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خطوات لرتب ّية هادفة

بوصلة

يل الشاب إىل التفكري بج ّديّة يف العامل املحيط به؛ بقصد
يدفع النضوج العق ّ
بأمس الحاجة إليها ،وال يكون تفكريه محصو ًرا بأمور الدنيا ،بل
تحصيل املعرفة التي هو ّ
تلح عىل عقله ،وتطلب منه تفس ًريا واقع ًّيا عن التوحيد والخالق ،والغاية
يشمل املسائل الدين ّية التي ّ
من خلق اإلنسان ،وأصل النشأة اإلنسانيّة وكيفيّتها ،وقضايا البعث والحساب والج ّنة والنار ،وغريها من املسائل
والشاب وحي ًدا يف معالجة املسائل ال ِفكريّة والثقاف ّية
الدين ّية؛ ولهذا ال ينبغي للمربّني واملعلمني أن يرتكوا املراهق
ّ
وكل ما يحيط به ،وهذا يفرض
والدينيّة ،التي تدور يف عقله ،وتتد ّخل تدريجيًّا يف تكوين شخصيّته ونظرته إىل القضايا الدينيّةّ ،
منطقي ،والعمل عىل تأمني البيئة التي تساعده عىل تكوين جانب من
رضورة مساعدته يف الوصول إىل اإلجابات الوافية بأسلوب
ّ
شخصيّته ،وتو ّجهه نحو األصلح.
ظل حساس ّية الرتبية وصعوبتها يف هذه املرحلة املصرييّة من عمر الشباب ،يُنصح األهل واملربّون ،بسلوك الخطوات الرتبويّة اآلت ّية:
ويف ّ
الرضوري تعريف املراهقني والشباب عىل قوى النفس التي تؤث ّر يف تربيتهم وتنعكس عىل
الخطوة األوىل :معرفة قوى النفس :من
ّ
سلوكهم ،فقد خلق الله -تعاىل -يف اإلنسان مجموعة من الغرائز والقوى التي تنسجم مع تكوينه ،منها :القوة الشهويّة ،والقوة الغضب ّية،
والقوة الوهم ّية ،وهي تؤث ّر سل ًبا أو إيجابًا يف سلوكه ،ويف عالقته بالله تعاىل ،فإن ابتعد عن الذنب بإرادته واختياره ،وعن طريق
تحكيمه لعقله وسيطرته عىل غرائزه ،فإنّه يصل إىل درجة أعىل من املالئكة ،وإن مل يعرف هذه القوى ومل يس َع إىل توجيهها،
فضل عن املعايص.
السلبي ً
الحتمي ،والوقوع يف املخالفات والسلوك
فإنّها ستؤدي به إىل الهالك
ّ
ّ
الخطوة الثانية :املعارف العقد ّية :واملقصود هو معرفة اإلنسان مببدئه ومنتهاه ،والتي تتض ّمن معرفة الله
النبي واملعاد .إ ّن هذه املعارف تجيب عن أه ّم التساؤالت التي تدور يف عقول الشباب .ومن الواضح
ومعرفة ّ
أنّه ال ميكن العمل عىل بناء شخص ّية أخالق ّية وتربويّة سليمة ومتوازنة دونها؛ أل ّن العقيدة
الصحيحة تع ّزز اإلميان بالله ،والثقة به ،والتوكّل عليه سبحانه وتعاىل ،وهذا يصون
كل ألوان االنحراف والشبهات والتح ّديات
الشخص ّية من ّ
الرتبويّة املعارصة.

فلبث ساعة ،فقال عيىس :اللهم أردد إليه األمل ،فقام
فجعل يعمل ،فسأله عيىس عن ذلك فقال :بينام أنا
أعمل قالت يل نفيس :إىل متى تعمل وأنت شيخ كبري؟ فألقيت
املسحاة واضطجعت ،ثم قالت يل نفيس :والله ،ال ب ّد لك من
عيش ما بقيت ،فقمت إىل مسحايت(((.
العريب ،بريوت1402 ،هـ ،ج  ،74ص .173
(((
املجليس ،محمد باقر :بحار األنوار ،ط ،3دار إحياء الرتاث ّ
ّ
((( (م.ن) ،ج ،14ص.329
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الخطوة الرابعة :تحفيز األمل والطأمنينة يف النفس :لألمل
البرشي يف األبعاد
دور مه ّم يف إدامة حركة الحياة ،والتط ّور
ّ
املا ّديّة واملعنويّة ،وإذا فُقد األمل فإ ّن اإلنسان يعيش بني اليأس
واالكتئاب والقلق ،بل قد ينزوي ويبتعد عن عمله ويرتك حياته
الطبيع ّية؛ وذلك أل ّن األمل يعطي اإلنسان ق ّوة وثباتًا وعزمية
يف مختلف امليادين والساحات ،وقد ورد يف الحديث النبوي
الرشيف« :األمل َر ْح َم ٌة ألمتي َولَ ْو َال األمل َما َر ِض َع ْت َوالِدَ ٌة
َولَدَ َها َوالَ َغ َر َس غَار ٌِس شَ َج َر َها»((( .ونقرأ هذا املعنى يف ما ورد
جالسا يو ًما يف مكان ،وشاهد شي ًخا
عن املسيح ،فإنّه كان ً
كب ًريا يحرث األرض مبسحاته ،ويثري األرض ،فقال عيىس:
اللهم انزع منه األمل ،فوضع الشيخ املسحاة واضطجع،
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يتجل
ّ
الخطوة الثالثة :املعارف األخالق ّية والفقه ّية:
يل للمعرفة العقديّة يف سلوك اإلنسان من خالل
الجانب العم ّ
أمرين :األ ّول :التع ّرف عىل القيم األخالق ّية واملعارف الرتبويّة
والعمل بها وتطبيقها؛ ما يؤ ّدي باإلنسان إىل تج ّنب السلوك ّيات
الشخيص
التي تكون سب ًبا يف ضياعه وانحرافه عىل املستوى
ّ
التحل بالسجايا والفضائل األخالق ّية
ّ
والروحي ،وتدفعه إىل
ّ
الحسنة؛ والثاين :معرفة األحكام الفقه ّية العباديّة وغريها،
واالجتامعي،
الفردي
وتطبيقها يف أعامله العباديّة ويف سلوكه
ّ
ّ
فإ ّن القيام بالفرائض والعبادات من قبيل :الصالة والصوم،...
يرتك آثا ًرا إيجاب ّية يف تكوين الشخص ّية ويسهم يف استقرارها
يرب
النفيس .وإ ّن االلتزام باألحكام الفرديّة واالجتامع ّية ّ
ّ
اإلنسان عىل احرتام اآلخرين وحفظ حقوقهم ،ويُنتج سلوكًا
إيجاب ًّيا مثم ًرا؛ وما ذلك إال ألنّه حكم من عند الله العامل وحده
بطبيعة تكوين اإلنسان وأرسار خلقته.

ولك ّن نفس هذا األمل الّذي يُع ّد رمز حركة اإلنسان ،وسعيه
يف حياته الدنيويّة واملاء الّذي يسقي أرض حياته امليتة ويُنعش
إحساسه وعواطفه ٍ
بغد أفضل ،إذا تجاوز عن ح ّده املرسوم أصبح
عىل شكل سيل مد ّمر يأيت عىل األخرض واليابس ،ويُغرق اإلنسان
حب الدنيا ،والظلم والجرمية واإلثم .روي عن النبي
يف وحل ّ
األكرم أنّه قال يو ًما ألصحابه« :أكلّكم يُ ِح ُّب أن يَدْ خ َُل ال َج ّن َة
؟ َقالُوا نَ َع ْم يَا َر ُس َ
صوا ِم َن األ َملِ َوا ْج َعلُوا آ َجالَك ُْم
ول الل ِه ،قالَ :ق ِّ ُ
بَ ْ َي أبصاركم َو ْاس َت ْح ُيوا ِم َن الل ِه َح َّق الْ َح َيا ِء»(((.
الخطوة الخامسة :االبتعاد عن جلساء السوء :من األمور
الخطرية التي توقع اإلنسان يف املعصية جلساء السوء؛ ألنّهم
يزي ّنون له املعايص ويجعلونه مثلهم ،فاإلنسان يتأث ّر مبن يصاحب،
شعوري عىل
والصديق يرتك تأثرياته السلب ّية واإليجاب ّية بشكل ال
ّ
قوي مبصري اإلنسان يف كثريٍ
صديقه ،ما يجعل الصداقة ذات تأثري ّ
من الحاالت .وملصاحبة ومجالسة أصحاب السوء مضار كثرية
نذكر منها:
ـ إنّه قد يشكّك بعقائدك الحقّة ،ويرصفك عنها إىل العقائد املنحرفة.
ـ يدعو جليسه إىل مامثلته يف الوقوع يف املح ّرمات.
ـ إ ّن املرء بطبعه يتأث ّر بأخالق جليسه وسلوكه وعاداته.
ـ إ ّن مجالستهم فيها هدر ومضيعة للوقت.
الخطوة السادسة :مخالفة األهواء واملحاسبة ،والنقد الذا ّيت:
لكل إنسان أهواؤه – قلَّت أو كرثت  -وهي تتعلّق بالشهوات،
ّ
املال ،األكل والرشب ،الجاه واملركز ،التحكّم والسيطرة عىل
اآلخرين ...وامله ّمة امللِ ّحة هنا هي إضعاف تأثري هذه األهواء عىل
السلوك ،والتحكّم فيها ،وعدم السامح لها بالسيطرة عىل النفس،
وهذا ما ينتج من مجموعة عوامل من أه ّمها مخالفة الهوى.
قال تعاىل :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
(سورة النازعات ،اآليتان .)41-40
رئيس التحرير
حسن أحمد الهادي
الكاشاين ،محسن :املح ّجة البيضاء ،ط ،2دفرت انتشارات إسالمي ،قم( ،ال ت) ،ج  ،8ص.246
ّ
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رحلة إلى

