى التي يبكي فيها
منذ وفاة أمه ،...لم يد ِر إن كانت عيناه تذرفان دم ًعا أم ال!
َّ
واستبد به
لكنه شعر بالنار تستعر فيهما .شعر بوحشةٍ قاتلة،
الخوف .كان ضعي ًفا كعصفو ٍر صغير ولد منذ لحظات ،ريشه
ريح ٌ
لم ينبت بعد ،عيناه مطبقتان ،وقد ه ّبت ٌ
باردة جعلت
جسده َّ
الهﺶ يرتعﺶ .اشتاق ألمّ ه ،تمنى لو يستطيع أن يغرق
في حضنها ،تم ّنى لو أ ّنها لم ترحل عنه ً
أبدا ،تم ّنى لو كان
بأمان بين يديها .ناداها بصمت ،صرخ
باستطاعته أن يغفو
ٍ
ً
ً
متفجعا بصمت .لم َ
بصمت ،بكى ﱢ
يلق منها جوابا...
لم يشعر بالضعف يومً ا! ٌ
شاب جميل الوجه ،قوي البنية،
أنيق المظهر ،وهبه َّ
ُ
الله أ ًبا أغدق عليه من ﱢ
الحب الكثير الكثير،
وكأ ّنه أراد أن يح ّبه م ّر ًة عنه وم ّر ًة عن أمّ ه!

«سأسميه وسيم ،ما رأيك؟ أنا ً
حقا أغبطك يا زوجي العزيز،
مَ نْ مثلك وقد صار لديك وسيمة ووسيم“!
انهمرت الدموع من عينيه ،وكأ ّنه بعد تلك السنوات الطويلة
عرف حكمة رحيلها ً
باكرا!!
لم يشأ هللا أن تشهد هذا اليوم ،لم ُي ِرد هللا أن ترى «وسيمها»
وقد انطفأ النور في عينيه!...
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فقده ألمّ ه وهو في سن العاشرة جعله يحظى برعاية
بالغة من محيطه إضافة إلى أبيه ،ارتاد أفضل المدارس ثم
أفضل الجامعات ،لم يقل له أحد «ال» ّ
قط! حتى «وفاء»
التي كانت زميلته في الجامعة ،حين ّ
تقدم لخطبتها
أي شيء ،ال شيء!
وافقت بسهولة .لم يقف في وجهه ّ
قال له أبوه ذات مساء« :جموحك صار يخيفني يا ولد» .ر ّد
ً
ً
دائما يا والدي» .لك ّنه لم يكن يبالﻎ ،كان
ضاحكا« :تبالﻎ
«وسيم» ً
شابا مغت ّر ًا بنفسه؛ «هل تدري بأنّ ّ
كل من يراك

مع الشباب

«أنت تعلم أ ّني شديدة اإلعجاب بك ،ولكن تعلم ً
أيضا أ ّني
أحب هذا التعالي يا حبيبي ،تكاد تشعر أ ّنك ٌ
ال ّ
جبل ال يه ّزه
شيء»!!!

العــدد  6ـ صيف 2019

وأنت تمشي في أروقة الجامعة يظن بأ ّنك مديرها أو ابنه»؟
ّ
لي الغرور،
عال «ال مشكلة ،يحق ّ
حدثته «وفاء» ،ضحك بصوت ٍ
يليق بي ،أليس كذلك»؟

ً
وحيدا ال مؤنس له .شعر
بكى بانكسار ،كان
بجسده يرتجف ،دموعه ّبللت وجهه وكفيه،
قلبه كان يهرول في أزقةٍ موحشةٍ في جوف
ليل أصمّ  ،يهرب من زقاق إلى زقاق ،يبحث عن نو ٍر يعيد إليه
ٍ
األمان ،تاه وسقط على ركبتيه ،خارت قواه ،شيء ما
جعله ينظر نحو السماءٌ ،
خيط من نور

قاطعها« :أنا ح ًقا أشعر بذلك ،ولست ً
آسفا يا عزيزتي».
استذكر كل ذلك ،ضاقت به الدنياُ ...أنهك وغفا ،رأى نفسه

كبيرا ً
ً
يقف فوق قمة جبل شاهق يالحق بنظره ً
جدا ،وإذا
طيرا
بالطير ي ّتجه نحوه بسرعة ،ويدفعه فيهوي إلى وا ٍد سحيق .صرخ
من أعماقه ،ولم يهدأ صراخه إال بعد حقنة ّ
مهدىءٍ ُأعطيت له
في المستشفى.
مرت األيام ثقيلة مُ ر ًة على «وفاء» ،اشتاقت نفسها للبهجة
والفرحّ .
كلما نظرت إلى وسيم شعرت بالصخور تجثم فوق
سنوات في
صدرها .لم يكن عمّها أفضل حا ًال منها ،فقد كبر
ٍ
غضون أيام .كان وجه وسيم ال يشبهه ً
أبدا ،حدقات عينيه بالكاد
دائما إلى األرض ﱢ
منك ً
تتحرك ،ينظر ً
سا رأسه ،شفاهه لم تعد تجيد
التبسمٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ
هزيل ،والكثير الكثير من الحزن
وجسد
شاحب،
وجه
ّ
واليأس الكفيلين بإحالة ربيع العمر إلى خريف موحﺶ.
ُك ُث ٌر من المحبين واألقارب جاؤوا لزيارته ،سمع مواساتهم،
ً
أحيانا« :الطب تطوّرً ،
غدا تسافر للعالج
كلماتهم الموجعة له
ً
متبرعا ،ال تفقد األمل فأنت
وتعود لنا كما كنت!»« ،قد تجد
أمل خطيبتك وأبيك».
صار ينتظر الليل ،ففيه هروبه من ّ
كل أولئك .يأنس بالظلمة
الحالكة ،ويسترخي حين تخفت ّ
كل األصوات .رأى حقيقة
نفسه ،عجزه وضعفه! ضحك وحده في جوف الليل ،ضحك
وعال صوت ضحكه! كيف يمكن لﻸعمى أن يبصر من الحقيقة
ما ال يبصره ِ
مبصر! ثم بكى.

الح له وسط
كل ذلك الظالمَّ .
مد يديه نحوه
ً
مستنجدا متوس ًال ،رأى «وسيمة»،
طفل جميل يشبهها ،تعبر
تمسك بيد ٍ
به من بقعةٍ موحلةٍ إلى حديقةٍ غ َّناء،
تقطف له الزهر وتحكي له« :كان
يا مكانٌ ،
طفل وسيمٌ يشبه ورد
األقحوان.»...
ّ
يتعثر ،تحمله أمّ ه
رأى الطفل
وتقول« :قل يا ّ
رب ،هيّا قل»...
ً
واقفا في وا ٍد
غفا ،رأى نفسه
جداً
سحيق ،ينظر إلى طي ٍر كبي ٍر ّ
يقف فوق قمّةٍ شاهقة ،وإذا
ً
مسرعا،
بالطير ي ّتجه نحوه
ﱢ
ويحلق،
يلتقطه برجليه
ً
َّ
عاليا حتى أوصله
حلق به
إلى قمّة الجبل .نظر إلى
السماء ،رأى كفين مرفوعتين
بالدعاء ،ومن خلفهما ٌ
وجه مدوَّر،
عينان بلون ورق الزيتون تلمعان
بشكل غريب..
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ِراب ال ﱡروح و ُغربة َ
الج َسدُ ..تذيبني األمكنة في
أش ُع ُر باالغتِراب ..اغت ِ
زوَا َياها األر َبع
و َت ُ
طحن أج َزا َء ُعم ِري في دوَّامةِ ال َّزمَ ن ،فكأنّ ُع ُمري هو دقائ ُقه وثوانِيه،
اث ُ
وال ّزمن َيب َت ِل ُعها فِي َ
أحد ِ
أسطور ٍة خيَاليَّة
ال َيف َتأ ينكَ ُ
الستا َر ورا َء ﱢ
شف لِي ﱢ
الستار
أزلي
وكأ ّننِي َعلى سف ٍر . .سف ٍر ّ
َ
حضن ُأرجوحةٍ أزليَّةَ . .ت َت ُ
مان وال َّال زمَ ان. .
وعلى
أرجح بي ما بينَ ال َّز ِ
ِ
و َتقذِفني تار ًة فِي نسيﺞ ال َّزمكان  . .فتصغ ُر مناف ُِذه و َتضيق
ح َّتى يُوشِ ُك على التم ﱡزقَ ،فيلفِظنِي ألقف َز عاليًا  . .في فضا ِء َّ
«الال َهو َّية»

ٌ
ﻄﻔﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ . .
ُﻧ
َ
َ
ٌ
ﻏﺮﺑ ﱠﻴﺔ
وﻻ
ﺔ
ﺮﻗﻴ
ﺷ
ﻻ
ﱠ
ِ
  

كاتبة ـ السعودية

الحزنُ ِب ُروحِ ي َي َ
ُ
تد َّفق
َ
َاجي َأغ َرق
ِإ ّني فِي أمو ِ
ِبكَيَاني َي ُ
قط ُن طِ ف َالن
مِن َغرب ﱡ
الدنيَا والمَش ِرق
كل ِبث َقافتِهِ َي ُ
ﱞ
نجو
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وأ َنا مِن أش َتاتِي ُأشفِق
رسو؟
ين ِبهِ َأ ُ
ﱡ
أي ال َب ّر ِ
َأ ﱡي ال َبح َرين ُه َو َ
األعمَق؟
ِ
أي األجسا ِد بهَا دمِي؟
ﱡ
أي َ
ان هِي األع َرق؟
ﱡ
األوط ِ
أي ّ
الط َفلين ِبهِ َأنمُو؟
ﱡ
قات ُتر َى َ
أوثق؟
أي ال ُع ُل ِ
ﱡ

وأ َنا حينَ ُأ ﱢ
رج ُح ك ًّفا
َهل َي ُ
غد ُر ِبي َأو َيتم َّلق؟
يب َ
سَ ُأ ِص ُ
ات
وأه ُفو م ّر ٍ
مَ ن ُ
يعهد لِي أ َّال ُأخفِق؟
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تشير إحدى الدراسات إلى أنّ  65%من س ّكان
االفتراضي) ،(1عالم
العربي يعيشون في العالم
الوطن
ّ
ّ
االجتماعي ،ويقضي معظم الناشطين
مواقع التواصل
ّ
يقل عن ّ
على هذه المواقع ما ال ّ
ست ساعات يومي ًّا؛

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

يكتبون ويتفاعلون ويشاركون المحتويات والمواضيع
رواد
التي ال تنتهي في هذا العالم ،فكﻴﻒ ﻳﺘك ّﻠﻢ ّ

اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ،وﻣاذا ﻳﺘك ّﻠﻤﻮن؟
ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ
ّ

 -1هذه النسبة جاءت حسب تقرير موقع  Internet World Statsلعام .2019




























 ما 
ج

س
تير

علو

يمكن من خالل تحليل اللغة المكتوبة على
االجتماعي أن نكتشف نمط
مواقع التواصل
ّ
التفكير السائد فيهاّ ،
وتوجهات روّادها.