بقعة ضوء

َّ
مستشفى السالم
د .نور الدين أبو لحية
ّ
أستاذ جامعي ومفكر إساليم ـ اجلزائر

جاءين معلّم السالم يف ذلك اليوم املبارك ،وقد رآين أشكو من بعض اآلالم ،فقال:
هل ّم بنا إىل مستشفى السالم ،لتعالج أدواءك ،وتبتسم ألنينك.
قلت :وهل للسالم مستشفى؟! ومن أطباؤه؟ وكيف يعالج؟
قال :ال مستشفى بال سالم...
قلت :فأين مستشفى السالم؟
قال :سرنحل إليها
أي طائرة؟ وليس يل جواز سفر.
قلت :هل سرنحل من هنا؟ ويف ّ
لكل
قال :ال تحتاج إىل طائرة ...أ ّما جواز سفرك فهو اإلرادة ،أمل تعلم أ ّن اإلرادة مفتاح ّ
لكل مغلق؟
باب ..ونافذة ّ
شخصا ميتطي طائرة تس ّمى (اإلرادة) لريحل بها.
قلت :عرفت اإلرادة ..ولك ّنني مل أ َر يف حيايت ً
قال :من مل يرحل بطائرة اإلرادة ،فهو مل يفارق مكانه.
قلت :بىل ،هم يطريون يف األجواء ،فيقطعون البحار السبعة.
قال :ولك ّنهم مل يغادروا األرض.
قلت :لقد غادروها ..ورحلوا إىل القمر...
قال :وما القمر؟ ...حجارة كحجارة جبالكم وقلوبكم.
قلت :فكيف نرحل؟
4
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أقل من طرفة
امتطيت اإلرادة التي بثّها ّيف األمل ،فإذا يب ،ويف ّ
عني أرى بنيانًا عجي ًبا ..لست أدري هل نبت كام تنبت األزهار،
أم شُ ّيد كام ت ُش ّيد القصور ..كان يشبه زهرة من األزهار
الجميلة ..ال تفوح منه إال عطور الشفاء.
قلت للمعلم :أهذا مستشفى ،أم فندق؟
قال :بل مستشفى.
رس هذه العطور الزك ّية؟
قلت :فام ّ
قال :هي عطور الحقائق ،فمستشفى السالم ال يعطيك
وصفات لتشرتي بها أدوية تعالج بها الخلل الذي أصاب
جسدك ،وإنّ ا يعطيك الوصفات التي تعالج بها روحك ...وهي
أربعة حصون.
قلت :فام هي؟
قال :حصن الغيبة ،وحصن األمل ،وحصن االستعانة،
وحصن االستعاذة.
قلت :فام الغيبة؟
قال :هي الغفلة عن اآلالم بالحضور مع الله
قلت :فام األمل؟
قال :انتظار الفرج من الله ،والتع ّرف عليه ليمتلئ قلبك
باألمل الصادق.
قلت :فام االستعانة؟
قال :هي االستعانة بالله يف رفع البالء

مع الشباب

ث ّم عقَّب :هيّا نرحل إىل مستشفى السالم لتنقذ روحك،
وتنقذ معها حقيقتك ،وعىس الله أن يهبك ما تقي به جسدك،
فالله شكور حليم.

قال :االستعاذة من شياطني الروح الذين ينفخون آالم اليأس
والحزن.

العدد  8ـ شــتاء 2020

قال :قبل أن ترحل انظر إىل أعامقك التي متتلئ بهذا األنني
الذي ينرشه األمل.

قلت :فام االستعاذة؟

قلت :فَلِ َم كانت هذه األقسام أربعة؟
قال :هذه هي األسس األربع يف التعامل مع البالء ،هي
األسس الصحيحة التي دلّت عليها النصوص الدينيّة ،وهي التي
عاشها أهل الله يف صحبتهم ملا ينزل عليهم من أمطار البالء.
قلت :فام عالمة الشفاء التي تسمح للمريض بالخروج من
املستشفى؟
قال :االبتسامة...
أشخاصا يخرجون مبتسمني ترشق أسارير وجوههم
رأيت
ً
بالنور ،وترسي يف أوصالهم العافية ،قلت :من هؤالء؟
قال :هؤالء الذين أُذن لهم بالخروج من املستشفى ،بعد أن
امتألت أرواحهم بحقائق السالم.
قلت :أَ َ
طال مكوثهم؟
قال :منهم من ميكث ثانية ..ومنهم من يظل عرش سنني..
ومنهم من ميوت يف املستشفى.
عالج واحد؟
قلت :فلامذا تفاوتوا ..أال يق ّدم لهم ٌ
قال :تفاوتوا بتفاوت الهمم ...فمنهم من أنس وسكن ،ومل
يرحل ...ومنهم من ارتفعت ه ّمته ...فراح يبحث عن ُدور
السالم األخرى ليصعد من خاللها إىل الله.
قلت :فام تنصحني حتى ال أقع فيام وقعوا فيه؟
قال :بالرحلة الدامئة والعبور املستمر...
َ

َ

ِّ

ْ ْ َ

ضع بني عينيك دامئًاَ  :وأ َّن إِل َرب َك ال ُمن َته

(سورة النجم ،اآلية.)42
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والعاطفي
االجتامعي
السلوك
ّ
ّ
ملف العدد

ُ
كيف يقرأ؟
كريم
د .علي ِّ

ٌّ
جامعي ومدير الدراسات امليداني�ة
أستاذ
ّ
يف مركز األحباث والدراسات التربوية

أقل لك من أنت] ،واملثل اآلخر أيضً ا[ :الطيور
لعل املثل الشائع [ :قل يل من تعارش ْ
ّ
عىل أشكالها تقع] ،يحرضان ويتطابقان يف رصد مرحلة الشباب العمريّة أكرث من
العاطفي،
االجتامعي ،وحتى
غريها من مراحل العمر ،فالصداقات وأمناط التواصل
ّ
ّ
تنبع من بداهة الحاجة لدى الشاب نفسه إىل اآلخر سواء أكان ذك ًرا أم أنثى ،وهي
أي تكلّف أو مصلحة مب ّيتة يف الغالب.
تحرض لديه بصدق وإخالص وبراءة ،ودون ّ
وال يخفى عىل باحث أو مراقب ،أ ّن هذه املرحلة العمريّة بالتحديد ،وهي األكرث عنفوانًا وإقدا ًما وتطلّ ًعا نحو
وخاصة تلك التي ميكن أن تتالءم وتنسجم مع الرؤى والطموح
االستقالل ّية ،ال تخلو من نزعة البحث الدائم عن األقرانّ ،
واآلمال ،حتى ولو كان من الجنس اآلخر ،ليخلق يف ذاته مقدا ًرا من التوازن املطلوب ،وإال سيعيش الوحدة والبؤس
وصعوبة التك ّيف مع محيطه.
وإزاء ما ميكن أن يتمتّع به الشاب من طاقات وقابل ّيات ،فإنّه يهدف إىل استثامرها يف عالقاته ،حتى ولو

8

Maa alshabab (8) | Winter 2020

ما الذي يدفع الشاب -بداية -نحو بناء هكذا منط
من العالقات والصداقات؟ وهل ميكن فهم السلوك
من خاللها؟
العاطفي؟ وملاذا ينطلق بق ّوة يف
ماذا عن السلوك
ّ
هذه املرحلة بالتحديد؟
والعاطفي
االجتامعي
كيف ميكن إدارة السلوك
ّ
ّ
الشاب نفسه؟ وهل باإلمكان ضبط املسألة
من قبل
ّ
مبا يحقّق له صال ًحا لذاته وملجتمعه؟
أسئلة تحتاج إىل معالجة منهجيّة تنطلق من جملة
ترسخ مجموعة من الثوابت
مق ِّدمات ميكن أن ِّ
للحكم عىل الواقع انطالقًا منها.

ّ
ً
ّأول :الدافع حنو بن�اء الصداقات املؤثرة يف
ّ
االجتماعي
السلوك

إ ّن الخطوات األوىل التي ينتهجها الشاب أو
االجتامعي مع املحيط
الشابة تدفع باتجاه التفاعل
ّ
من خالل بناء العالقات والصداقات ،ويعود ذلك
لألسباب اآلتية:
األ ّول :الرغبة بتشكيل الجامعات

“يحب الشباب تشكيل الجامعات والحياة
ّ
(((
الجامع ّية”  ،ويقضون أوقات ًا طويلة مع أصدقائهم
القامئي ،عيل :تربية الشباب بني املعرفة والتوجيه ،ط  ،1مكنبة فخراوي ،املنامة،
(((-
ّ
1996م ،ص .135
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أخطأ أو انتُقد يف البدايات ،لكنه يعلم متا ًما أنّه بقدر
ما تكون طاقاته وقابليّاته االجتامعيّة والعاطفيّة
متميِّزة ،بقدر ما يندفع إىل استثامرها إىل أقىص مدى
ممكن.

إىل درجة ينسون معها عوائلهم ،ويعتربون هذه
التج ّمعات مه ّمة ج ًّدا بالنسبة إليهم ،إذ يتشاركون
يف القرارات والنشاطات بفعاليّة كبرية ،ويحفظون
أرسار بعضهم ،باعتبار أ ّن هذه الصداقات تنسجم مع
ما يعتقدونه ويفكرون به.
الثاين :إحباط الكبار للشباب

قد يعاين بعض الشباب من نظرة الكبار إليهم،
كل شاب بأنّه “قليل التجربة
كونهم ينظرون إىل ّ
كل أبعاد
والخربة ،وما زال يف مقتبل العمر ،ال يدرك ّ
األمور”((( ،وهذا األمر يولّد انزعا ًجا ،وكأنّه نوع من
التعامل ب ُدونيّة ،يف الوقت الذي يرى الشاب نفسه
بأنّه مقبل عىل خوض غامر الحياة بطموح وتطلّعات
تحتاج إىل من يتف ّهمها.
الثالث :اكتشاف الصداقات العميقة

إ ّن درجة املحبّة التي تسود يف صداقات الشباب
تتجاوز حدود العالقات االجتامعيّة السائدة أو
املتخصصني-
املتعارف عليها ،وتعترب -كام يراها بعض
ّ
“جز ًءا من مراحل النم ّو الطبيعيّة”((( ،ولكن مبعزل
عن األثر ،فإ ّن األمر رهن التأسيس السليم لشخصيّة
خاصة أ ّن هذا املستوى من
الشاب أو الشابّةّ ،
ّ
الصداقات يدفعهم نحو التامهي بني بعضهم.
الرابع :االلتقاء حول قضايا مشرتكة

إ ّن طبيعة االهتاممات يف هذه املرحلة العمريّة
الدرايس
تتمحور حول تكوين الذات والتحصيل
ّ
الخاصة ،ويتشارك كثري من
ومامرسة بعض الهوايات
ّ
الشباب يف هذه العناوين؛ لذا تخلق هذه املشرتكات
((( -قاسم ،نعيم :الشباب شعلة تحرق أو تيضء ،ط  ،1دار الهادي ،بريوت2007 ،م ،ص .100
القامئي ،تربية الشباب بني املعرفة والتوجيه( ،م .س) ،ص .132
(((-
ّ
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نو ًعا من التالقي والتفاعل وتبادل اآلراء ،وتصل يف
بعض األحيان إىل تب ّني خيارات بعضهم والدفاع عنها
أمام اآلخرين وال س ّيام الكبار ،قبل أن يعيشوا حالة من
االجتامعي ملا هو سائد يف املجتمع(((.
التطبيع
ّ
هذه بالعموم ،مجموعة من الدوافع التي تحرض
لدى الشباب لتكوين صداقاتهم مع أقرانهم ،وتع ّد
بذاتها مق ِّدمة مه ّمة يف فهم سلوك الشباب يف تلك
املرحلة ،فمن خالل عمليّة رصد بسيطة ،ال ميكن
متييز الجزء األكرب من سلوكيّات الشباب عن تلك
الدوافع ،ومبعزل عن تقوميها ،فهي م ْخ َرجات طبيعيّة
مل ْد َخالت فرضت نفسها يف تلك املرحلة.
ً
ّ
العاطفي
ثاني�ا :يف السلوك

استكامل
ً
الفيزيولوجي للشباب
تشكّل مرحلة النم ّو
ّ
ملا بدأ يف مرحلة البلوغ ،أو ما يُتعارف عليها باملراهقة،
العاطفي يُع ُّد من أكرث جوانب الشخص ّية
ولعل الجانب
ّ
ّ
تأث ّ ًرا وتأث ًريا؛ فمع تفتّح الغرائز ،وتشكّل امليول
الطبيع ّية نحو الجنس اآلخر ،تبدأ رحلة الشباب مع
الحب واالنجذاب ،فهل يقترص األمر عىل حركة النم ّو
ّ
((( -يراجع :نرص الله ،فاطمة :الصداقة :قيمة اجتامع ّية تربويّة ،مجلّة نجاة ،فصل ّية
العلمي للرتبية والثقافة ،العدد ،40
متخصصة يف شؤون املرأة واملجتمع ،تصدر عن املجمع
ّ
ّ
خريف  ،2015ص .27
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متغيات إضاف ّية ما طرأت يف عالقاته مع
تلك؟ أم أ ّن ّ
من حوله لتضع األمور يف مسار مختلف؟
إ ّن مقاربة األمر هنا تتوجب النظر من خالل
الجوانب اآلتية:
األول :الت ّبدل يف العالقة مع األهل
بالحب ،فيعيش االبن مستوى
يغمر األهل أوالدهم
ّ
عا ٍل من االحتضان والرعاية وتأمني املستلزمات وما شابه،
ولك ّنه مبج ّرد ظهور عالمات البلوغ ،والبدء بالتعامل معه
كإنسان مسؤول تبدأ هذه العالقة بالتب ّدل ،وقد تصل
األمور باالبن إىل ح ّد اتهام األهل بالكره له ،ومن هنا
الحب
يبحث
ّ
الشاب أو الشابّة عن ما ميكن أن يع ّوض له ّ
النفيس بإشباع
الذي افتقده ،وذلك الستعادة التوازن
ّ
العاطفي ،وتكمن الخطورة هنا يف االنجرار وراء
الجانب
ّ
أهواء العاطفة دون وجود قيود للضبط أو التوجيه(((.
الثاين :البحث عن السعادة

إ ّن سعي الشباب وراء ما ميكن أن يسعدهم ال
حدود له ،ومع محدوديّة التبعات التي ترتتّب عليهم
إزاء مغامراتهم -خاصة العاطف ّية منها -ال ميكن ردع
((( -يراجع :حجازي ،محمد :التوعية األرس ّية من مخاطر االنحرافات الشاذة ،ط  ،1املركز
االستشاري للرتشيد والتوعية األرسيّة ،بريوت2019 ،م ،ص .85-83
ّ

تتط ّور صورة العالقة مع الوقت بني الجنسني نحو الزواج
الطبيعي واملألوف يف
ظل املشهد
وتكوين األرسة ،يف ّ
ّ
مجتمعاتنا الرشق ّية عمو ًما واإلسالم ّية عىل وجه الخصوص،
فمسار العالقة املقبولة رش ًعا وعرفًا بني الجنسني هي تلك
العالقة املنتظمة داخل األرسة؛ هذه الصورة تدفع باتجاه
التفكري بالخيار ولو بسنوات مبكرة ،فال ميكن التغافل عن
الحب والعشق
مرشوع قادم ترتكز أوىل دعاماته عىل
ّ
والغرية ،والرعاية واالهتامم ،والحفظ والصون ،وغريها
لكل
من الدعامات ،وكلّها تنطلق من مقدار َس ْوق العاطفة ّ
الشاب أو الشابّة.
من
ّ
الرابع :املثريات اإلعالم ّية

تحرض يف اإلعالم اليوم العالقات بني الجنسني بشكل كبري،
سواء أكانت يف أطرها املرشوعة أم ال ،وسواء أكانت يف سياق

مع الشباب
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جموحهم نحو التع ّرف والتواصل وبناء الصداقات مع الجنس
التكويني
خاصة أنّها تدغدغ مشاعرهم يف االنجذاب
اآلخرّ ،
ّ
الالإرادي ،وتالمس الرغبة يف صحبة من ميكن أن يكون مل ًجأ
ّ
لهم ،كام يشكِّل فرصة ل ُح ّب الظهور وإثبات الذات أمام
اآلخر ،مبا يعني [لفت النظر]؛ وعىل الرغم من أه ّم ّية األمر
وبداهتهّ ،إل أنّه ط مبحاذير دقيقة ال ب ّد من تج ّنبها.

األخالقي يف بعض
فضل عن االبتذال
تنافيس ،هذا ً
يل أم
تكام ّ
ّ
ّ
املحصلة ميثّل نو ًعا من التحفيز نحو
ما يُق ّدم؛ ّ
وكل ذلك يف ّ
النظرة العاطف ّية تجاه الجنس اآلخر ،والتي قد تتط ّور إىل
عالقات بني الجنسني ،وقد تُستثمر يف إطار الزواج وتكوين
األرسة ،إلّ أنها قد تُستثمر بارتكاب الفاحشة واللهاث خلف
األفعال املح ّرمة .وهذا ما استوقف كث ًريا من العلامء للتنبيه
من عواقبه واستشعار الخطورة فيه ،من خالل اإلشارة إىل
أ ّن “إدخال عنرص اإلثارة الجنس ّية عىل كافّة وسائل اإلعالم
واألفالم و ...يخلق ه ّزات عنيفة واضطرابات وأنوا ًعا من
الفوىض يف العالقات الجنس ّية ،وتؤثر عىل النضوج املبكر ...
فتنمو عىل حساب سائر الكفاءات”(((.
وهذه مجموعة من الجوانب التي تحفّز الشباب عىل
السلوكيّات العاطفيّة تجاه الجنس اآلخر ،وهي ت ُع ّد بذاتها
مق ِّدمة مه ّمة يف فهم سلوك الشباب يف تلك املرحلة وما
بعدها أيضً ا ،فبمقدار ما تنضبط هذه املق ِّدمات بوصفها
عاطفي سليم ومتوازن
مدخالت ،بقدر ما ميكن بناء سلوك
ّ
يف املقابل ،والعكس صحيح متا ًما.
ً
ّ
ّ
والعاطفي
االجتماعي
ثالثا :يف توجيه السلوك

يف إطار حسن الضبط والتوجيه نحو سلوك ّيات اجتامع ّية
(((( -م.ن) ،ص  ،40نق ًل عن :موسوعة اإلمام الصدر ،إعداد يعقوب ضاهر ،ط  ،1دار بالل،
بريوت2000 ،م ،ج  ،3ص .97-96
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وعاطفيّة سليمة ،ال ب ّد من االلتفات إىل كيفيّة بناء العالقات،
السوي للشباب؛
ومدى فائدة تلك العالقات يف بناء السلوك
ّ
فعىل الرغم من التاميزات العمريّة التي يتحلّون بها ،إلّ أنّه
ال ب ّد للشباب من إيجاد الحدود التي تحفظ شخصيّتهم،
وتدفعهم نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم ،ال أن يكون شبق
املرحلة العمريّة نحو تحقيق الذات ،واالستقالليّة ،والتعبري
عن الرأي ،والسري خلف العاطفة كيفام اتجهت ،وما شابه،
مدعاة للقيام مبا يحلو لهم دون تح ّمل املسؤولية أو تقدير
تبعات األمور وعواقبها؛ لذا ويف إطار التوجيه للسلوك
والعاطفي باإلمكان االنطالق مام يأيت:
االجتامعي
ّ
ّ
1ـ الحاجة ملحكوم ّية الرشع :إ ّن اإلحاطة الدين ّية بحدود
العالقات االجتامع ّية والعاطف ّية من خالل ما رسمه الرشع،
تفرض مقدا ًرا عال ًيا من الضبط ،والالفت يف األمر هنا هو املناخ
والرقي يف
الديني املشبع باألدب والفضيلة والعفّة والتهذيب
ّ
ّ
العالقات مع اآلخر ،سواء أكان يف سياق العالقة االجتامع ّية
أو العالقة العاطف ّية ،لتتوزّع يف العالقات االجتامع ّية((( بني ما
مستحب
هو واجب (ب ّر الوالدين ،وصلة الرحم ،)... ،وما هو
ّ
وصول إىل ما هو مح َّرم (ظلم اآلخرين،
ً
(عيادة املريض،)... ،
وإيذاء الجار)... ،؛ ويف العالقات العاطف ّية((( أيضً ا بني ما
الرشعي ،غض البرص ،)... ،وما هو مح َّرم
هو واجب (السرت
ّ
(االختالط ،والنظر واللمس.)... ،

((( -يراجع :قاسم ،الشباب شعلة تحرق أو تيضء( ،م.س) ص 103-89؛ و حجازي ،محمد :دور األرسة
يف الرتبية االجتامع ّية ،ط  ،1دار املح ّجة البيضاء ،بريوت2017 ،م ،ص .65-53
املوسوي ،خرض :الرتبية الجنس ّية بني الغرب واإلسالم ،ط  ،1دار الهادي ،بريوت2007 ،م،
((( -يراجع:
ّ
ص .148-79
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2ـ التعامل بواقع ّية مع املرحلة ومتطلّباتها :ال ميكن
املتغيات عىل املستويات
إغفال بديهيّات مرحليّة تفرضها
ّ
التكوينيّة والنفسيّة واالجتامعيّة ،وما يرتتّب عىل األمر من
فكل ما ميكن أن يُ ِ
قدم عليه الشباب هو نتاج ملا
تبعاتّ ،
الخاصة؛ مع اإللفات إىل أ ّن الهدف من
أفرزته بيئاتهم
ّ
ذلك ليس التربير ،بل فهم حقيقة األمر والتعامل مع
األسباب قبل التعامل مع النتائج .وكام م َّر ،فإ ّن الشباب
يف سلوكياتهم االجتامعيّة يتأث ّرون بجملة من الظروف
والعوامل املحيطة ،وكذلك األمر يف سلوكيّاتهم
العاطفيّة ،فإنّهم يرتجمون ما أملَته عليهم
الظروف والعوامل املحيطة أيضً ا.
3ـ تقدير التبعات للصداقات
شاب -ذك ًرا
والعالقات :عىل ّ
كل ّ
كان أم أنثى -إدراك حساس ّية
األمر ،والعمل مببدأ حسن
اختيار للصديق أو الزوج
يل ،والالفت يف األمر
املستقب ّ
أ ّن تبعات هذه املوضوع
تحرض عىل املستويني،
واألخروي.
الدنيوي
ّ
ّ
فعىل املستوى
الدنيوي ،يحرض
ّ
مفصل عن
حديث َّ
مواصفات الصديق
املناسب واملعني للطاعة