ّ
المتكلم بها وهو ّية المجتمع،
تش ّكل اللغة هو ّية
فهي صوت الوعي والفكرة ،ونحن أبناء الكلمات،
نعيﺶ في عالم من الكلمات المسموعة والمكتوبة،
ّ
تتكلم .وفي العالم
حتى الصورة التي نشاهدها
الرقمي ،أي العالم الذي خلقته مواقع التواصل
ّ
االجتماعيّ ،
تعد اللغة ركيزة التواصل والتفاعل مع
ّ
اآلخر ،باإلضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي
تش ّكل ً
جزءا من اللغة ،كما أن ّللغة صبغة إيحائيّة
في التأثير على شعور اإلنسان وفكره وإدراكه.
لكﻦ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ الﻠﻐﺔ إﻋادة ﺗﺸكﻴﻞ وﻋﻲ اﻷفراد

اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ﻣﻦ خﻼل اﺳﺘﺨدام
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ
ّ

الﻠﻐﻮي؟
ﺗكنﻮلﻮﺟﻴا الﺘﺤﻠﻴﻞ
ّ
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ساعد اإلعالم الجديد في تطوير الدالالت اللغو ّية
واستخدامها؛ حيث ُيلحظ ازدياد في استخدام
األسماء ،فإنّ أكثر ما نشاهده عند تصفح موقع
تويتر أو الفايسبوك أو اإلنستاغرام هو األسماء؛
أسماء أشخاص ،أسماء أعمال ونشاطات ،أسماء
أفكار ،أسماء عالمات تجار ّية ،وأسماء «الترند»،
أو الموضوع الذي يتم تداوله على هذه المواقع،
فيتمّ تصنيف كلّ موضوع باستخدام اسم ووسم.
واالسم في ّ
اللغة هو رمز للداللة على األشياء ،أي
اإلنساني بصيﻎ ّ
التملك،
التعبير عن النشاط
ّ
وهذه األسماء الكثيرة والمتزايدة
تعكس ّ
توجه األفراد نحو السلوك
والتملكي.
االستهالكي
ّ
ّ

مل

غ
ةو

توا

:

ص

ل
ـ لب

نان

مع الشباب

اللغوي وتحليل المحتوى
إنّ استخدام تقنيّة التحليل
ّ
تم ّكن من معرفة المواضيع األكثر تداو ًال على مواقع التواصل

العــدد  6ـ صيف 2019

االجتماعي تأثير كبير على جميع فئات
ولمواقع التواصل
ّ
ّ
واألمي،
المتعلم
المجتمع؛ حيث يستخدمها الكبير والصغير،
ّ
ً
وهذا االستخدام ّ
أنماطا جديدة من االستعمال
المطرد خلق
االفتراضي وخلفيّته.
اللغوي تختلف باختالف ثقافة الفرد
ّ
ّ
االجتماعي ،لكنّ الكتابة
وقد تنوّعت لغات مواقع التواصل
ّ
ً
بالعربيّة العاميّة ّ
انتشارا على صفحات التواصل
تعد األكثر
االجتماعي في مختلف الدول العربيّة .حيث يستخدم عدد
ّ
كبير من روّاد هذه المواقع الكتابة باللهجة العاميّة في
إطار عمليّة التواصل والتفاعل ،وهذا من شأنه أن يزيد من
اللغوي
شيوع الكتابة بالعاميّة ،ما يعني تد ّني المستوى
ّ
لﻸفراد ،بينما ُتستخدم العربية الفصحى بنسبة قليلة من
ّ
متخصصين .وثمّة نمط من الكتابة يتضمّن
قبل أشخاص
الفصحى والعامية ً
معا ،ويستخدم هذا َ
النمط جز ٌء كبير من
المتخصصين غير ّ
ّ
اللغو ّيين ،كما أ ّنه يغلب عليه التسكين
وفيه بعض األخطاء النحو ّية.

االجتماعي ،وثمّة العديد من البرامﺞ والمواقع
ّ
اإللكترونيّة التي ّ
تحلل اللغة ،تعمل على هذه
التقنيّة من خالل تجميع أكبر عدد ممكن من
ً
مصطلحا
البيانات والحسابات التي استخدمت
ً
اسما يرتبط بموضوع متداول على مواقع
أو
أي مواقع أخرى على
التواصل
االجتماعي أو ّ
ّ
وﻳﻌد ﻣﻮﻗﻊ ) (Keyholeﻣﻦ
الشبكة العنكبوتيّة.
ّ

الﻤﻮاﻗﻊ الﺘﻲ ﺗﺴاﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻮاﻗﻊ

اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ﻣﻦ خﻼل إدخال ﻛﻠﻤات
الﺘﻮاﺻﻞ
ّ
ﻣﻔﺘاﺣﻴﺔ أو وﺳﻢ ) (hashtagالﻤﻮﺿﻮع الﺬي
ّ
ﻧﻮ ّد ﻣﻌرفﺔ ﻧﺴﺒﺔ الﺘﻔاﻋﻞ ﻣﻌﻪ ،ﻛﻤا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ

ﺗﻮﺟﻬات ﺳكان
ﻣﻦ خﻼل ﻫﺬا الﻤﻮﻗﻊ ﻣﻌرفﺔ ّ
اﻻفﺘراﺿﻲ وﻣﺸاﻋرﻫﻢ ﺗﺠاه الﻤﻮاﺿﻴﻊ
الﻌالﻢ
ّ
الﻤﺘداولﺔ.

وبعد إجراء التحليل تبين أنّ أكثر ما يتم
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االفتراضي هو «الترند» ،األسماء والعناوين
تداوله في العالم
ّ
يومي،
بشكل
التي تطلق على المواضيع الجديدة وتتوالد
ّ
ٍ
فال يوجد مواضيع ّ
محددة يتحدث عنها روّاد مواقع التواصل
االجتماعي ،فهم ّ
أي شيء ُي ّ
يتكلمون عن ّ
قدم
كل شيء وعن ّ
ّ
لهم ،ومن األمثلة على ذلك ،أ ّنه في حادثة احتراق كنيسة
عربي مع الحريق،
نوتردام في فرنسا ،تفاعل أكثر من  17مليون ّ
االجتماعي،
مستخدمين وسم )نوتردام( على مواقع التواصل
ّ
وقد تنوّعت مشاعر المتفاعلين بين اإليجابيّة والسلبيّة ،وفي
المقابل نالحظ أنّ التفاعل مع وسم القدس عاصمة فلسطين
)القدس_عاصمة_فلسطين( لم يتجاوز المليون متفاعل في
العربي ،وكذلك األمر بالنسبة لغيره من الموضوعات.
العالم
ّ
عالمي ينشأ
تختلف مكانة «الترند» وتتباين ،فثمّة «ترند»
ّ
عالمي ،ويشارك فيه أفراد من مختلف أنحاء العالم،
من حَ َد ٍث
ّ
الوطني الذي يتداوله أبناء الوطن الواحد،
وثمّة «الترند»
ّ
ً
المحلي الذي يتداوله أفراد جماعة ّ
محليّة.
مضافا إلى «الترند»
ّ
ويساعد التفاعل على هذه «الترندات» ،وتداول «وجبات
المعلومات السريعة» ،بغض النظر عن أه ّميّتها أو تفاهتها،
االفتراضي ،وخلق وهم
على تعزيز الشعور باالنتماء عند الفرد
ّ
الوعي وتخمة المعرفة.
االجتماعي تحت رحمة
يقع األفراد على مواقع التواصل
ّ
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ّ
اللغة ،فهم يشاركون ويتفاعلون ويهدرون أوقاتهم في إنشاء
مصطلحات وتداول أسماء وعناوين لمفاهيم وموضوعات
قصة ّ
مجهولة لديهم .وينشأ «الترند» إمّ ا من حدث أو ّ
محليّة
أو وطنيّة أو عالميّة في الحياة الواقعيّة ،ويتمّ تناقله بعد
االجتماعي،
أن ُيلصق به اسم ووسم على مواقع التواصل
ّ
ً
التي فتحت ً
لكل فرد إلبداء رأيه ّ
واسعا ّ
بغض النظر عن
بابا
مستوى فهمه أو معرفته بالموضوع المتداول .وإما ينشأ من
قبل الذباب
اإللكتروني) (1الذي يعمل على خلق «ترند» إلعادة
ّ
توجيه الرأي العام أو خلق وعي زائف تجاه قضايا سياسيّة
واجتماعيّة واقتصاد ّية ،ويتم ذلك عن طريق إنشاء وسم ونشره
اإللكتروني حتى
والتفاعل معه بشكل كبير من ِق َبل الذباب
ّ
ّ
المنصات االجتماعيّة في الدول
يتصدر قائمة «الترند» على
اللغة ً
المستهدفة أو على مستوى العالم .وتلعب ّ
دورا مهم ًّا
االجتماعي،
في عمليّة التحفيز واالستجابة وتغيير السلوك
ّ
فثمّة جيوش إلكترونيّة على ّ
االجتماعي
منصات التواصل
ّ
عملها األساس إنشاء دالئل لغو ّية ،والتالعب بالكلمات من
أجل صياغة وعي جديد تجاه قضايا ومفاهيم مجهولة عند
األفراد على ّ
منصات اإلعالم الجديد.
لقد أفرزت الشبكات االجتماعيّة أشكا ًال جديدة من الفعل
االجتماعي
 -1هو مصطلح اس ُتحدث لوصف الحسابات اآلليّة أو المُبرمَ جة على مواقع التواصل
ّ
التي تعمل على توجيه أو تغيير اتجاه الرأي العام.
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ّ
المنصات
جوانبها ومبانيها وزوايا النظر فيها .ويقف خلف هذه
موجهة لطرح خطاب ّ
مجموعات ّ
محدد للجماهير االفتراضيّة،
وهذا ّ
يتطلب دراية أكبر ،وهو ما ال يمكن للفرد المثقف القيام
ً
ّ
المؤسسات المث ّقفة
المنصات إلى
منفردا ،بل تحتاج هذه
به
ّ
لمتابعة آخر المعطيات واإلشكاليّات التي تواجه األفراد في مواقع
ّ
فالتصدي في عالم مفتوح ومباح يحتاج إلى
االجتماعي.
التواصل
ّ
ساتي قائم على تحليل المعلومات المطروحة ورصدها،
عمل ّ
مؤس ّ
ليستطيع المث ّقفون تقديم المعالجة وإعادة صياغة وعي متوازن
ّ
يقلل من سلبيّات ّ
االجتماعي ،ويدفع لرفع
منصات التواصل
ّ
أرصدتها اإليجابيّة في حركة المعرفة والتغيير.
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الجماعي ،فمن خالل هذا التفاعل ّ
غوي ت ّتسع اآلراء وتنتقل
الل ّ
ّ
وعي غير مكتمل ،باعتبار
المعلومات بسهولة ،ويتش ّكل من خاللها ٌ
أنّ هذه ّ
المنصات تمنع من تعميق األفكار وتكاملها ،وتطرح رؤوس
أقالم تتحوّل ضمن ثقافة الجمهور إلى ّ
مسلمات قبل فحص ّ
كل