مع الشباب
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واالستقامة عىل لسان اإلمام الحسن“ :فاصحب من إذا صحبته زانَك ،وإذا خ َدمته صانَك ،وإذا أردت
منه معونة أعانك ،وإن قلت ص َّدق قولك ،وإن ُصلت ش َّد صولك ،وإن مددت يدك بفضلٍ م َّدها ،وإن بدت
منك ثلمة س َّدها ،وإن رأى منك حسنة ع َّدها.(((”...
األخروي ،فتح ّدد اآلية القرآنيّة واقع الصاحب وتبعات عمله يف اآلخرة ،وما ميكن أن
أ ّما عىل املستوى
ّ
يج ّره من ندامة عىل اإلنسان ،حيث يقول تعاىل  :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ(سورة الفرقان ،اآلية .)28
4ـ التفاوت املؤ ّدي إىل التكامل :إ ّن بداهة االختالف بني مختلف بني البرش ،حتى يف النظر
إىل األمور وتقوميها لَ ُهو من طبيعة الحياة اإلنسان ّية يف املجتمع ،حتى وإن كان األمر بني
اآلباء وأبنائهم؛ والدعوة هنا لآلباء وللشباب م ًعا ،بأ ّن التباين يف القناعات واآلراء
واملواقف والحكم عىل األحداث واملجريات ال ب ّد أن يكون مصدر غ ًنى ،ال مصدر
شقاق ونزاع ،وليكن البحث عن فرص االستثامر يف هذا االختالف مطلوبًا ،وهذا
األمر ميكن أن يشكّل مدخل ّية لتحقيق التكامل اإلنسا ّين بني مختلف األطراف،
كل طرف بأنّه يحتاج إىل اآلخر ألجل
آباء وأبناء ،أو ذكور وإناث ،فلينظر ّ
تكامله.
ّ
االجتمايع
يف اخلالصة ،ال يمكن رصد حركة السلوك
ّ
والعاطيف عند الشباب يف تكوين الصداقات ويف العالقة
ّ
الواقعية ،واليت جتمع بني
بني اجلنسني بمعزل عن املدخالت

ّ
ّ
ّ
الواقعية ،فاستحضار
العمرية واستتبااعتها
متغيات املرحلة
ّ
الشخصيات ،والرغبة
املرحلة ،والطاقات ،وأنماط
ً
باحلضور ،وابلحث عن حتقيق اذلات ،وصول إىل إنشاء
ّ
ّ
ّ
ومنهيج
عليم
اخلاص ،تدفع مجيعها باجتاه تقويم
العالم
ّ
ّ
ّ
املهم أن تبىق هذه املقدمات
ومنطيق وسليم؛ لكن من
يف حدود املالحظة والرصد تلقدير انلتائج الالحقة وفق
ّ
الشبايب
ما يرتضيه اهلل سبحانه وتعاىل يف صناعة انلموذج

األصيل.

النوري ،حسني :مستدرك الوسائل ،ط  ،2مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،بريوت1988 ،م ،ص .211
(((
ّ

Maa alshabab(8) | Winter 2020

13

ملف العدد

شباب
في

ناجح

عالم

متغ ِّير

د .ليلى شمس الدين

ّ
جامعية
باحثة يف علم االجتماع واألنرثوبولوجيا وأستاذة

لماذا الشباب؟

«ا ْغ َت ِن ْم َخ ْم ًسا َق ْب َل َخ ْمس ،شَ َبابَكَ َق ْب َل َه َر ِمكَ َ ،و ِص َّحتَكَ
َق ْب َل َس َق ِمكَ َ ،و ِغ َناكَ َق ْب َل َف ْقرِكَ  ،و َف َرا َغكَ َق ْب َل شُ ُغلِكَ ،
و َح َياتَكَ َق ْب َل َم ْوتِكَ »(((.
منهج حياتهم،
–خاصة-
نصائح ع ّدة تُح ّدد للشباب
ّ
َ
وتزداد أه ّم ّيتها كونها تطال  1.8مليار شاب ترتاوح
أعامرهم بني  10و 24سنة يف العامل ،وهذا هو أكرب عدد
من الشباب عىل اإلطالق ،إذ ميثّل الشباب اليوم ما نسبته
 18يف املئة من مجموع سكان العامل ،أي ما يصل إىل 1.2
((( -املجليس ،محمد باقر :بحار األنوار ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت1403 ،هـ جزء  ،74الصفحة .75
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بليون نسمة ،يعيش  87يف املئة منهم يف البلدان النامية(((.
خصائص الشباب يف القرن :21

يعيش شباب اليوم يف عامل معومل ج ّراء التق ّدم يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ما يسمح بانتشار
االجتامعي يف معظم
تقن ّيات املعلومات ووسائل التواصل
ّ
جوانب الحياة اليوميّة بني معظم الشباب بتوسيع نطاق
شبكاتهم االجتامعيّة إىل ح ّد كبري ،فيتميّزون بزيادة
املعرفة جراء هذه السهولة املتوفّرة.
((( -يف كانون األول ــــــ ديسمرب  ،2009اتخذت الجمعيّة العا ّمة لألمم املتحدة القرار
 134/64الذي يعلن السنة تجسيدًا لأله ّميّة التي يوليها املجتمع الدو ّيل إلدراج القضايا املتعلّقة
كل من املستويات العامل ّية واإلقليم ّية والوطن ّية،
بالشباب ضمن جداول العمل اإلمنائ ّية عىل ّ
https://www.un.org/ar/events/youth2010/

ّ
اتاذ اخليارات:

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
يل،
ﭸ(سورة االنشقاق ،اآلية )6؛ من هذا املنطلق العم ّ

املتغي،
شباب ناجح يف عامل اليوم
وبهدف إعداد
ٍ
ّ
ركّز «اختصاصيو التوعية وأصحاب العمل وص ّناع
القرار بشكل متزايد عىل تطوير املهارات الحيات ّية
كوسيلة أساس ّية تطال الطبيعة النفس ّية واالجتامع ّية
والشخص ّية والعاطف ّية للشباب ،بغية متكينهم من
(1)- Bonnie RJ, Stroud C, Breiner H, Investing in the Health

and Well-Being of Young Adults, Committee on Improving
the Health, Safety, and Well-Being of Young Adults; Board
;on Children, Youth, and Families; Institute of Medicine
National Research Council; Washington (DC): National
Academies Press (US); 2015 Jan 27, page 273, https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/books/NBK284782/
(2)- José Gilberto Hernández Ramírez, María J. García G.,
and Gilberto J. Hernández G. , Decision making process in
everyday life , page 15, October 2017, https://www.researchgate.
net/publication/320567235

مع الشباب

«يبدأ الشباب ضمنيًّا يف اتخاذ الخيارات مبك ًرا
من السنة الحادية عرشة ،فيق ّررون بطرق مختلفة،
مستندين عىل تجاربهم ،وعىل االتجاهات الذي
يتّخذون فيه خياراتهم ،إضافة إىل الطرق التي
لكل شخص
تتفاعل بها السياقات والسامت الفرديّة ّ
قبل وأثناء عمليّة صنع القرار»(((.

العدد  8ـ شــتاء 2020

وقد أ ّدى ذلك إىل امتالك «الشباب مجموعة
من التجارب الفريدة املتمثّلة يف آراء وأفكار
ومامرسات ،ترتكز عىل قدرات ومهارات،
الخاصة ،كام
تسهم يف إيجاد قرارات ملشاكلهم
ّ
ملخطّطاتهم ومشاريعهم ،ما يضعهم يف مصاف
الجهات الفاعلة يف بيئاتهم ومجتمعاتهم»(((؛
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ(سورة النجم ،اآليتان.)40-39

رصف بشكلٍ إيجا ّيب
التغلّب عىل التح ّديات ،والت ّ
ومتط ّور»(((.
تطال هذه الوسائل ،السلوك واملواقف وتكوين
املعرفة ،وتتمحور حول مجموعة شاملة من
املهارات والقدرات املعرفيّة وغري املعرفيّة ،ما
يساعدهم عىل التط ّور ليصبحوا أعضاء نشطني
ومنتجني يف مجتمعاتهم؛ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ(سورة النحل ،اآلية.)97

يف هذا اإلطار ،تشمل «مشاركة
الشباب أربعة مكونات :املشاركة
االقتصاديّة املتعلّقة بالعمل والتنمية؛
واملشاركة السياس ّية املتعلّقة
بعمل ّيات صنع القرار؛ واملشاركة
بتحسس قضايا
االجتامع ّية املتعلّقة
ّ
املجتمع؛ واملشاركة الثقافية املتعلّقة
بالفنون والقيم الثقاف ّية والتعبري»(((.
مبا أ ّن الحريّة واألخالق ،والقيم
املعنويّة ،والعدالة ،واالستقالل،
بأي
والعقالن ّية ال
ّ
أي منها ّ
يختص ّ
جيل أو مجتمع دون غريه حتى تتألّق
وتزدهر يف حقبة وتأفل يف حقبة
أخرى ،وألنّه ال ميكننا معرفة املجهول إال عن طريق
التجربة كام اإلصغاء لتجارب اآلخرين ،وأل ّن رفع
السيايس والنظرة تجاه
مستوى البصرية والوعي
ّ
القضايا املحلّ ّية والدول ّية ال يت ّم إالّ به ّمة الشباب
((( ( -م.ن) ،ص.10

Investing in the Health and Well-Being of Young Adults,
page 282.
(4)-
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ووعيهم ورسعة عملهم وإبداعهم ،من أجل ذلك ،تتمثّل النقطة امله ّمة التي يجب أن يضعها
صانعو املستقبل نصب أعينهم ـ هم رشيحة الشباب دون الـ  40عا ًما ـ بوصفهم الطاقة
اإلنسان ّية املستع ّدة والفاعلة ،والذين ينبغي لهم أن «يعتمدوا عىل ذواتهم ،ويق ّدروها حق
والتحل بالنزاهة والوعي
ّ
التقدير ،منطلقني من الحثّ عىل العلم ،وإعداد الخطط،
واملسؤول ّية لتنفيذها»(((.
لبلوغ هذه األهداف ،يحتاج الشباب إىل االبتعاد عن الخوف واليأس،
والسعي دامئًا إىل زراعة براعم األمل باملستقبل ،من خالل اتّباع أسلوب حياة
يتج ّنب وقوع خسائر ال ميكن تعويضها ،عىل الصعد املعنويّة ،واالقتصاديّة ،كام
الدينيّة والسياسيّة ،فاإلدراك والوعي مرتكزان أساسيّان للوصول إىل بر األمان
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ(سورة األنفال ،اآلية .)29
املرتكزات والبدائل:

عندما يتمكّن الشباب من انتزاع الفرص املحيطة بهم ،وال ينتظرون من يسمح
لهم أو ال يسمح مبشاركة نشطة وأكرث فعال ّية يف صنع القرار عىل جميع املستويات ،كام يف
متس مصريهم ،عندها يرتكز الشباب عىل أُسس
تخطيط ،أو تنفيذ ،أو رصد أو تقويم جميع املسائل التي ّ
تتيح لهم:
ـ املرونة والقدرة عىل التكيّف.
والسيايس.
واالقتصادي
االجتامعي
ـ تعزيز القدرات املعرف ّية وغري املعرف ّية ،التي تح ّدد املسار اإليجا ّيب
ّ
ّ
ّ
الشخيص واملواقف االجتامع ّية لهذه الفئات ،ما يستدعي إنشاء خطّة حياة لهم ،وتجهيزهم باملهارات الالزمة
ـ تغيري السلوك
ّ
التّخاذ خطوات ناجعة يف مسار تحقيق أهدافهم.
ـ اكتساب املهارات الحياتيّة التي ميكن لهم تطويرها واالحتفاظ بها طوال حياتهم»(((.
الجدير بالذكر ،أ ّن الشباب يشاركون اليوم مجتمعاتهم من خالل وجهات نظرهم وتجاربهم بهدف املساعدة يف تصميم وتنفيذ
الخاصة؛ وذلك من خالل جملة من الخطوات الرامية إىل التد ّخل يف سن القوانني ،والتأثري يف
الربامج التي تستهدف احتياجاتهم
ّ
املتغية من أجل تحديد أهدافهم وأولويّاتهم للعمل« ،باالستناد إىل:
السياسات والربامج ،متك ّيفني مع الظروف ّ
(1)-Uwem E. Ite, Perspectives on Self-Reliance and Sustainable Development in Nigeria, Conference: 2nd National Conference - Academic Staff Union of Polytechnics

_(ASUP), at KenPoly, Bori, Rivers State ,Nigeria, September 2016, page 5, https://www.researchgate.net/publication/308022868_Perspectives_on_Self-Reliance_and
Sustainable_Development_in_Nigeria/link/57d6fc1f08ae0c0081ea7efe/download.

(2)- Youth Participation in Decision-making, World YOUTH Report, 2003, page 284
https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ch10.pdf
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العدد  8ـ شــتاء 2020

رئييس يف رصد الحاجات واملشكالت وتقوميها.
ـ لعب دور
ّ
تحي الفرص لاللتقاء والتعبري عن تجاربهم ومخاوفهم.
ـ ّ
ـ انتخاب ممثّليهم ،وتحديد أولويّاتهم وإدارة جداول
أعاملهم.
ـ املشاركة يف مجالس الشباب ،والنقابات ،والربملانات.
ـ املشاركة يف املؤمترات الوطنيّة والدوليّة ،كمنظّمني،
ومتح ّدثني ،ومندوبني ومق ّررين.
ـ ظهورهم النشط ،ومتثيلهم يف وسائل اإلعالم»(((.
ّ
آليات وسبل املساندة:

وال ّ
شك أ ّن البوصلة األوىل واألخرية تتّجه نحو الشباب
أنفسهم يف عمل ّية تحديد مسارهم وخياراتهم؛ أل ّن التق ّدم
ال يكون تق ّد ًما ّإل إذا كان ذات ًّيا ومعتم ًدا عىل الطاقات
الداخل ّية املنتجة ،وأل ّن أه ّم ّية ظهور الشباب تتمحور كق ّوة
جديدة وفاعلة يف املجتمع ،رشط ّأل تتوقّف مسريتهم

ّ
وأل تصاب باالختالل ،أل ّن  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ(سورة الرعد ،اآلية .)11
ويقودنا هذا املسار إىل أسئلة تتناول الجهة أو
الجهات التي يجب أن ت ُق ِّدم الدعم لهؤالء الشباب،
وتحديد آليّات الدعم يف عمليّة صنع القرار ،باإلضافة إىل
املعلومات التي يُفرتض أن نق ّدمها لهم ،وكذلك مقدار
املعلومات وطبيعة النصائح واإلرشادات التي يتلقّاها
الشباب لدعم قراراتهم ،والفرص املتاحة أمامهم والتي
قد تو ّجه خياراتهم ،ناهيك عن املدى املؤث ّر واملتأيت
من خلفيّة مجتمعاتهم وفلسفتها وأخالقها وثقافتها
عىل صنع القرار .وهذا يرتبط مبقدار معرفتنا وإدراكنا
لكيف ّية تحديد الشباب للتأثري الرئيس عىل عمل ّية صنع
قراراتهم ،ومن ث ّم رصد مستوى التأثري وحجمه لدى
األفراد عىل الشباب أنفسهم.
رصح ،أو يعي أنّه يعمل
أسئلة برسم ّ
كل فرد م ّنا يُ ّ
من أجل مستقبل شبابنا وأ ّمتنا.

(((( -م.ن) ،ص.283
Maa alshabab(8) | Winter 2020

17

ملف العدد

َّ
غزت العقول ..فضاعت الهويات؟!

العس
الشيخ صالح محمد ّ

باحث يف الفكر الديين والتربوي

يولّد اختالف الثقافات بني البلدان اختالفًا طبيع ًّيا يف ما
بينها من ناحية الحضارة ومنط التفكري وأسلوب العيش
وطريقة االستهالك وغريها من األمور.
لك ّننا الحظنا أنّه يف السنوات األخرية وعقب انتشار
خدمة اإلنرتنت والهواتف الذكيّة املحمولة والتلفاز
والثورة التكنولوجيّة بأشكالها املتنوعة حدث تأث ٌري كب ٌري
للثقافة الغربيّة عىل عقول شبابنا؛ حيث غزت بيوتنا؛ ألنّها
ٍ
أدوات كثري ًة ومناسب ًة يسمح لها بالتد ّخل يف
كانت متتلك
كل مفاصل حياتنا اليوميّة.
ّ
وقد ساهمت األزمات االقتصاديّة واالجتامع ّية
والسياس ّية التي تتع ّرض لها مجتمعاتنا يف دخول الثقافة
الغرب ّية واستخدامها بأشكالها السلب ّية أكرث من استخدامها
18
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عامل إيجاب ًّيا نحو التط ّور ،وهذه هي الغاية من
بوصفها ً
الحرب الناعمة التي يخوضها اآلخرون علينا يف محاول ٍة
جميل
ٌ
وكل ما هو
منهم لطمس معامل تاريخنا وحضارتنا ّ
لدينا.
ومن املظاهر التي وقع فيها مجتمعنا اإلدمان عىل
استخدام اإلنرتنت ،بحيث نأى الفرد عن الحياة االجتامعيّة
وأصبح منعزلً عن مجتمعه ،فاتّخذ اإلنرتنت وسيل ًة
للتسلية ومتضية أوقات الفراغ مبا ال يعود بالنفع عليه ،بل
رصفه وعيشه وتفكريه وحتّى
صار يقلّد الغرب يف طريقة ت ّ
يف األسواق من خالل اللباس وتصاميم املوضة ،باإلضافة
املكسة أو كتابتها
اىل اتّجا ٍه الستخدام اللغة العربيّة
ّ
باللغة الالتينيّة إلظهار التأث ّر الشديد بالثقافة الغربيّة.

الرتبوي يف مناهج التعليم ،فبعد أن كانت
 .1غياب الجانب
ّ
وتعليم أصبحت اآلن تركّز عىل الجانب
املدرسة تربي ًة
ً
الرتبوي.
التعليمي وتهمل الجانب
ّ
ّ
 .2عدم مراقبة األهل ألوالدهم
واعتامدهم بشكلٍ كبريٍ عىل املدرسة يف
التوجيه واإلرشاد بحيث استقالوا من
دورهم.
األرسي الذي ميارسه
 .3العنف
ّ
حق أبنائهم ما ساعد
بعض اآلباء يف ّ
عىل الته ّور واالنحراف واالستهتار
بح ّجة الح ّريّة املزعومة والنتيجة أ ّن
العوائل أصبحت مفكّكةً.
 .4االهتامم باملظاهر فقط واالبتعاد عن
األصول واألعراف والرتبية األخالقيّة الرصينة عىل ضوء
االجتامعي الناصع.
القرآن والس ّنة الرشيفة واملوروث
ّ
 .5البطالة والفراغ الذي يعاين منه الشاب العريب واملسلم،
حل لقتل الفراغ إال
حني يجد نفسه ضائ ًعا يف د ّوامتها ،وال يجد ًّ
من خالل التش ّبه بالشباب الغر ّيب.
 .6اإلطاحة بالنظم والقيم من قبل منظ ٍ
ّامت دول ّي ٍة ،من خالل
الحرب الناعمة ،حيث كان الغرض منها هو إحداث االنحالل
والتفكّك فينا.

مع الشباب

تفش ظاهرة غزو العادات والتقاليد
هناك ع ّدة
ٍ
أسباب وراء ّ
رص ٍ
فات
الغرب ّية ملجتمعاتنا العرب ّية اإلسالم ّية واستبدالها بت ّ
واألخالقي؛ لذلك يجب أن نقف
بعيد ٍة عن املوروث الثقا ّيف
ّ
أمام هذه األسباب ونضع الحلول الرسيعة والصارمة لتج ّنب
ضياع الهويّة العرب ّية واألخالق االسالم ّية ،وميكن استعراض
بعض أسباب التأث ّر بالثقافة الغرب ّية ،ومنها:

العدد  8ـ شــتاء 2020

ّ
ً
ّ
الغربي�ة:
ّأول :أسباب التأثر بالثقافة

الوعي والثقافة ومنط التفكري السليم؛ بحيث باتت
 .7قلّة
ّ
كل ما يفد إلينا من الثقافات التي ال تنسجم
عقول شبابنا تتق ّبل ّ
مع تراثنا وديننا.
ّ
ّ
ً
الغربي�ة:
ثاني�ا :أخطار التأثر بالثقافة

وردت آياتٌ تذ ّم ات ّباع اآلخرين دون وعي ،قال تعاىل :ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ( سورة الجاثية ،اآلية .)18

كل خريٍ وتنهى عن
رشع الله تعاىل رشيع ًة كاملةً ،تدعو إىل ّ
ّ
رش ،وأمرنا بات ّباعها ،فإ ّن فيها السعادة يف
ّ
كل ٍّ
الدنيا واآلخرة ،ونهانا عن اتّباع أهواء
الجهلة الذين ال علم لهم وال كتاب،
وميشون وراء أهوائهم الفاسدة
وشهواتهم الدن ّية.
وقال تعاىل :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ(سورة الزخرف ،اآلية .)23