فﻲ الﺨﻼﺻﺔّ ،
ﺗدل الﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ ،فاﻷفراد فﻲ
الﻮاﻗﻊ
ّ
اﻻفﺘراﺿﻲ ﻻ ﻳﻌﻴﺸﻮن
الﻌالﻢ
ّ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ فﻘﻂ ،وﻻ فﻲ
فﻲ ﻋالﻢ
ّ
اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ فﻘﻂ؛ ﺑﻞ
ﻋالﻢ النﺸاط
ّ
الﺨاﺻﺔ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ال ّﻠﻐﺔ
ّ
ﺑﻬﻢ والﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ وﺳﻴﻄاً
لﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ ،وﻧﺤﻦ ـ ﻛﻤا
الﻮاﻗﻌﻴﺔ ـ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
فﻲ الﺤﻴاة
ّ
الﺘكﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ
ّ
اﻻﺟﺘﻤاﻋﻲ دون اﺳﺘﺨدام الﻠﻐﺔ.
ّ
اﻻفﺘراﺿﻲ ﻣﺒنﻲ ﻋﻠﻰ
والﻌالﻢ
ّ
أﺳاس الﺘﻔاﻋﻞ ﻣﻦ خﻼل اﺳﺘﺨدام
ﺣد ﻛﺒﻴر؛ لﺬا ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
الﻠﻐﺔ إلﻰ ّ
ﻣﺴﺆولﻴﺔ ﻛﺒﻴرة فﻲ ﻛﺘاﺑﺔ
ﻋاﺗﻘنا
ّ
أو ﺗداول وإﻋادة ﻧﺸر ّ
ﻛﻞ ﻣا
اﻻفﺘراﺿﻴﺔ،
ُﻳﻄرح ﻋﻠﻰ الﻤﻮاﻗﻊ
ّ
فﻤنصات اﻹﻋﻼم الﺠدﻳد لﻴﺴﺖ
ّ
ﻣنصات
ﻣنصات
أﻛادﻳﻤﻴﺔ إﻧّﻤا ﻫﻲ ّ
ّ
ّ
اﺟﺘﻤاﻋﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻳﺘكّﻠﻢ فﻴﻬا
ّ
الﻌالﻢ والﺠاﻫﻞ ﻋﻦ ّ
ﻛﻞ ﺷﻲء ،وﻻ
ﺗﺘﺤدد ﻫﻮﻳﺘنا فﻴﻬا إﻻ ﻋﺒر الكﻼم،
ّ
فﺄﻧا أﺗك ّﻠﻢ إذاً أﻧا ﻣﻮﺟﻮد.
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باحثة في الدراسات اإلسالمية ـ لبنان

ا ّتفقت معظم التعريفات على أنّ الجندر مفهوم ُيعنى
باألدوار واالختالفات التي ّ
تحددها المجتمعات بين الرجل
والمرأه) .(1ومن هذه التعريفات):(2
ﺗﻌرﻳﻒ الﻤﻮﺳﻮﻋﺔ
الﺒرﻳﻄاﻧﻴﺔ»Gender Identity« :
ّ
شعور اإلنسان بنفسه كذكر أو أنثى ،فالهو ّية الجندر ّية ليست
ثابتة بالوالدة ،بل ّ
تؤثر فيها العوامل النفسيّة واالجتماعيّة،
وتتوسع بتأثير العوامل االجتماعيّة.
وهي تتغيّر
ّ

ٌ
الصﺤﺔ
ﺗﻌرﻳﻒ ﻣنﻈّﻤﺔ
مصطلح ُيفيد
الﻌالﻤﻴﺔ :الجندر
ّ
ّ
َ
وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة
استعماله
ِ
كصفات مر ّكبة اجتماعيّة ،ال عالقة لها باالختالفات
ال ُعضو ّية.
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تﻄور مفهوم النوع
ّ

اﻻﺟﺘﻤاعي:
ّ

االجتماعي
نشأ مصطلح النوع
ّ
وساد في مجال العلوم
ً
ترجمة لمصطلح
االجتماعيّة
ّ
تعددت صيﻎ
الجندر الذي
ترجمته منذ نشأته في النظر ّية النسو ّية الغربيّة ،وما
تبع ذلك من استخدامه في أدبيّات البرامﺞ التنمو ّية
والترجمات إلى اللغة العربيّة.
أمّ ا في سياق الدراسات الثقافيّة ،فقد ُترجم المصطلح
ً
توضيحا لمضمونها وهي؛ «صيغة
بداية بترجمة أكثر
الثقافي
التشكيل
واالجتماعي للجنس»).(3
ّ
ّ
وقد سعى بعضهم لطرح صيغة عربيّة للمصطلح مشت ّقة
من جذور اللغة العربيّة ،وهي« :الجنوسة» على وزن األنوثة
والذكورة .لكنه لم َ
يلق قبو ًال ،بينما أخذت الجندرة في
االنتشار باللغة العربيّة ،وأصبحت السائدة في كثير من
مناطق العالم
العربي).(4
ّ

بحسب بعض الشبكات
وقد ورد تعريف الجندر ـ
َ
االجتماعي الذي ّ
يتعلق باألدوار
اإللكترونيّة ـ بأ ّنه :النوع
ّ
ً
اجتماعيا ﱟ
َّ
لكل من الذكر واألنثى ،وهذه األدوار
المحددة
ً
اختالفا
ُتكتسب بالتعليم وتتغيَّر مع مرور الزمن ،وتختلف
ً
واسعا في إطار الثقافة الواحدة.

االجتماعي» للمرة
واس ُتخدم مصطلح الجندر أي «النوع
ّ
األولى من قبل «آن أوكلى» في سبعينيّات القرن الماضي،

الثقافي
 -1يراجع :مفاهيم عالميّة التذكير والتأنيث الجندر ،ترجمة أنطوان أبو زيد ،المركز
ّ
العربي ،ط ،1بيروت2005 ،م ،ص.14 :
ّ
الثقافي والخصوصيّة الثقافيّة ،ط ،1دار الفكر
االجتماعي :التنوّع
 -2شكري ،شيرين :النوع
ّ
ّ
المعاصر) ،الم( ،ص.13 :

 -3مجلة ألف :الجنوسة والمعرفة بين التأنيث والتذكير ،الجامعة األمريكيّة ،القاهرة،
1999م ،ص.7-6 :
الغربي ،ط ،1مكتبة بيسان،
 -4يراجع :العزيزيّ  ،خديجة :األسس الفلسفيّة للفكر النسويّ
ّ
بيروت2005 ،م ،ص.26 :
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وقد تب ّنت الحركات النسو ّية في النصف
الثاني من القرن العشرين هذا المفهوم،
وعملت على التفريق بينه وبين مفهوم
الجنس؛ الذي ُيعنى باألسس البيولوجيّة
للفروق الجنسيّة التي ُخلقت مع األفراد .كما
أنّ األبحاث والدراسات دعت إلى الفصل
االجتماعي
البيولوجي والجنس
بين الجنس
ّ
ّ
الذي يقابله باإلنجليز ّية  genderوبالفرنسيّة
 ،genreوهو مفهوم يشير إلى الخاصيّة
الثقافيّة واالجتماعيّة التي تتميز بها الفروق
القائمة على الجنس .ومن هنا ظهرت مقولة
الجنوسة).(1
وفي الوقت نفسه كثرت الشعارات
والمفاهيم المنادية بتحرير المرأة؛ باعتبار
أنّ لديها القدرة على القيام ّ
بكل أدوار الرجل،
كما أنّ لدى الرجل القدرة على القيام بأدوار
المرأة ،وبالتالي فإنّ لكل منهما الحق في أن
يغيّر هويته الجنسيّة وأدواره المترتبة عليها.
اجتماعي ال أساس له بالفروق الطبيعيّة
 -1نظام الجنوسة هو بناء
ّ
بين الجنسين .هدفه العام إلغاء دور الجنس.
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ّ
يرجحون القول بأنّ انتشار المصطلح في
األدبيّات العالميّة واستخدامه ساد في فترة
الثمانينيّات من القرن الماضي ،وهي الفترة
التي ا ّتسمت بمناقشات التفرقة بين الذكر
االجتماعي ّ
لكل
واألنثى على أساس الدور
ّ
منهما ّ
تأث ًرا بالقيم السائدة.

التيني،
الجندر كلمة إنجليز ّية؛ من أصل
ّ
اللغوي الجنس .وبحسب
تعني في اإلطار
ّ
تعريف عِلم االجتماع للجندر نجد أ ّنه يشير
إلى كلمة الجنس التي تشير بدورها إلى
التقسيم
البيولوجي بين الذكر واألنثى)،(2
ّ
بينما يشير النوع  Genderإلى التقسيمات
الموازية وغير المتكافئة اجتماعي ًّا إلى
الذكورة واألنوثة.

مع الشباب

وذلك لوصف خصائص الرجال والنساء
ّ
المحددة اجتماعي ًّا في مقابل تلك الخصائص
ّ
المحددة بيولوجي ًّا .لكنّ بعض الباحثين

الفرق بين مفهومي الجندر والجنس:

وبينما يقتصر مصطلح الجنس على
االختالفات البيولوجيّة بين الرجل والمرأة
التي ت ّتسم بالثبات واألبد ّية ،فإنّ الجندر
يعتبر من المفاهيم التي ترتكز على
العالقات واألدوار االجتماعيّة والقيم التي
ّ
ّ
لكل من الجنسين،
يحددها المجتمع
ً
وفقا لتغيّر المكان والزمان،
والتي تتغير
وتغيّر الثقافات ،العرق ،الطبقة االجتماعيّة،
الظروف االقتصاد ّية والعمر؛ لذا فإنّ طرح
مفهوم الجندر كبديل لمفهوم الجنس يهدف
إلى التأ ّكيد على أن جميع ما يفعله الرجـال
ً
وتبعا
والنسـاء يمكن أن يتغيّر بمرور الزمن
للعوامل االجتماعيّة والثقافيّة المتنوّعة ).(3
فلسفة الجندر:

يرتكز هذا الطرح إلى فكرة مفادها أنّ
التقسيمات واألدوار المنوطة بالرجل
والمرأة ،وكذلك الفروق بينهما ،واألفكار
 -2يراجعّ :
مجلة الحياة الطيّبة ،العدد ،18السنة الخامسة ،صيف/
خريف 2005م ،الحركة النسويّة أسسها وتيّاراتها ومنطلقاتها ،بقلم:
سوزان جيمس ،ص.22 :
 - 3يراجع :مفاهيم عالميّة :التذكير والتأنيث الجندر ،ترجمة أنطوان
أبو زيد ،ط ،1الدار البيضاء ،المغرب2005 ،م ،ص.77 :
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ﻣﺼﻄﻠﺢ وﻣﻌﻨﻰ