فإذا دان القرآن الكريم املنطق القائم
عىل أساس التقليد األعمى لعادات اآلباء واألجداد،
ٍ
ثقافات أخرى تحمل يف
فكيف بتلك العادات الوافدة إلينا من
مضمونها تدم ًريا لبنية تفكرينا وجذور وجودنا.
إ ّن إنبهار شبابنا بهذه الثقافة وزحف العادات والتقاليد
الغرب ّية واندثار التقاليد العرب ّية واإلسالم ّية العريقة لها مخاطر
كثريةٌ ،أه ّمها:
واملس بالقيم الدين ّية والتقاليد والخصائص
 .1مسخ الهويّة
ّ
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الفكريّة لأل ّمة وتص ّوراتها العقَديّة ،وسلوك ّياتها االجتامع ّية،
دخيل ،وفرضه من
ٌ
كل ما هو
الحضاري ،واخرتاق ّ
وموروثها
ّ
خالل تحسني التك ّيف معه ،وذلك بقصد تق ّبله كبديلٍ
عرصي
ٍّ
تتطلّبه رضورات الحداثة.
 .2التشكيك يف قدرات األ ّمة الذاتيّة عىل النهوض وبناء
حضارتها العرصيّة ،واستعارة نظم حياة واستنساخ أمناط سلوك
لها ،حتى ولو مل تكن متوافق ًة مع خصوصيّاتها ،متهي ًدا للغزو
ووضع اليد عىل نقاط ق ّوتنا وخريات بلداننا بح ّجة الحامية لنا.
 .3قتل روح األ ّمة من خالل اإلساءة إىل اإلسالم ،والتشكيك
بقدس ّية نصوصه ووصمه بالتخلّف ،وإقصاء اللغة العرب ّية من
مناذج
االستخدام بقصد صياغة األجيال كام يريدون ،وتقديم
َ
مزيّف ٍة عن الح ّريّة حتّى تكون قدو ًة ألجيالنا.
ً
ّ
ّ
الغربي�ة؟
ثالثا :كيف يمكن احلد من تأثري الثقافة

إ َّن ُسبل التخلّص من سلب ّيات هذا الغزو الثقا ّيف والح ّد
من تأثرياته عىل شبابنا ومجتمعاتنا تكمن يف توافر اإلرادة
الحقيق ّية مع اإلدارة املخلصة والوف ّية ،فإذا اتّخذ أسلوب
املواجهة واملعالجة سبيل التخطيط السليم والتعاون واالتّحاد
حتم ،فقد كانت لنا
ومؤسساته ،فإنّنا سنصل ً
بني أفراد املجتمع ّ
الغلبة والسيطرة يف قرونٍ مضت وليس مبستحيلٍ استعادتها،
ولك ّنها تحتاج إىل كثريٍ من العمل واإلتقان وتجديد األساليب
التي تتامىش مع روح العرص ،فإذا أردنا الح ّد من تأثري الثقافة
الغرب ّية ،فعلينا القيام بكثريٍ من الخطوات ،وأه ّمها:
 .1احتواء املناهج الدراس ّية عىل مساح ٍة معترب ٍة تتح ّدث فيها
عن ثقافتنا وأفكارنا وأخالق ّياتنا املستندة إىل املنابع األصيلة
التعصب والفكر اله ّدام.
بعي ًدا عن ّ
 .2مخاطبة الشباب بلغتهم والذهاب إليهم والجلوس معهم
واالستامع لهم ،بدل أن يأتوا هم إلينا ،فعمل ّية تبادل األدوار
مه ّم ٌة إذا أعددنا لها بالشكل املناسب.
20
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 .3تقديم فرص العمل للشباب ،وإيجاد األماكن التي ميارسون
فيها هواياتهم الفكريّة والرياض ّية والتعبري عن أنفسهم.
 .4التعاون بني األهل واملدرسة واملجتمع املد ّين لتأمني البيئة
بأسلوب جذّاب بعي ًدا عن العنف.
الصالحة ألبنائنا وإرشادهم
ٍ
 .5إيجاد مساحة أكرب من قبل اإلعالم املر ّيئ واملسموع لبثّ
روح الوعي يف نفوس شبابنا؛ إذ لن نستطيع الح ّد من تأثري
الفكري عليهم دون وجود أرض ّي ٍة صلب ٍة يقفون عليها.
الغزو
ّ
ختا ًما نسأل ما هو العالج الذي ق َّدمته الحكومات املسؤولة
للح ّد من هذه الظاهرة ليكون الشباب يف منأى عن تأثريات
الثقافات السلب ّية ،نحن يف الحقيقة ال نختلف عن الشخص الذي
يعرف مرضه لكن ليس لديه الرغبة يف تناول جرعة الدواء ،إذ
إنّنا نتح ّدث كث ًريا عن اخرتاق الثقافة الغربيّة لشبابنا لكن ال
نح ّرك ساك ًنا.
واملؤسسات
إ ّن املسؤولية الكربى تقع عىل عاتق الحكومات
ّ
واملنظّامت الثقاف ّية والعلم ّية الحكوم ّية واملدن ّية ليك تهت ّم
ألي كان إلقاء اللوم عليهم قبل تأمني
بحاجات شبابنا ،فال ّ
يحق ٍّ
ما يلزم لهذه األجيال.
علينا أن نستفيد من النواحي اإليجاب ّية يف الحضارة الغرب ّية
يخل باآلداب والقيم
التي تنطوي فنقتبس منها ما يناسبنا وال ّ
الرشقي
االجتامعيّة والتعاليم الدينيّة السائدة يف مجتمعنا
ّ
مثل من العلوم والتقن ّيات الحديثة
العر ّيب املسلم ،فنستفيد ً
لتطوير دراساتنا وتوسيع آفاقنا املعرف ّية.
قرشي يف الغالب
السلبي فهو تغي ٌري
وننأى بأنفسنا عن التأثري
ٌّ
ّ
ويكون مق ّدمة لالنسالخ عن الهويّة الحقيق ّية والتمظّهر مبا ال
ينسجم مع ثوابت املجتمع الذي ننتمي إليه يف محاولة للتم ّيز
والرجعي يف نظرنا أو بالقياس إىل
والتم ّرد عىل الواقع املتخلّف
ّ
درجة التق ّدم الذي أحرزته املجتمعات الغرب ّية.

مع الشباب
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د .علي الحاج حسن

أستاذ الفلسفة يف اجلامعة اللبن ّ
�اني�ة

ن
و
ا
ج
ه
ا
ل
ت
ح
ِّ
د
ي
ات
تربز رضورة الرتبية عند الحديث عن جدل ّية العالقة
بني القيم واملامرسات واملسؤول ّيات ،وعندما نذعن بهذه
الرضورة ،فإنّنا نشري إىل سلوك ّيات ومامرسات وأداء للمهام
أي
يختلف عن القيم املتداولة واملعرتف واملسلَّم بها عند ّ
جامعة .ويتّجه بنا القول لالعرتاف بوجود مبدأ مسلّم وإىل
خروج عن املبدأ ،فتأيت الرتبية لتكون العامل املساعد يف
الرجوع إليه ،وعىل هذا األساس تظهر إشكال ّية البحث ،وهي
ظل الخروج أو االنحراف عن املبدأ.
الرتبية يف ّ
وللبحث جوانب وات ّجاهات عديدة تتعلّق بالرتبية
وأنواعها؛ إذ إ ّن اإلطالق فيها قد يُسهم يف جعل املوضوع
مبهم وكذلك الهدف ،فهل نريد الرتبية األخالقيّة أم العلميّة
ً
لحل
أم السلوكيّة أم...؟ إذ إ ّن تحديد الهدف هو املنطلق ّ
اإلشكاليّة ووضوح املعالجة .ومبا أ ّن التح ّديات املعارصة
تشكِّل طيفًا واس ًعا من األسئلة واإلشكاليّات التي تزعزع
أركان كينونة الشباب وانتسابهم إىل منظومة قيميّة مح ّددة،
كانت الرتبية املقصودة تلك التي تعالج اإلشكاليّات ،وبالتايل
قد يكون املقصود منها عمليّة متازجيّة من أنواع عديدة تؤدي
أهدافًا واضحة.
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الرتبي�ة تبين األفراد:

حال
أشار اللغويّون إىل معانٍ للرتبية ،منها أنّها «إنشاء اليشء ً
فحال إىل ح ّد التامم»((( ،وعندما نقول «ربّاه» ،فهذا يعني أصلحه،
ً
(((
وتول أمره ،وساسه وقام عليه ورعاه  .والرتبية يف االصطالح
ّ
عمليّة معرفيّة منظّمة ومستم ّرة تقود األفراد إىل املبادىء
التي تشكّل القيم أساسها .وقد اعتربها بعض العلامء نظام
اجتامعي يُسهم يف تنمية األفراد من النواحي الجسميّة والعقليّة
ّ
(((
واألخالقيّة ليعيشوا يف بيئة سويّة  .وع ّرفها آخرون بأنها عمليّة
إراديّة لتوجيه األفراد إىل النافع والتحذير من الضار(((.
وإذا كانت مرحلة الشباب تشري إىل مرحلة عمريّة ح ّددها
الرتبويّون وعلامء النفس ،فإ ّن املقصود من التح ّديات تلك
التي تشكّل املنازعة والغلبة أسسها((( ،وهي عبارة عن
مجموعة القضايا الفكريّة والعمل ّية التي تستحرض التنافر بني
((( -األصفهاين ،الراغب :مفردات ألفاظ القرآن ،ط ،2طليعة النور ،قم1427 ،هـ ،ص.336
((( -يراجع :النحالوي ،أحمد زيك :معجم مصطلحات العلوم االجتامعية( ،ال ط) ،دار الفكر ،دمشق،
2004م ،ص.16
((( -يراجع :بدوي ،أحمد زيك :معجم مصطلحات العلوم االجتامعية( ،ال ط) ،مكتبة لبنان1982 ،م ،ص.127
((( -يراجع :الحاريث ،صالح :دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحديات الثقافية للعوملة (رسالة
ماجستري) ،كلية الرتبية ،مكة املكرمة1422 ،هـ ،ص.12
((( -يراجع :الرازي ،محمد :مختار الصحاح( ،ال ط) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1994 ،م ،ص.127

مع الشباب
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األفكار والسلوكيّات؛ ونظ ًرا إىل أ ّن الحياة البرشيّة عمليّة استمراريّة تحكمها املعرفة
كل عرص مرتبطة مبا يفرزه هذا العرص من
واإلبداع واالخرتاع ،فقد كانت التح ّديات يف ّ
معارف ووسائل ت ُسهم يف إيجاد األسئلة والتشكيك مبا هو قائم.
بنا ًء ملا تق ّدم تعالج هذه املقالة العمل ّية الرتبويّة التي يجب أن يحظى
ظل ما يواجهونه من تح ّديات فرضها التح ّول
بها الشباب يف ّ
والتكنولوجي .ونرشع
التقني
املعر ّيف والسلويكّ يف عرص التق ّدم
ّ
ّ
بداية بالحديث عن أبرز التح ّديات لنعقّبها بالحلول الرتبويّة
املقرتحة.
ّ
الشباب والتحديات املعاصرة:

تشكّل التح ّديات املعارصة طيفًا واس ًعا من القضايا
التي تثري األسئلة حول ص ّحة العالقة بني القيم واملبادىء
وبني سلوك ّيات الجيل الشاب وأفكاره ،أ ّما أبرز هذه التح ّديات:
1ـ تحدّ يات الهويّة(((:
والتكنولوجي واملا ّدي
التقني
ال يخفى عىل أحد أ ّن التط ّور
ّ
ّ
بشكلٍ عا ّم يحمل يف طياته تح ّولً عىل مستوى األفكار
أي اخرتاع جديد يسهم يف
والثقافة والقيم .وعند إبداع ّ
نقل الحياة البرشيّة نحو اكتشاف مجهوالت الطبيعة،
فإنّه بشكلٍ أو بآخر يرتك تأثريه عىل مستوى أفكارنا
وثقافتنا وقيمنا ،فترتكّب معارفنا عىل أساس فهم
فلسفة ذاك اإلبداع ،ويزرع الشكوك يف أفهامنا
السابقة ملا يجري من حولنا .ويف هذه النقطة
يتجل فقدان الهويّة التي ينبغي أن
تحدي ًدا ّ
تشري إىل مجموعة املعارف والقيم التي
تشكّل حقيقة الفرد والجامعة .وإذا انتقلنا
إىل عامل املصاديق وجدنا أ ّن األديان بشكلٍ
((( -يراجع :الحاريث ،دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحدّيات الثقافية للعوملة،
(م.س) ،ص.82
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خاص ق ّدم منظومة متكاملة
عام والدين
اإلسالمي بشكلٍ ّ
ّ
فهم ملسؤول ّيات اإلنسان
لفهم اإلنسان الفرد والجامعة ،وق ّدم ً
ووظائفه ت ّجاه نفسه وأخيه اإلنسان والطبيعة ،وكذلك األمر
بالنسبىة إىل وظائفه تجاه خالقه .ولك ّن التح ّديات تربز عند
سطوع اإلبداعات واالخرتاعات والثقافات األخرى التي تسهم
يف االنحياز نحو توجيه أسئلة قد ال نجد لها إجابات يف املنظومة
(الهويّة) التي ننتسب إليها ،وإذا تع ّمقنا أكرث من ذلك ،فسنجد
خاص تعتمد عىل نوع من الجزم ّية
أ ّن الهويّة اإلسالم ّية بشكل ّ
االستدالل ّية ،فال ميكن االنتساب إىل الدين ما مل نؤمن عىل
وجه اليقني والقطع بأساس ّياته
وأركانه ،ولكن ما هو الحال
إذا كانت الشكّاك ّية والنسب ّية
هي املنهج الذي تفرضه حياتنا
املعارصة ،وهل ترتك من مجال
لليقني والقطع؟.
كام أ ّن التعلّق مبظاهر الحياة
املاديّة يستتبع االبتعاد عن القيم
غري املاديّة ،وبالتايل التشكيك يف
ولعل تح ّدي الهويّة هو
جدواهاّ ،
أبرز اإلشكال ّيات التي يواجهها
ظل طغيان األفكار األخرى وسيطرتها ،وعجز
الشباب اليوم يف ّ
الثقافة الذات ّية عن تقديم إجابات مقنعة.
2ـ تحدّ ي منط الحياة :يشري منط الحياة إىل مجموعة من
السلوكيّات التي تحيك ً
عمل عن املنظومة القيميّة واملعرفيّة(((،
اإلعالمي والثقا ّيف
ظل هذا الك ّم الهائل من الض ّخ
ولكن يف ّ
ّ
والرتويج ملظاهر الحياة األخرى التي تسطع فيها قضايا املنفعة
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون يف
((( -يراجع  :فصل ّية «دراسات منط الحياة» ،إصدار مركز أبحاث ّ
الجمهوريّة اإلسالميّة ،العدد 1392 ،3هـش ،)2013( .ص .14
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واللذّة واملا ّدة وكيف ّية تطويع الطبيعة املحيطة بنا إىل الرفاه ّية
الخاصة والفرديّة ،باإلضافة إىل مقدار الجاذب ّية الكبري يف أمناط
ّ
الحياة املاديّة ،ال يرتك املجال للحديث عن منط حياة مستق ّر
وتتجل خطورة منط
ّ
يحيك عن املنظومة القيم ّية اإلسالم ّية.
الحياة بشكل واسع عند الحديث عن أهداف الحياة وأركانها
وخاصة إذا كانت تتض ّمن أبعا ًدا غري ما ّديّة .وإذا كانت املنظومة
ّ
الدينيّة قد رسمت تص ّو ًرا للهدف من الحياة ،فإ ّن تغيري منط
الحياة والتأسيس له عىل أساس ثقافة اآلخر يتناقض مع تلك
األهداف التي رسمها الدين .ويرتت ّب عىل تغيري منط الحياة
سلسلة تغيريات ذات عالقة بالهويّة
وباملبادىء الذاتيّة ،ومن ثم االت ّجاه
نحو التقليد العميق لآلخر.
3ـ تحدّ يات الوعي واملؤامرة :يشكّل
والتكنولوجي
والتقني
التط ّور املعر ّيف
ّ
ّ
أحد أبرز مح ّددات العرص الحايل.
وقد ساهمت مجموعة هذه األمور يف
والكمي للحياة البرشيّة،
الكيفي
االرتقاء
ّ
ّ
فأضحى بإمكان اإلنسان أن يتوافر عىل
حياة أفضل ،وأن يتحكّم يف العديد من
مفاصل الحياة املعقّدة ،وهذه إيجاب ّية
البرشي .ولكن الخطري أ ّن
متس الوعي
ّ
ال ميكن إنكارها كونها ّ
بعض الناس حاول االستفادة من هذا التط ّور ،ليامرس عملية
إلغاء اآلخر وتطويعه عرب ما يُعرف اليوم بالحرب الناعمة .وقد
يك العديد من مراكز الدراسات واألبحاث وأبدعوا
ّأسس األمري ّ
الكثري من األدوات والوسائل التي تسهم يف تغيري الذهن ّيات،
والسيطرة عىل اإلرادات ،باعتبار أ ّن هذا األسلوب هو أفضل

يضاف إىل التح ّديات املتق ّدمة مجموعة أخرى ليست أقل
شأنًا ال يتّسع املجال لذكرها من أبرزها :تح ّدي االستهالك
وعدم التو ّجه نحو اإلنتاج ،تح ّدي األرسة والقيم الجمع ّية،
تح ّدي األخالق والتو ّجه نحو اإلباحة ،تح ّدي االستهانة
باملق ّدسات و....
ّ
الرتبي�ة ضرورة وحل:

مم تق ّدم تبدو الرتبية مبعناها األوسع هي الخطوة
انطالقًا ّ
األساس ّية نحو إيجاد اإلجابات والحلول التي تأخذ الشباب
نحو الهويّة وااللتزام بنمط الحياة الخاص والفعال ّية املعرف ّية...
وهي ترتكّب من مزيج يعتمد عىل اآليت:

مع الشباب

كل اإليجاب ّيات
4ـ تحدّ ي تسطيح املعرفة :عىل الرغم من ّ
التي تس ّجل إلنجازات العصور الحال ّية ،لك ّن األدوات الكثرية التي
بديل عن مصادر املعرفة القدمية ،ساهمت
ق ّدمتها ،والتي أضحت ً
بشكل أو بآخر يف تسطيح املعرفة وجعلها سلعة ال قيمة مضمونيّة
لها ،وليس بغريب أن تصبح وسائل التواصل عىل اختالفها
واملسلسالت وبرامج الرتفية هي األكرث حضو ًرا وتأث ًريا.

2ـ تصبح الرتبية ذات فعال ّية إذا اعتمدت عىل أساس صناعة
القدوة ،وهذا يعني إخراج القيم واملبادىء من إطارها
تتجسد يف أرض الواقع .وهنا أُلفت
النظري املثا ّيل ،وجعلها
ّ
ّ
االنتباه إىل أ ّن القدوة مطلوبة عند اإلنسان باعتبار أنّها تشكّل
الكامل املنشود.

العدد  8ـ شــتاء 2020

وسيلة للسيطرة السياس ّية واالقتصاديّة((( .وهذا هو الخطر
بعينه واملؤامرة بعينها.

يعد مقن ًعا اللجوء إىل أدوات ووسائل (قدمية) للوصول إىل
ٍ
أهداف بعضها مل يعد منشو ًدا اليوم.

3ـ تلعب املناهج الدراسيّة وبرامج التنشئة االجتامعيّة
الدور األساس يف صناعة الفرد؛ وذلك أل ّن الرتبية مبفهومها
يل ومستم ّر يسهم عىل املدى
الدقيق أم ٌر
تدريجي تكام ّ
ّ
الطويل واملخطّط واملنظّم يف الوصول إىل األهداف املرج ّوة.

ختا ًما ،إن بحث الرتبية ورضورتها يبدو اليوم أكرث
مم نتص ّور ،فهذا البحث بحاجة إىل جهود جمع ّية
تعقيدً ا ّ
تحدّ د املبادىء وترسم األهداف عىل أساس مدى خطورة
ولعل هذا املقال هو نافذة بسيطة يف اإلضاءة
التحدّ يّ .
عىل املوضوع.