كل واح ٍد منهما لﻶخر ولنفسهّ ،
ّ
المتعلقة بنظرة ّ
كلها من صنع المجتمع ،وبالتالي
يمكن تغييرها وإلغاؤها ،بحيث يستطيع ّ
كل واحد منهما أن يقوم بدور اآلخر.
وبعبارة أخرى ،إنّ فلسفة الجندر تتن ّكر لتأثير الفروق البيولوجيّة الفطر ّية في تحديد
أدوار الرجال والنساء وسلوكهما ،وهذا يجعل من ّ
حق الذكر أن يتص ّرف كأنثى ،ومن حق
األنثى أن تتص ّرف كذكر .من هنا نجد أنّ بعض المؤتمرات النسو ّية قد طالبت ّ
بتعدد صور
األسرة ،بحيث يمكن أن تتش ّكل األسرة في نظرهم من رجلين أو من امرأتين ،ويمكن أن
ّ
تتألف من رجل وأوالد بالتب ّني ،أو من امرأة وأوالد بالتب ّني .وأشارت هذه المؤتمرات إلى
كل دولة ّ
الجنسي يعتبر عالقة طبيعيّة ،وطالبت بإدانة ّ
تحظر ذلك.
أنّ الشذوذ
ّ
ومن هنا يمكن القول إنّ دعاة الجندر سعوا إلى إزالة الفروق البيولوجيّة بين الرجل
َ
وبنيوي داخلَ المجتمع إلزالةِ
ِيمي
والمرأة مِن خالل
ّ
برامﺞ تنمو ّيةٍ تعمل على تغيير ق ّ
هذه الفروق.
َ
تتنافى والفطر َة التي خلق هللا
لذلك فإنّ خطورة تعريفات «الجندر» تكمن في كونها
العضوي منفصلة عن البنيّة
اإلنسان عليها رج ًال وامرأة ،وتعتبر األنوثة والذكورة بالمعنى
ّ
النفسيّة واألدوار المكتسبة عند األفراد ،فالتربية والمجتمع هما العامالن الحاسمان في
تكوين النفسيّة األنثو ّية أو الذكور ّية ّ
بغض النظر عن الطبيعة البيولوجيّة.
أخﻴراً ،إنّ الغاية التي ّ
البشري من خالل
يتوخاها اإلسالم هي الحفاظ على النسل
ّ
خلق جنسين مختلفين هما :الرجل والمرأه؛ ولذلك أ ّكدت اآليات القرآنيّة المباركة على
ً
أدوارا واستعدادات مختلفة ومتنوّعة للرجل والمرأه ،تتيح ّ
لكل
أنّ هللا -سبحانه -فرض
منهما ممارسة واجباته .فاألدوار المنوطة بالرجل والمرأة في الشريعة اإلسالميّة ته ﱢيﺊ
الستعدادات ومواهب ّ
خاصة ،بحيث يمكن تحقيق حالة من التوازن في معالجاتنا لقضايا
المرأة وأوضاعها ،وذلك عن طريق ضبط عناصرها الثالثيّة :القيم )األدوار( ،المواصفات
)االستعدادات( ،واألحكام )الشريعة(). (1
 -1يراجع :مجلة الحياة الطيّبة  :العدد ،18السنة الخامسة  ،صيف خريف2005 ،م ،إضاءات فكر يّة حول الحركة النسويّة من وجهة إسالميّة،
زيبائي ،ص.35 :
بقلم :محمد رضا
ّ
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لدي
أﻧا ﺷاب فﻲ الﺴاﺑﻌﺔ والﻌﺸرﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤريّ ،

الﻌدﻳد ﻣﻦ الﻬﻮاﺟﺲ الﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠنﻲ أﺗر ّدد فﻲ اﻹﻗﺒال
اﻻﺳﺘراﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ الﺨﻄﻮﺑﺔ والﺰواج .فﻤا ﻫﻲ الﺘﺴاؤﻻت
ّ

الﺘﻌرف إلﻴﻬا؟
أﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬا لﻠﻔﺘاة ﻋند
الﺘﻲ ﻳﻤكﻦ أن ّ
ّ

الﻀروري أن ﺗكﻮن أفكارﻫا ﻣﺘﻮافﻘﺔ ﺗﻤاﻣاً ﻣﻊ
وﻫﻞ ﻣﻦ
ّ

أفكاري؟ وإن لﻢ ﺗكﻦ ﻛﺬلﻚ ،فﻬﻞ ﻳﻤكﻦ ﺗﻐﻴﻴر أفكارﻫا

أﺣﺐ؛ ﻣﻦ خﻼل الﺘﻌاﻣﻞ
ﺗﺤﺐ ﻣا ّ
ﺑﻌد الﺰواج ،وأن أﺟﻌﻠﻬا ّ

الﺠﻴد والﺨُﻠﻖ الﺤﺴﻦ؟
ّ



الجواب:
ثمّة بعض االعتبارات والمقاصد ّ
الكليّة التي يقوم على أساسها
ّ
توجه اإلنسان نحو الزواج ،وهي:
أوﻻ ً :الزواج هو الفرصة األمثل لبناء الذات وتهذيبها،
ّ
ّ
للشاب أن يع ّزز
بالحب نحو هللا تعالى ،من هنا ينبغي
وإيصالها
هذا االتجاه الشريف في عالقته الزوجيّة ،ويعرض هذا الهدف
والمفهوم على الزوجة التي يريد اختيارها ،ويختبر رأيها في
ويؤسس كل مفهوم الزوجيّة على هذا المعطى؛ فعليه
ذلك،
ّ
تبنى العاطفة وت ّتخذ العالقة الزوجيّة موقعها ،ومن خالله
ّ
تتحدد العالقات االجتماعيّة بعد الزواج.
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مؤسسة «بالتراضي» ،فإن كان الدين ال إكراه فيه،
ﺛاﻧﻴاً :الزواج ّ
فالزواج كذلك ،فهو نصف الدين ،وبالتالي ال إكراه في الزواج على
شيء .من هنا يمكن القول :إنّ الدوافع والملكات والقابليّات

ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﺒﺎب

والقدرات الموجودة عند الزوج أو الزوجة ال ّبد أن تتطوّر وتتكامل،
بحسب الظروف واإلمكانات ،فال يصح القمع واإلكراه والترهيب
ً
وضعا لظالمٍ على بقعة من نو ٍر وموهبة
بشيء ،ألنّ ذلك سيعني
وإمكانيّة ما ..فﺘﺨ ﱠﻴﻞ ﻛﻢ ﻳﻤكﻦ لﻚ أن ﺗﻄﻔﺊ ﺑﻘاﻋاً ﻣﻦ النﻮر فﻲ روح
ﺷرﻳكﻚ ﻃﻮال ﺳنﻮات الﺰواج؟

من هنا ،ال ّبد للمقبل على
الزواج ،أن يضع يده على أهم
الملكات والقابليّات والقدرات
الموجودة عند الطرف اآلخر،
ويتحاوران بوعي ّ
وجدية حولها ،وحول
كيفيّة تطويرها وتكاملها ،دون أن
يؤ ّدي ذلك إلى حصول أذ ًى للطرف
األول ،أو خطأ في جنب هللا تعالى.
ويجب عليهما االقتناع بأنّ الواجبات
والحقوق الزوجيّة ،تكفل لهما ّ
كل الحرية واإلمكانيّة إلكمال درب
التكامل في سبيل هللا؛ بالعلم ،والعبادة ،والعمل...
َ َ َْ ُ
ٌ
إلهيّ ،
جميل؛ َ وﺟﻌﻠﻨﺎ� ْﻢ
وكل أمره سبحانه
ﺛالﺜاً :االختالف أمر ّ
ُ
َ َ
ُﺷ ُﻌ ًﻮ�ﺎ َو� َﺒﺎﺋ ِﻞ ِﺘﻟَ َﻌ َﺎرﻓﻮا (1) لذلك عليك أن تتأ ّكد أنك ستجد في

زوجتك ما ّ
تحب ،وما تكره ..وهي ستجد فيك ذلك!! يبقى أن
تؤسسا قبل الزواج لمنطق االعتراف ّ
بحق االختالف ،وأ ّنه أمر
جميل ،وأ ّنه ﱞ
ٌ
فطري ،لكن إضافة لذلك ،ال ّبد أن
حق ،وأ ّنه أم ٌر
ّ
من التأكيد على أ ّنه في حال االختالف ال ّ
حل إال بالحوار ،والصبر،
واالعتماد على المعرفة في تنقيح التجارب التي ستم ّران بها.
 -1سورة الحجرات ،اآلية.(13 :
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مع الشباب

ّ
الشاب ،تعبيره بــ «جعلها ّ
تحب ما
وقد لفتني في كالم
أحب»!!!! في الواقع ،إنّ ّ
ّ
كل المصائب تأتي من هذا االعتقاد
عند الشباب؛ والصحيح ،هو جعل أنفسنا ّ
تحب ما يحبه هللا!!!.
إنّ الرغبات الشخصيّة ،في بعض السلوكيّات ،والشهوات،
والتص ّرفات أم ٌر ال يمكن الهروب منه ،لكنّ اإلصرار عليه ٌ
منبع
للمشاكل ،وتقريب المذاقات المتنافرة يمر عادة بمرحلتين:
األولى :الشرح الهادئ وتقريب ذلك معرفي ًّا ،فتقول لها مث ًال:
«أنا ال ّ
الضروري بين الشاب والفتيات ،وأرى
أحب االختالط غير
ّ
أن هذا قد يأتي بأضرار كبيرة على زواجنا» ،تقول ذلك ببسمة
ومحبة.
والثانية :الصبر وتحمّل األخطاء أثناء تعديل السلوكيّات
ً
دائما،
المتنافرة ،وإ ّياك والتهديد بسوط الدين والجنة والنار
ً
خصوصا حال الغضب ،فإنّ ذلك ال ينفع ،بل إنّ أضراره على
التد ّين عند الزوجة ال تخفى.
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ﻗﺮاءة ﻓﯽ ﮐﺘﺎب

إﻳّﺎك أن...

الﻤﻀرة فﻲ الﺘرﺑﻴﺔ
ﻧﻘد اﻷﺳالﻴﺐ
ﱠ
وفﻖ ﻣﻌاﻳﻴر الﺘرﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﱠﻴﺔ

ّ
 ¡

  

ﺑﻄﺎﻗﮥ اﻟﮑﺘﺎب:
ـ اﺳﻢ الكﺘاب:

إ َّياك أن  ...نقد األساليب المض َّرة في التربية
وفق معايير التربية اإلسالميَّة
ـ اﺳﻢ الﻤﺆلﱢ ف:

محمَّد رضا قائمي ّ
مقدم
ـ بياﻧات النﺸر:

إصدار مركز األبحاث والدراسات التربو َّية ،ط،1
بيروت ،دار البالغة،
1440هـ.ق2019 /م.
جاء الكتاب في  280صفحة من القطع الصغير.
يتميَّز عن غيره من الكتب التربو َّية بأ َّنه يتناول
ﱢ
ويسلط
األساليب المض َّرة في التربية،
ً
انطالقا من
الضوء على آثارها السلبيَّة
الرؤية اإلسالميَّة.
60
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َّ
يتمثل في تدوين نظام شامل
ﻧﻈري،
اﻷﻣر الﺜاﻧﻲ:
ّ
للتعليم والتربية اإلسالميَّة؛ فقد استطاع الباحث أن يخطو
خطوة في هذا المجال ،من خالل تحليل سلبيَّات بعض
األساليب التي أشار إليها الدين ،وأشار إلى كثير من
اإلسالمي.
التربوي
األساليب في إطار النظام
ّ
ّ
قسم
وفي سبيل تحقيق هذين األمرين َّ
الباحث كتابه إلى تسعة فصول؛ عرض
في السبعة األولى منها؛ سبعة من
ً
مشيرا إلى آثار ﱟ
كل
األساليب المض َّرة،
منها ،ودرس في الفصل الثامن العالقة
بين هذه األساليب ونظرة اإلنسان إلى
نفسه ،وأشار في الفصل التاسع إلى عدد
من العوامل والدوافع التي ﱢ
تؤثر في لجوء األهل
والمر ﱢبين إلى هذه األساليب.
بشكل موجز ـ اإلطاللة على مضامين فصول
نحاول ـ
ٍ
الكتاب:
اﻷول :عالﺞ فيه الباحث األسلوب األوَّل ،الذي
الﻔصﻞ ﱠ
يض ّر ويؤذي الولد أو المتر ﱢبي منذ والدته ،وﻫﻮ أﺳﻠﻮب
الﺘﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴر الﻤناﺳﺒﺔ أو الﺘناﺑﺰ ﺑاﻷلﻘاب ،فأثبت في هذا
ً
مستندا
الفصل نهي الشريعة اإلسالميّة عن هذا األسلوب
ﱢ
حسن
إلى الروايات
المتعددة التي تعتبر التسمية باسمٍ
ٍ
هو ﱡ
الحق األوَّل للطفل ،وكذلك الروايات العديدة الناهية
عن التسمية بأسماء منبوذة؛ ومثالها :التسمية بأسماء
الشياطين ،أو الحيوانات أو األصنام أو ح َّتى الناس
المبغوضين في مجتمعهم .واستند ً
أيضا إلى سيرة الرسول

مع الشباب

اﻷول :ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲَّ ،
يتلخص في تعريف األهل
اﻷﻣر ﱠ
ّ
ّ
والمر ﱢبين على األساليب المؤذية والمض َّرة في عمليَّة
التربية من وجهة نظر الدين ،وبالتالي مساعدتهم على
تج ﱡنبها ،وعلى حسن إجراء التربية والتعليم.

العــدد  6ـ صيف 2019

هدف الباحث من خالل هذا الكتاب إلى تحقيق أمرين
أساسيَّين:

األكرم  في تغيير األسماء القبيحة ألصحابها واستبدالها
بأسماء ممدوحة .وفي بيان نهي الشريعة عن التنابز
َ َْ
َُْ
ُ
باأللقاب استند إلى اآلية القرآنيّةَ  :وﻻ ﺗﻠ ِﻤ ُﺰوا أ�ﻔ َﺴ� ْﻢ
َْ
َ َ ََ َُ
ﺎب ،(1)وإلى الروايات الناهية عن إطالق
وﻻ �ﻨﺎﺑﺰوا ﺑِﺎﻷﻟﻘ ِ
ً
مضافا إلى حرمة إهانة
األلقاب البشعة على اآلخرين،
المسلمين وتحقيرهم.
ثم ذكر اآلثار الس ﱢيئة لهذا األسلوب ،وهي :تع ﱡرض
صاحب االسم القبيح للسخرية واألذى من قِبل اآلخرين،
ما يؤ ﱢدي إلى شعوره بالدونيَّة والحقارة ،وإلى
إضعاف عالقته باآلخرين ،وظهور مشاعر
الحقد والعدواة لديه والتي قد تدفعه إلى
المواجهة واالنتقام.
الﻔصﻞ الﺜاﻧﻲ :أ َّكد فيه على سلبيَّة ﱢاتباع
أﺳﻠﻮب الﺘﻤﻴﻴﺰ وﻋدم ﻣراﻋاة الﻌدالﺔ فﻲ
ﺳﻠﻮك الﻤر ّﺑﻴﻦ ﺗﺠاه الﻤﺘرﺑﱢﻴﻦ .وبيَّن نهي

ً
مستعينا
التعاليم الدينيّة عن هذا األسلوب،
بأصل إقامة العدالة في اإلسالم ،وبالروايات
التي تؤكﱢد على أنَّ المساواة بين األبناء هو ﱞ
حق
لهم ،وأنَّ عدم المساواة هو ظلم وجور.
كما أ َّكد على أنَّ األضرار الناجمة عن هذا األسلوب ال تقع
على المتر ّبي المك َّرم فحسب ،بل على المتر ﱢبين اآلخرين
ـ ً
أيضاـ وعلى المر ﱢبين أنفسهم.
الﻔصﻞ الﺜالﺚ :درس فيه الباحث أسلوب اﻹﻛراه واﻹﺟﺒار

والﻔرض ،فبيَّن عدم انسجام هذا األسلوب مع األسلوب
اإللهي الذي ترك لﻺنسان ح ّر ّية االختيار ح َّتى في اعتناقه
ّ
للدين نفسه ،وفي ما عرضه من سيرة الرسول  وخطب
علي  كفاية في بيان رفض اإلسالم لهذا األسلوب.
اإلمام ّ
وأهمّ خسائر هذا األسلوب أ َّنه يؤ ﱢدي إلى نقض الغرض
من التربية وإلى عدم حصولها ،فض ًال عمَّا ينتجه في
المتر ﱢبي من ضعف الثقة بالنفس ،والطاعة العمياء أو
النفاقّ ،
وحب االنتقام.
 -1سورة الحجرات ،اآلية.11:
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ّ
استدل الباحث في هذا الفصل على رفض
الﻔصﻞ الراﺑﻊ:
ً
انطالقا
الشارع ﻷﺳﻠﻮب الﺘﺤﻘﻴر واﻹﻫاﻧﺔ فﻲ ﻋﻤﻠ ﱠﻴﺔ الﺘرﺑﻴﺔ،
من تشريف هللا سبحانه وتعالى لﻺنسان واستخالفه على
ً
إضافة إلى العديد من الروايات التي تأمر المسلمين
األرض،
ً
باحترام بعضهم بعضا وتنهاهم عن التحقير واإلهانة.
وبعد أن ذكر مظاهر التحقير واإلهانة ،بيَّن اآلثار المذمومة
لهذا األسلوب التي ال تنحصر في ضعف ثقة المتر ﱢبي بنفسه،
وشعوره بالذنب والخجل ،واالكتئاب واالنزواء عن المجتمع،
والعدائيَّة والحقد ،والميل نحو الش ﱢر والدناءة ،والنفاق.
الﻔصﻞ الﺨاﻣﺲ :من األساليب الخاطئة في عمليَّة التربية
أﺳﻠﻮب الﺠدال والﻤراء .وإذا كان الجدال بالتي هي أحسن
ممَّا أمر به اإلسالم وأ َّكد عليه ،فإنَّ الجدال غير الحسن
والمراء مورد نهي الشريعة ومنعها؛ ً
نظرا آلثاره السلبيّة
على الفرد والمجتمع ً
معا؛ فإذا كان بذل ماء الوجه وخسارة
ﱡ
وتكدر القلب
المروءة وإخفاء الحسنات وإظهار الس ﱢيئات
ومرضه من اآلثار الواقعة على الفرد ج َّراء هذا األسلوب ،فإنَّ
إيجاد العداوة والبغضاء والنفاق واالزدواجيَّة يعد من اآلثار
االجتماعيَّة .هذا فض ًال عن خطورة تماهي المتر ﱢبي نفسه
مع هذا األسلوب واعتماده مع غيره.
الﻔصﻞ الﺴادس :تع َّرض في هذا الفصل لﻼزدواﺟ ﱠﻴﺔ

والﺘناﻗﺾ ﺑﻴﻦ الﻘﻮل والﻌﻤﻞ ،أو عدم التطابق بين قول
المر ﱢبي وفعله .واستعان في بيان سوء هذا األسلوب باآليات
والروايات التي َّ
حثت على االنسجام وضرورة التطابق بين
القول والعمل ،وباآليات الكثيرة التي ذمَّ ت التناقض
بين القول والفعل ،وباآليات المرتبطة بالنفاق
والمنافقين ،أو بنقض العهد
وعـــــدم
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ﱢ
المتعلقة بالكذب والكاذبين أو
الوفاء بالوعد ،أو تلك
بالفسق والفاسقين.
أمَّ ا آثار هذا السلوك ،فذكر منها :إيجاد الكره والضغينة
لدى المتر ﱢبي ،وإيجاد التر ﱡدد وعدم الثقة بالنفس ،وتعليم
الرياء والنفاق ،وإراقة ماء وجه المتر ﱢبي وفقدان كرامته،
ولجوء المر ﱢبي إلى الكذب في التربية ،ووقوعه في المعصية
أكثر.
الﻔصﻞ الﺴاﺑﻊ :األسلوب األخير الذي تناوله الباحث في
هذا الفصل هو أﺳﻠﻮب الﻌﻘاب ،فبيَّن أ َّنه من األساليب
التربو َّية التي يمكن اللجوء إليها في ظروف َّ
خاصة ،ويمكن
اعتباره من األساليب اإلصالحيَّة التي لها آثار إيجابيَّة مهمَّة
في عمليَّة التربية؛ لكنَّ هذا َّ
يتوقف على معرفة مراحل
العقاب للتد ﱡرج فيها ،وعلى مراعاة الشروط واألصول
والقواعد العامَّ ة للعقاب ،وإ َّال تحوَّل العقاب إلى أسلوب
ً
أسلوبا إصالحي ًّا ،وقد ينتﺞ ً
ﱢ
آثارا سلبيَّة
مدم ٍر بد ًال من كونه
ومض َّرة بد ًال من تلك اإليجابيَّة.
الﻔصﻞ الﺜاﻣﻦَّ :
خصصه الباحث لدراسة العالقة بين
األساليب المض َّرة في التربية وبين نظرة اإلنسان إلى نفسه؛
حيث ع َّرف أ َّو ًال النظرة إلى الذات ،وأثبت حاجة اإلنسان إلى
ع َّزة النفس من وجهة نظر اإلسالم وعلم النفس ،ثمَّ بيَّن أنَّ
ً
تأثيرا على
لنظرة اإلنسان إلى نفسه إيجابيَّة كانت أو سلبيَّة
سلوك الفرد .ومن المؤ ّكد أنَّ األساليب المض َّرة والخاطئة
في التربية كافية في تش ﱡكل النظرة السلبيَّة إلى الذات،
والتي تبرز على شكل صفات روحيَّة ونفسيَّة وسلوكات
ظاهر َّية وخارجيَّة ﱢ
تؤثر بدورها على نشاطاته َّ
كافة.

تﻘويﻢ الكﺘاب:
ً
كثيرا في كتابه هذا؛ إذ إ َّنه كان
لقد أجاد الباحث وأفاد
موف ًقا في اختياره للموضوع وفي طريقة المعالجة أيضاً،
َّ
وال سيَّما من جهة حرصه على االنطالق في ﱢ
كل المباحث
اإلسالمي ،وحسن
من القواعد العامَّ ة واألساسيَّة للدين
ّ
النبي األكرم واألئمَّة
االستفادة والتوجيه لكلمات
ّ
المعصومين  ،ومواقفهم العمليَّة بما يخدم بحثه.
ً
جميعا،
وللكتاب نقاط قوَّة كثيرة ال يتسع المقام لذكرها
لكن ثمَّة بعض المﺂخذ والمالحظات ،منها:
 .1العنوان الرئيس للكتاب )إ َّياك أن (...هو عنوان
ترويجي ،وكان من األفضل االقتصار على العنوان
تجاري
ّ
ّ
الفرعي )نقد األساليب المض َّرة في التربية وفق معايير
ّ
ً
ً
التربية اإلسالميَّة( باعتباره عنوانا علميّا يكشف عن حقيقة
ً
خصوصا أ َّنه عبارة عن رسالة في الدرسات العليا.
الكتاب،
 .2النقص الكبير في األساليب المض َّرة التي ذكرها
الكاتب؛ إذ إنَّ ثمّة

مع الشباب

وبعد أن أنهى َّ
المؤلف فصول الكتاب التسعةَّ ،
قدم نتائﺞ
وخالصات هذه الفصول على شكل توصيات واقتراحات
عمليَّة في مجال التربية.

العــدد  6ـ صيف 2019

الﻔصﻞ الﺘاﺳﻊ :ختم الباحث فصول الكتاب بدراسة
أسباب اللجوء إلى هذه األساليب المض َّرة في التربية،
المعرفي ،والعامل
فأرجعها إلى س َّتة عوامل ،هي :العامل
ّ
التربوي،
واالنفعالي والحاالت النفسيَّة ،والعامل
العاطفي
ّ
ّ
ّ
ﱡ
وتوقع الوصول السريع إلى النتيجة،
الثقافي،
والعامل
ّ
والفروقات الفرد َّية بين األبناء والمتر ﱢبين.

ً
أساليب كثيرة لم يذكرهاَّ ،
وضررا من
ولعلها أكثر خطورة
تلك التي ذكرها .فالتدليل والحماية الزائدة وتلبية جميع
رغبات المتر ﱢبي واإلفراط في التساهل والتسامح وغيرها،
ﱡ
كلها أساليب تضر عمليَّة التربية وتفسد بناء شخصيَّة
المتر ﱢبي بشكل كبير.
ً
أسلوبا
 .3ذكر المص ّنف أسلوب )التنابز باأللقاب( بوصفه
مض َّرا في عمليَّة التربية ،لكن األهل والمر ﱢبين ال يعتمدون
هذا األسلوب عادة ،بل ذلك يصدر عن المجتمع ومن خارج
إطار المسؤولين عن عمليَّة التربية .نعم ،تكمن مسؤوليَّة
األهل والمر ﱢبين في المسارعة إلى تكنية األوالد والمتر ﱢبين
بالكنى واأللقاب الممدوحة لقطع الطريق على اآلخرين
ومنعهم من تناوله األبناء باأللقاب المذمومة .وعليه
فالصحيح جعل أسلوب )التكنية بالكنى الممدوحة( من
األساليب المفيدة في عمليَّة التربية وممَّا يجب أن يكون،
بد ًال من جعل )التنابز باأللقاب( من األساليب المض َّرة وممَّا
ال يجب أن يكون كما فعل الكاتب.
ّ
الممل لﻸفكار ،وإن كان بصياغات مختلفة،
 .4التكرار
سواء داخل الفصل الواحد أو بين الفصول.
ّ
المخل الذي وقع فيه في الفصل الخامس
 .5اإلطناب
عند تعريفه للجدل والمراء.
وﺛﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈات ﺗﻔصﻴﻠ ﱠﻴﺔ وﺟﺰﺋ ﱠﻴﺔ أخرى أﻋرﺿنا ﻋﻦ
ﱠ

ذﻛرﻫا ﻣراﻋاة لﺤﺠﻢ الﻘراءة؛ ﻧﻈراً ﻻﺣﺘﻴاج ﺑﻴاﻧﻬا إلﻰ
ﻧﻘﻞ ﺷﻮاﻫد ﺗﻔصﻴﻠ ﱠﻴﺔ ﻣﻦ الكﺘاب.
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ﺣﻀﺎرﯾﮥ
إﺳﻬﺎﻣﺎت
ّ

ﺳﺮﱠ ﻣﻦ رأى:
ُ

ِ
ﺳﺮﱡ ﻣﻦ َﻋﺮف

¡ ¢

      

فﻲ ﺑﻼد الرافدﻳﻦ ،فﻲ ﻗﻠﺐ الﻌراق...

ً
محمدي...
ورودا بألوان زاهية ش ّتى ،لكنّ جميعها ذات عط ٍر
غرسة من المدينة المنورة ،تف ّتحت
ّ
ٌ
ببيت أذن هللا أن ُيرفع و ُيذكر فيها اسمه...
في قلب العراق
مدينة تش ّرفت ٍ
ٌ
المهدي المنتظر ...
العسكري ،وولد فيه اإلمام
علي الهادي والحسن
ّ
ّ
بيت عاش فيه اإلمامان ﱞ
ً
بيت زفر في أثير سامراء طي ً
ً
ٌ
وعشقا ...منه سمع المسلمون األذان ،وتكبيرة الصالة ،وحديث رسول هللا 
وعطرا
ْبا
ﺗﺒدلﺖ أﺳﻤاؤﻫا...
ٌ
«ﺳر ﻣﻦ رأى» ولﻮ ّ
ﺑﻴﺖ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ الﻤدﻳنﺔ ّ

إ ّﻧﻬا ﻣدﻳنﺔ ﺳاﻣراء...

ّ
والمقدسة ،تضمّ تربتها
من المدن العراقيّة القديمة
َ
علي بن محم ٍد الهادي والحسن
الزكيّة
مرقد اإلمامين ّ
بن ﱟ
علي
العسكري ،والسرداب الذي غاب منه اإلمام
ّ
المهدي .تزخر المدينة بالمﺂثر التاريخيّة والحضار ّية
ّ
ً
محطة سياحيّة مهمّة داخلي ًّا وخارجي ًّا ،ما
التي جعلتها
دفع منظمة اليونسكو عام 2007م إلى إدراجها ضمن
العالمي.
قائمة التراث
ّ
موﻗﻌها:
ﺗﻘﻊ ﺳاﻣراء فﻲ ﻣﺤافﻈﺔ ﺻﻼح الدﻳﻦ في الجهة
الشرقيّة لنهر دجلة ،على بعد  125كيلو
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ً
مترا من العاصمة بغداد .تبعد عن النجف األشرف حوالي
 300كيلو ً
ّ
المقدسة حوالي  220كيلو
مترا  ،وعن كربالء
ً
مترا.
اﻗﺘﺼادﻫا:
يعتمد اقتصاد سامراء على قطاعي الزراعة والصناعة،
النقي ،وتربتها الخصبة؛ لوقوعها على
فهي تتميّز بهوائها
ّ
نهر دجلة .تشتهر ببساتين الحمضيّات ،وفيها مصنع مهمّ
لتصنيع األدوية ،وصناعات خفيفة أخرى ،مثل :صناعة
األنسجة القصبيّة من سِ الل ُ
وح ُصر وغيرها ،كما تشتهر
بثروتها الحيوانيّة.

العــدد  6ـ صيف 2019

مع الشباب

تاريخها:
العباسي سنة 221هـ835 /م
بناها المعتصم
ّ
لتكون عاصمة دولته ،وبعد أن تمّ بناء المدينة انتقل مع قوّاته
وعسكره إليها ،ولم ِ
يمض إال زمن قليل حتى قصدها الناس وشيّدوا فيها المباني.
وبقيت سامراء عاصمة للخالفة العباسيّة فترة تقرب من ً 58
عاما ،امتدت من سنة 220هـ/
834م إلى سنة 279هـ 892 /م.
ذكرت بعض المصادر التاريخيّة أنّ سامراء كانت مأهولة بالسكان قبل الميالد بعشرات القرون ،وقد
ً
حصونا عسكر ّية ّ
ضد الروم
اآلشوري ،واتخذ الساسانيّون والمناذرة بعض مواقعها
تأسست المدينة في العصر
ّ
ّ
والفرس ،وم ّرت بها حضارات مختلفة؛ لذا ّ
تعد سامراء من أقدم المدن العراقيّة.
وسميت «سام رآه» ،وبين من
اخ ُتلف في أصل تسميتها ،بين من اعتبره مشت ّق ًا من اسم بانيها «سام بن بنوح»ُ ،
ً
مشتقا من اسم موطن سماه اآلشور ّيون والبابليّون «سومورم» ،أو «سورمارتا» ،لكن تمّ تحويره إلى سامرا ،غير
اعتبره
أنّ ثمّة ً
أرامي ،يشبه أسماء مدن أخرى مثل :كربال وباعقوبا.
رأيا آخر ذهب إلى أنّ أصل تسمية المدينة
ّ
وكانت ُتع َرف ً
آبادي« :عسكر اسم س ّر مَ ن رأى ،وإليه ُنسب العسكر َّيان أبو الحسن
أيضا بالعسكر؛ قال الفيروز
ّ
علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر ُ
وولده الحسن ،وماتا بها»).(1
ّ
«س َّر من رأى» غلبت على جميع ال ّتسميات في الماضي؛ ألنّ المعتصم أراد
لكنَّ تسمية المدينة بـ ُ
ال ّتفاؤل على عادة العرب ،فقال :نسمّيها ُس َّر من رأى ،بعدما قيل له إنّ اسم هذا المكان سام ّرا.

 -1الفيروز آباديّ  :القاموس المحيط) ،ال ط() ،ال ن() ،ال م() ،ال ت( ،ج ،1ص.440 :
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إﺳﻬﺎﻣﺎت
ّ

مﻌالﻤها:
تش ّكل المدينة حاضرة إسالميّة عظيمة ،وتنير
علي الهادي
سماءها الق ّبة الذهبية لضريح اإلمامين ّ
والحسن
العسكري عليهما السالم ،كما أنارا في
ّ
حياتهما المباركة تاريﺦ سام ّراء وحاضرها ،فكانا
اإلمامين الشابين اللذين نقال إلى الناس علوم
جدهم محمدُ ،يذكر أنّ ما يقارب الـ ً 185
ّ
راويا
نقلوا الحديث عن اإلمام ﱟ
علي
الهادي ،إلى جانب
ّ
وقوفهما بوجه المدارس الدينيّة والفكر ّية التي
كان من شأنها ّ
بث االنحراف واختالق الشبهات،
ّ
وقد زخرت مناظراتهما ورسائلهما
باألدلة الساطعة
مرسخين بذلك
والقاطعة في وجه تلك التياراتّ ،
عقائد الدين
اإلسالمي الحنيف.
ّ
ّ
كما شهد هذا المكان
المعظم والدة اإلمام الثاني
عشر من أئمة أهل البيت ،وهو اإلمام
المهدي
ّ
محمّد بن الحسن
العسكري )عﺞ( ،ومعه وُلد األمل
ّ
ً
في شرايين الوجود ،منتظرا وعد هللا ورسوله،
ل ُتمﻸ به األرض عد ًال كما ملئت ً
جورا.
ولﻠﻤدﻳنﺔ ﻋدد ﻛﺒﻴر ﻣﻦ الﻤﻌالﻢ
الﺘارﻳﺨﻴﺔ
ّ
والﺤﻀار ّﻳﺔ واﻷﺛر ّﻳﺔ ،أﺑرزﻫا:

* الﻤﺴﺠد الﺠاﻣﻊ الكﺒﻴرّ :
يعد اليوم أكبر جامع
ّ
أثري في العالمّ ،أسسه الخليفة المتو ّكل سنة 245هـ
فوق أرض مستطيلة الشكل تبلﻎ أبعادها 260م
ُ
×180م .ويرتكز
بنيانه على دعائم مثمّنة األضالع ،ثم
ّ
بعد توسعته أضاف إليه المئذنة الملو ّية المؤلفة من
ً
ارتفاعا .وسعة ّ
خمس طبقات تتناقص سِ ع ُتها
الدرج
الساعة ،وعدد درجاته
متران ،وهو بعكس عقارب ّ
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تبلﻎ حوالي  399درجة،
واالرتفاع ّ
الكلي للمئذنة يبلﻎ
حوالي خمسين ً
مترا.
*ﻣﺴﺠدأﺑﻲ الدلﻒ:كان ّ
مخططهذاالمسجدمماث ًال
ّ
لمخطط مسجد سامراء الكبير ،وله مئذنة مشابهة،
حلزوني ولك ّنها أصغر قلي ًال ،وهو ّ
يعد
لولبي
ّ
لها منحدر ّ
ـ ً
أيضا ـ من أكبر المساجد اإلسالميّة.
ﻣﺘﻌددة :جامع القلعة ،مسجد
* ﻣﺴاﺟد ﻗدﻳﻤﺔ
ّ
الحسون ،مسجد سيّد
حسن باشا ،مسجد حميد ّ
علي بن أبي
درويﺶ ،مسجد البورحمان ،مسجد ّ
الرحماني ،ومسجد
طالب  ،مسجد الحاج صالح
ّ
األرقم ،مسجد أوالد الحسن  ،جامع الفاروق.
اﻷول :كان ُيحيط بالمدينة ُسور
* ﺳﻮر الﻤدﻳنﺔ ّ
ﱢ
بالجص واآلجر وصل ارتفاعه إلى  7أمتار ،وكان
ُبن َِي
له ً 19
برجا وأربعة أبواب ،هي :القاطول ،والناصر ّية،
والملطوش ،وبغداد .لم َ
يبق منها إ َّال باب بغداد
الذي تحوّل إلى متحف ُتع َرض فيه نماذج من اآلثار
المستخرجة من الحفر َّيات األثر ّية .وقد َّ
ظل هذا
السور ماث ًال للعيان حتى سنة  1356هجر ّية1936 /م.
ﱡ
*ﻗصر الﻌاﺷﻖ :وهو بناء مستطيل الشكل يتكوّن
العباسي عام 267هـ/
من طابقين ،بناه المعتمد
ّ
880م على الضفة الغربيّة لنهر دجلة ،لك ّنه لم يقم
فيه طوي ًال ،حيث انتقل إلى بغداد.
*الﺠﻮﺳﻖ
الﺨاﻗاﻧﻲ :وهو من أهمّ اآلثار
ّ
العباسيّة الباقية إلى اليوم ،وهو دار الخليفة
ّ
متعددة،
الذي ذكر في كتب التاريﺦ بأسماء
منها :بيت الخليفة أو دار العامّ ة أو

الﻌسكريين:
مرﻗد اﻹمامين
ّ
ّ
يعد أهم معالم مدينة سامراء ،تبلﻎ مساحة الباحات
المحيطة بالمشهد الشريف حوالي ثالثة عشر ألف متر مر ّبع؛ ما
جعله أكبر المشاهد المش ّرفة في العراق من حيث المساحة.
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤد
ﻳﻀﻢ الﻤﺸﻬد اﻷﺟﺴاد
ّ
ّ
الﻤﻄﻬرة لﻺﻣاﻣﻴﻦ ّ
الﻌﺴكري ،وزوﺟﺘﻪ الﺴﻴدة ﻧرﺟﺲ،
ﻋﻠﻲ
ﺑﻦ
والﺤﺴﻦ
الﻬادي،
ّ

وﻋﻤﺘﻪ الﺴﻴدة ﺣكﻴﻤﺔ .فبعد استدعاء اإلمام أبي الحسن ﱟ
علي
ّ
الهادي من المدينة المنورة إلى سام ّراء سنة
بن محمد
ّ
العباسي ،اشترىً 
دارا،
)234ه857 /م( من قبل المتوكل
ّ
وعاش فيه مع أهله وعياله ،دون أن يعلم الناس في ذلك
الزمن أنّ هذا الحدث سيغيّر تاريﺦ سامراء؛ فقد صارت تلك
ً
وسببا في
الدار فيما بعد مركز المدينة ،وأقدس موضع فيها،
ازدهارها ،فقد ُبنيت حولها دور األهالي ومتاجرهم ُ
وش ّقت
إليها الطرق ليعيﺶ الناس ببركتها ،وليكونوا كاألفالك الدائرة
حول النجم المتﻸلﺊ ،بعد أن اضمحل دور سام ّراء عاصمة
لبني العباس.
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باإلضافة إلى عدد كبير من المعالم والقصور األخرى مثل:
قصر بلكوارا )شيّده المعت ّز سنة 247هـ( ،قصر المختار ،القصر
الجعفري ،المدينة المتو ّكليّة
الوزيري ،قصر العروس ،القصر
ّ
ّ
ّ
الجص ،بركة
)على بعد  15كم شمال مدينة سام ّراء( ،قصر
السباع ،الق ّبة الصليبيّة ،دار العامّ ةّ ،
تل الصوان ...وغيرها.

مع الشباب

الخاقاني.
الجوسق
ّ
كان أكبر قصور المدينة،
ّ
يطل على الشارع األعظم من جهة
الشرق ،وعلى نهر دجلة من الغرب ،يتميّز القصر
بمساحته الشاسعة ،وموقعه المميّز ،باإلضافة إلى عمارته
الراقية والتشكيالت الزخرفيّة والرسوم الجدار ّية التي جعلت
ً
مقصدا لمختلف البعثات السياحيّة واألثر ّية.
منه

من حجراتها ،وكان عمره  42سنة .وفي  8شهر ربيع األول
سنة )260ه873 /م( استشهد اإلمام الحسن
العسكري ،
ّ
فدفن إلى جوار والده .ويمكن القول إنّ ذلك ش ّكل نواة
ّ
المقدسة ،باعتبار أنّ الدار أصبحت
تك ّون العتبة العسكر ّية
ً
مزارا قبل أن تهدم وتتح ّول إلى مسجد تحيطه
فيما بعد
األروقة والصحن ثم السور .وفي العام نفسه ّ
توفيت السيّدة
المهدي )ع( ،ودفنت خلف قبر اإلمامين
نرجس ،والدة اإلمام
ّ
بمسافة قليلة ،وفي سنة )274ه887 /م( ّ
توفيت السيّدة
حكيمة ،أخت اإلمام الهادي  ،ودفنت إلى جوار أخيها.
العباسيُ ،نصب
في سنة  289هجرية ،وبعد موت المعتضد
ّ
ش ّباك في جدار الدار ُيشرف منه الما ّرة على األضرحة؛ فكان
الناس يزورون اإلمامين من وراء الشباك .وبقيت الدار
على حالها ما يقرب من خمس وأربعين سنة.
ً
ً
قياسا بما كانت عليه أيام
ونظرا لخل ّو المنطقة من ساكنيها
عمرانها ،فقد تعيّن على بعض الناس المح ّبين في بغداد أن
يقوموا بتعهّ د تلك الروضة المطهّ رة وسدانتها ،والقيام بشؤون
زوّارها ،فكان أولئك األفراد ّ
ينظمون القوافل في المناسبات
ويرافقون الزوار إلى سام ّراء ،ثم يعودون بهم إلى بغداد ،ثم
توالت مع مرور الزمن أعمال التوسعة والتجديد والبناء حتى
الﻤﺸرفﺔ فﻲ الﻌراق.
ﻏدت الروﺿﺔ الﻌﺴكر ّﻳﺔ أﻛﺒر الﻤﺸاﻫد
ّ

ومن معالم هذا المقام الشريف :سرداب ال َغيبة ،وقد
ً
جزءا من بيت اإلمامَ ين العسكر َّيين
كان هذا السرداب
عليهما السالم في سام ّراء ،وخصوصيّته أ ّنه تش ّرف بسكنى
والعسكري
األئمة الثالثة الهادي
والمهدي ،وكان مبيتهم
ّ
ّ
خشبي جميل مضى
ومعبدهم لمد ٍة طويلة .وللسرداب باب
ّ
على صنعه أكثر من سبعة قرون ،فقد ُبني بطلب من الحاكم
العباسي الناصر لدين هللا ،سنة 606هـ .
ّ

الهادي في
علي
ّ
وحينما استشهد اإلمام ّ
 3رجب سنة )254ه868 /م( دفن في
صحن داره هذه أو في حجرة
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ﻫﺬا الﺴرداب ﻫﻮ ﺑﻴﺖ
الﻤﻬدي الﺬي ﻻ زال ﻗاﺋﻤاً
ّ

ﺑﻴﺖ واﺣد فﻲ ﻫﺬا
ﺑﻴﺘﻪ؟! ﻫﻞ لﻪ ٌ
وﺣاﺿراً ،أفﻼ ﻳﺄﺗﻲ َ
الﻮﺟﻮد؟ ﻫﻞ ﻧراه ﻫناك لﻮ أردﻧا زﻳارﺗﻪ؟ ﻫﻞ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗنا

ﺣﻴﻦ ﻧﻠﻘﻲ الﺴﻼم؟

أﻛﺜر ﻣﻦ ألﻒ ﻋام ﻣﻦ الﻐﻴﺒﺔ ،ﻋﻦ الﺒﻴﺖ واﻷﻫﻞ

ﻗﻀ ْﻴﺘﻬا ﻳا اﺑﻦ رﺳﻮل الﻠﻪ؟!!
والﻤﺤﺒﻴﻦ ،أﻳﻦ َ
ّ

ﺳامراء:
الﺸﻤسية الﻤكﺘﺸفة في
الساعة
ّ
ّ
في سنة  1972كان عمّال الهاتف في مدينة سام ّراء
يقومون بأعمال الحفر ّ
لمد األسالك ،وفجأة ظهرت لهم
لوحة مر ّبعة من ال ّرخام المعروف في العراقُ ،أصيبت
ّ
التهشم عند استخراجها ثمّ ُنقلت إلى المتحف
ببعض
الوطني في بغداد ،بعدما تمّت معالجتها مخبر ّي ًا
ّ
وترميمها ،وكانت المفاجأة ،أنها ّ
تمثل ساعة شمسيّة.
ُيس َت ّ
علي بن عيسى الذي نقﺶ
دل من صانع الساعة ّ
اسمه عليها وعاش في سامراء أواسط القرن التاسع
الميالدي أ ّنها أقدم ساعة من نوعها تعود إلى العصر
اإلسالمي؛ ولذلك فإ ّنها ُت ّ
عد مفخرة من مفاخر الحضارة
ّ
اإلسالمي.
المشرقيّة في العصر
ّ
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مع الشباب

يﺘوﺟﻪ فيﻪ
أﺧيراً  ،ﺳيﺄتي اليوم الﺬي
ّ

ﺳامراء...
الﻌالﻢ أﺟﻤﻊ إلﻰ
ّ

ﺿﻤﺖ في
إلﻰ تلﻚ البﻘﻌة الﻤباركة ،الﺘي ّ

وﺧبﺄت في ﺳردابها
ترابها أﻃهر اﻷﺟسادّ ...
أعﻈﻢ اﻷﺳرار

ﺤبون السﻼم علﻰ إمامهﻢ...
الﻤ ّ
ﺳيلﻘي ُ
ُ

ويرد
َأوليس اﻹمام ﺣاﺿراً يسﻤﻊ كﻼمهﻢ
ّ

ﺳﻼمهﻢ!!...

لكنّ هﻢ ﻫﺬه الﻤرة ﺳيسﻤﻌون السﻼم...
الﺤﻖ...
ّ
وﺳيسﻤﻊ الﻌالﻢ أﺟﻤﻊ ﻧداء
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ّ

  

      

األندلسي،
هو محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد
ّ
المعروف عند الغربيّين باسم «.»Averroes
ً
تمييزا له عن ّ
جده أبي الوليد
ُل ّقب بـ ”الحفيد“؛
محمّد بن أحمد بن رشد ،قاضي الجماعة بقرطبة ومن
أعيان المالكيّة.
وُلد ابن رشد الحفيد سنة 520هـ1126 /م ،وتوفي
سنة 595هـ1198 /م ،عن عمر  72سنة).(1
دراﺳﺘﻪ:
تف ّرغ ابن رشد لدراسة جميع علوم عصره من شع ٍر،
ّ
وطب ،وفلسفة ،وفقه ،وموسيقى ،وغيرها،
وأدب،
ٍ
باإلضافة إلى تل ّقيه ثقافة واسعة في اإللهيّات وعلم
الحديث .أولى ابن رشد علم الكالم عناية ّ
خاصة،
فدرسه دراسة دقيقة ّ
تجلت في نقده الجريء آلراء
خصومه ،ومنهم :المعتزلة ،واألشاعرة وغيرها من الفرق
اإلسالميّة.
ّ
تسلم منصب القضاء ،ما جعل صلته قو ّية ومتينة
الزركلي ،خيرالدين :األعالم ،ط ،5دار العلم للماليين ،بيروت1980 ،م،
 -1يراجع:
ّ
ج ،5ص.318 :

7 0

| Summer 2019

)Maa alshabab (6

بمختلف وجوه الدراسات الفقهيّة والعلوم الدينيّة
والعقليّة).(2
الﻌلﻤية:
إﻧجازاتﻪ
ّ
اشتغل ابن رشد بالفلسفة ،فعمل على تقديم
شروحات لفلسفة أرسطو ،وكان له دور كبير في
تعريف الناس بالفلسفة اليونانيّة بصورة عامّ ة،
وبفلسفة أرسطو بصورة ّ
خاصة .كما كان له دور في
تعريف المدارس والمعاهد المسيحيّة األوروبيّة
ّ
خاصة بعد انتشار شروحاته
بالفيلسوف أرسطو،
بينهم)(3؛ ولذلك ُأطلق عليه لقب «الشارح األكبر»).(4
بقي مذهب ابن رشد ُيد ّرس عند األوروبيّين في
وقد َ
الكتب والجامعات منذ منتصف القرن الثالث عشر
وحتى أوائل القرن السابع عشر).(5
وعلى الرغم من الحذر الشديد الذي ا ّتبعه ابن
العربي الذي ه ّزت آراؤه محافل أوروبا،
 -2يراجع :زبيب ،نجيب :ابن رشد الفيلسوف
ّ
ط ،1دار الهادي ،بيروت1422 ،ه-2001م ،ص.18 :
 -3يراجع) :م.ن( ،ص.28 :
 -4يراجع :األمين ،حسن :دائرة المعارف اإلسالميّة الشيعيّة ،ط ،5دار التعارف
للمطبوعات ،بيروت1418 ،ه1997 -م ،ج  ،9ص.46 :
 -5يراجع) :م.ن() ،ص.ن(.

 - 1صنف ابن رشد نحو خمسين ً
كتابا ،منها):(2
 - 2فلسفة ابن رشد
 - 3التحصيل في اختالف مذاهب العلماء
 - 4فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال
الضروري في المنطق
-5
ّ
 -6منهاج ّ
األدلة في األصول
 -7المسائل في الحكمة
 -8تهافت التهافت في الر ّد على الغزالي.
 -9بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه
 -10جوامع كتب أرسطوطاليس في الطبيعيّات واإللهيّات.
 -11علم ما بعد الطبيعة
ّ -12
الشمسي في الطبُ ،ترجم إلى
«الكليّات» بالتصوير
ّ
الالتينيّة واألسبانيّة والعبر ّية
 -13رسالة في حركة الفلك
الفلسفية:
أبرز آراﺋﻪ وأفكاره
ّ
 -إيمانه بالمبادىء اليقينيّة البرهانيّة ،ومناداته بتطبيقها

الزركلي ،األعالم) ،م.س( ،ج ،5ص.318 :
 -1يراجع:
ّ
الزركلي ،األعالم) ،م.س( ،ج ،5ص.319 :
-2يراجع:
ّ

مع الشباب

كﺘاباتﻪ:
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رشد عند دراسته للفلسفة ،إال أنّ خصومه اتهموه بالزندقة
واإللحاد ،فعملوا على تشويه صورته في نظر المنصور الذي
يقدره ّ
كان ّ
ويجله ،فنفاه إلى مراكﺶ ،وأحرق بعض كتبه،
وبعد فترة من ذلك رضي عنه ،وأذن له بالعودة إلى وطنه،
لك ّنه توفي في مراكﺶ ،و ُنقلت جثته إلى قرطبة).(1

على الفلسفة باعتبارها مح ّك ًا للنظر السليم) .(3وقد أشار إلى
ذلك بقوله« :أعني بالحكمة النظر في األشياء بحسب ما
تقتضيه طبيعة البرهان»)« ،(4فاألقاويل البرهانيّة قليلة ّ
جد ًا
حتى أ ّنها كالذهب اإلبريز من سائر المعادن والد ّر الخالص
من سائر الجواهر ،والفالسفة يبحثون على أساس هذا
البرهان»).(5
 لم يستخدم ابن رشد الفلسفة والمنطق لمجرد الدفاعالمتكلمون؛ ولذلك ُيالحظ أنّ ثمّة ً
ّ
فرقا
عن الدين كما فعل
جوهر ّي ًا بين منهجه كفيلسوف وبين منهﺞ المتكلمين).(6
 اعتبر أن علماء الكالم أهل جدل ال برهان؛ إذ إ ّنهمآمنوا بأفكار ّ
خاصة بنا ًء على اعتقادات مسبقة ،وعملوا على
تأييدها بشتى الطرق).(7
ً
منهجا ّ
خاص ًا بجماعة معيّنة؛
 رفض التصوف باعتبارهودعا إلى وضع األسس الشاملة والمبادىء العامّ ة التي يسير
العقل على هديها في إصدار األحكام على األشياء ،والنظر
في الموجودات .وقد ُعرف عن ابن رشد أ ّنه كان من أكثر
ً
الفلسفي؛
العقلي وبخصائص الفكر
التزاما باالتجاه
الفالسفة
ّ
ّ
)(8
ولذلك كان يهاجم كل من ينكر أه ّميّة الفلسفة والفالسفة .
»الفلسفة ﻫي أعلﻰ ﻏايات ﻃبيﻌة اﻹﻧسان«
ّ
وفق ابن رشد بين الحكمة والشريعة بتب ّنيه للتصوّر
المادي للطبيعة والعالم ،وقد عمل على دراسة
الفلسفي
ّ
ّ
النصوص القرآنيّة التي تط ّرقت لهذا الموضوع ،وقام بتأويلها
وتقديم التعريفات والمعاني الفلسفيّة للمصطلحات التي
األندلسي )فيلسوف العرب والمسلمين( ،ط ،1دار الكتب
 -3يراجع :عويضة ،كامل :ابن رشد
ّ
العلميّة ،بيروت1413 ،هـ ،ص.58-57 :
-4القرطبي ،ابن رشد :تهافت التهافت ،قدم له وعلق عليه :أحمد شمس الدين) ،الط( ،دار
ّ
الكتب العلميّة ،بيروت) ،الت( ،ص.271 :
القرطبي ،تهافت التهافت) ،م.س( ،ص.221 :
-5
ّ
األندلسي )فيلسوف العرب والمسلمين() ،م.س( ،ص.58 :
-6يراجع :عويضة ،ابن رشد
ّ
األندلسي )فيلسوف العرب والمسلمين() ،م.س( ،ص.59 :
 -7يراجع :عويضة ،ابن رشد
ّ
األندلسي )فيلسوف العرب والمسلمين() ،م.س( ،ص.59 :
 -8يراجع :عويضة ،ابن رشد
ّ
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ﺣﻀﺎرﯾﮥ
إﺳﻬﺎﻣﺎت
ّ

استخدمتها الشريعة؛ فأزليّة الطبيعة وأبد ّيتها ،بحسب
طبيعي لالعتراف بوجود مبدأ أوّل ّ
وعلة
ابن رشد ،هما نتاج
ّ
أولى وفاعل أوّل في هذا الوجود ،واألمر الالزم ّ
لكل من
يسلم بكمال هذا المبدأ األوّل).(1
روحي متكامل قائم بذاته ال
ع ّرف النفس بأنها جوهر
ّ
يتجزأ وال ينقسم بانقسام الجسم ،وأ ّنها ذات روحيّة
ّ
مستقلة ،وهي تستخدم الجسم كﺂلة لها .وتنقسم إلى
الحساسة ،القوّة
خمسة أقسام ،هي:النفس النباتيّة ،النفس ّ
المتخ ﱢيلة ،القوّة النزوعيّة ،القوّة الناطقة).(2
ً
تفسيرا ّ
اإلنساني ،وحاول
خاص ًا لطبيعة العقل
وضع
ّ
التوفيق فيه بين رأي أرسطو وبين عقيدة الدين وخلود
الهيوالني،
فقسم العقل إلى ثالثة أقسام :العقل
النفسّ .
ّ
الهيوالني يستقبل األفكار،
عقل بالملكة ،عقل ف ّعال .فالعقل
ّ
ويعمل العقل الف ّعال على إخراجها).(3

اﺳﺘﻄاع ابن رﺷد من ﺧﻼل إﻧجازاتﻪ
الﻌلﻤية وعلﻰ رأﺳها الفلسفة أن
ّ
يكون لﻪ بﺼﻤة في تاريﺦ الﺤﻀارات
تﻄورﻫا
اﻹﻧساﻧية ،فﺄﺳهﻢ في
ّ
ّ
وتﻘدمها.
ّ

األندلسي) ،م.س( ،ص.73 71- :
 -1يراجع :عويضة ،ابن رشد
ّ
العربي الذي ه ّزت آراؤه محافل أوروبا) ،م.س( ،ص.67 :
 -2يراجع :زبيب ،ابن رشد الفيلسوف
ّ
العربي الذي ه ّزت آراؤه محافل أوروبا) ،م.س( ،ص:
 -3يراجع :زبيب ،ابن رشد الفيلسوف
ّ
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