1ـ ال ب ّد من إعادة بناء املنظومة املعرف ّية والقيم ّية مبا يتالءم
مع التح ّديات التي فرضتها الحداثة ،فتق ّدم إجابات ملا
زرعته من تساؤالت .وهنا ال بد من إعادة رسم
املبادىء واألصول للمنظومة املعرف ّية والقيم ّية
واكتشاف األهداف واألدوات ،باعتبار أنّه مل
((( -يراجع يف هذا الخصوص ما كتبه بعض األمريكيّني أمثال جوزيف ناي
[كتاب الق ّوة الناعمة وسيلة النجاح يف السياسة الدوليّة] وما نرشته بعض
وخاصة تلك التي تناولت الرتفيه والتسلية والجنس
مراكز الدراسات
ّ
واملوضة ...باعتبارها تكتيكات لتغيري األفكار [كتاب اإلمرباطوريّة
األمريكيّة وترسانة الرتفيه -الق ّوة الناعمة والتسليح الثقا ّيف ،كذلك كتاب
السيايس أداة املخابرات األمريكيّة للتالعب بعقول الشعوب].
الرتفيه
ّ
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تربية

تربية األبناء

إدارة التحرير

بين العدالة والمساواة

ّ
التربوية:
العدالة

نعني بالعدالة الرتبويّة عدم التمييز بني األطفال يف
املرب مزيّة ألحد أطفاله عىل اآلخرين
املعاملة؛ فال يُعطي ِّ
بنح ٍو يجعله عنده أفضل من غريه ،وهذا ما حثّ عليه
النبوي؛ باعتبار أ ّن العدالة تع ّد قيمة رئيسة
الرتبوي
املنهج
ّ
ّ
يف العمليّات الرتبويّة .ورد يف الحديث الرشيف« :نظر
رسول الله إىل رجل له ابنان ،فقبّل أحدهام وترك
النبي« :ف ّهال واسيت بينهام؟!»(((.
اآلخر ،فقال له ّ

26

املرب مع أطفاله
وتتأكّد العدالة الرتبويّة يف خ ّط عالقة ّ
من حيث الجنوسة (الذكورة واألنوثة)؛ مبعنى أن ال يُوجِد
منا ًخا متامي ًزا إيجابًا لصالح الطفل وسل ًبا ض ّد الطفلة،
النبي أنّه قال« :من كان له أنثى فلم يبدها ومل
وعن ّ
ُيهنها ومل يؤثر ولده عليها ،أدخله الله الج ّنة»(((.
التمايز بني السلوك والعاطفة:

عندما نتح ّدث عن العدالة الرتبويّة ،ال نقصد تحقيق
الحب والعاطفة إىل جانب السلوك والعمل؛
العدالة يف ّ

يختص بالبيئة
ومبدأ املساواة والعدالة الرتبويّة ال
ّ
مؤسسة تربويّة مسؤولة عن
األرسيّة فقط ،بل إ ّن ّ
كل ّ
تطبيق هذا املبدأ ،مثل :املدارس ،واألندية الرياض ّية ،وقد
ورد عن رسول الله أنّه قال« :أبعد الخلق من الله
رجالن :رجل يُجالس األمراء ،فام قالوا من جور صدّ قهم
عليه ،ومعلِّم الصبيان ال يوايس بينهم»(((.

كل أفعال القلوب واقعة تحت قدرة
وذلك ألنّه ليست ّ
اإلنسان واختياره وإرادته الح ّرة ،وأ ّن املو ّدة القلب ّية من
الحب
األمور غري االختياريّة ،وكام يقول العلامء :إ ّن
ّ
مم ال يتط ّرق إليه االختيار دامئًا(((.
القلبي ّ
ّ
فال نقصد بعدم التمييز بني األطفال ما يعيشه اإلنسان

((( -الصدوق ،محمد بن بابويه القمي :من ال يحرضه الفقيه ،ط ،2مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم،
1404هـ ،ج ،3ص.483
((( -الريشهري ،محمد :ميزان الحكمة ،ط ،1دار الحديث ،قم1375 ،هـ .ش ،ج ،3ص.2543

((( -األحسايئ ،ابن أبو جمهور :عوايل اللئايل ،ط( ،1ال د)1402 ،هـ ،ج ،1ص.181
((( -الطباطبايئ ،محمد حسني :امليزان يف تفسري القرآن( ،ال ط) ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم،
(ال ت) ،ج ،5ص.101
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حق حقّه ،وإعطاء
إ َّن معنى العدالة هو إعطاء َّ
كل ذي ٍّ
كل ذي استعداد ما هو مستع ّد له من الكامالت؛ فإ ّن
ّ
العدالة الرتبويّة تقتيض أن يكون مث ّة متايز يف التعامل
عىل ضوء التاميز والفروقات الفرديّة واملراحل العمريّة
بني األطفال ،وبنا ًء عليه ال تتحقّق العدالة الرتبويّة هنا
باملساواة بني األطفال.

مع الشباب

الرتبي�ة بني العدالة واملساواة:

العدد  8ـ شــتاء 2020

من حاالت وجدان ّية داخل قلبه تجاه أطفاله وأوالده،
فإ ّن املشاعر القلب ّية قد تخرج عن التحكّم والسيطرة
طفل
املرب ً
حب ّ
كأحاسيس يف داخل اإلنسان ،ولهذا قد يُ ّ
أكرث من طفل آخر؛ إ ّما لسبب معلوم كأن يكون نفس
الطفل متم ّي ًزا يف أخالقه وأفعاله ،أو لسبب مجهول
كأن يلقى يف قلبه مح ّبته بنح ٍو أش ّد من غريه ،فلذا لن
يكون مأمو ًرا بالعدالة القلب ّية ،فيكون معنى العدالة
خاصة لطفل عىل
واملساواة الرتبويّة عدم جعل ميزة ّ
الخارجي دون املح ّبة
آخر يف املعاملة الفعل ّية والسلوك
ّ
والحب
الحب
القلب ّية .ولكن هذا يجري عىل قاعدة
ّ
ّ
الحب والكراهة أو البغض ،فحتى لو صدر
األش ّد ،ال بني ّ
عن طفل ما ع ّدة أفعال غري مرغوب بها ،ينبغي أن ال
تصل الحالة الشعوريّة لألب أو األم تجاه الطفل إىل
درجة كراهته أو بغضه ،بل إنّ ا يت ّم بغض عمل الطفل
وفعله دون ذاته وشخصه.

املرب عىل الطفل اآلخر ،والكيف ّية تتن ّوع وتختلف حسب
ّ
الجنس والعمر والحاجات ...إلخ.
يوجد بني األطفال جهة اشرتاك وجهة اختالف ومتايز،
كل منهام حقّه فيام هو متاميز
والعدالة تقتيض أن يُعطى ٌّ
به عن اآلخر مبقتىض الجنس أو الس ّن أو االستعداد
واالحتياجات ...إلخ؛ لذا فإنّه بلحاظ العنارص املشرتكة
يكون هناك مساواة ،وبلحاظ العنارص املختلفة يكون
هناك عدالة.
وبهذا يتّضح وجود فرق بني العدالة واملساواة ،فإنّه
الرضوري أن تكون املساواة مرادفة للعدالة؛ بل
ليس من
ّ
بحق األطفال ،فالعدالة ال تعني
ظلم ّ
قد تكون املساواة ً
التساوي يف نظام الحقوق والواجبات ،وإنّ ا تعني تفاوت
الحقوق بتفاوت خصائص األطفال .فالعدالة تتق ّوم
الحق
بإعطاء ّ
حق حقّه ،وعدم إعطاء غري صاحب ّ
كل ذي ٍّ
مستحق له.
ما هو غري
ٍّ

يتبي أ ّن املقايسة واملقارنة إنّ ا ُيكن أن تحصل
وبهذا ّ
بني الطفل األول والثاين فيام ُيكن االشرتاك فيه ،ال فيام
هو مورد للتاميز واالختالف ،مبعنى أن ال يُظهر األب
وييّز الطفل األ ّول أكرث
أو األ ّم ً
مثل أنّه يهتم ويرعى ُ
من الطفل الثاين ...وهكذا ،أ ّما كيفية عدم إظهار ذلك
فلها تقنيّات مختلفة ،واملهم أ ّن الجامع املشرتك هو عدم
جعل طفل ما يشعر مبيزة إيجابيّة أو سلبيّة له من ِقبَل
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َ ًَ
سكنا ألنفسكم

فاطمة نعمة هللا شعيتو

ّ
إسالمية ـ لبن�ان
كاتب�ة وباحثة

تنمية
أك ّدت الدراسات والبحوث التي تناولت البيئة عىل اختالف
أنواعها وجود عالقة جذريّة بني البيئة واإلنسان ،ت َظهر تجلّياتها
يف تكوينه ،ومن ّوه ،وسامته ،وذكائه ،وخرباته ،وثقافته ،وميوله،
واهتامماته(((.
وال َّ
شك أ َّن البيئة املنزليّة واحدة من مفردات البيئة األكرث
التصاقًا باإلنسان ،واألقرب إىل التأثري يف تكوين شخصيّته
وتفتّح قابليّاته؛ وبنا ًء عليه فإ َّن البيئة املنزليّة((( السليمة تصنع
أشخاصا يتمتّعون بصحة نفسيّة وعقليّة وجسديّة وروحيّة
ً
خاصة بات يشكّل
سليمة؛ لك َّن اختيار املنزل مبواصفات ّ
ظل الظروف االجتامعيّة
وخاص ًة يف ّ
تح ّديًا كب ًريا أمام الشباب،
ّ
واالقتصاديّة الصعبة واملهيمنة عىل كثري من مجتمعاتنا.
وقد وصف القرآن الكريم املنزل بأنّه سكن ،حيث قال
ًَ
َ ُ َ ََ َ ُ ْ ْ ُُ ُ
ِك ْم َسكنا(سورة النحل ،اآلية،)80 :
تعاىل :والل َّ جعل لكم مِن بيوت
البيئي( مفاهيم وحقائق ونظريّات وتطبيقات) ،ط ،1دار زهران،
((( -السامر ّايئ ،نبيهة(د)  :علم النفس
ّ
عامن2008 ،م ،ص.8
ّغوي لكلمة «البيئة» يف اللغة العربيّة إىل لفظ «ب ّوأ» ،تقول تب ّوأ فالن بيتًا ،أي اتّخذه
((( -يعود األصل الل ّ
منزل .واالسم؛ البيئة ،واملباءة مبعنى املنزل .والبيئة اصطال ًحا هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويؤث ّر
ً
فيه ويتأث ّر به ،وتتمثّل البيئة فيام يحيط باإلنسان من هواء وماء وتربة وضوء الشمس والنبات والحيوان،
فيحصل منها عىل مق ّومات حياته من غذاء وكساء ومأ ًوى ودواء.
والبيئة املنزليّة هي املكان واملأوى الذي يعيش فيه اإلنسان ،ويتّخذه مستق ًرا له؛ لالحتامء من عوامل
الطبيعة ،ولقضاء احتياجاته ونشاطاته الحيات ّية املختلفة  .يراجع :رزق ،خليل :اإلسالم والبيئة ،ط ،1دار
الهادي ،بريوت2006 ،م،ص.23
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والسكن من السكينة ومعناه الطأمنينة واالستقرار واالستئناس
والهدوء.
فكيف ميكن للشباب أن يجعلوا من بيوتهم سك ًنا ألنفسهم؟
وما هي مواصفات البيئة املنزل ّية السليمة؟
أك ّدت الرشيعة اإلسالميّة عىل مجموعة من املواصفات،
ميكن للشباب مراعاتها؛ ليطيب سكنهم ما أمكن .نذكر منها:
ً
ّأول :اخرت املوقع املناسب

السكنى ّإل بثالث :الهواء الط ّيب واملاء
قيل« :ال تطيب ُّ
الغزير العذب واألرض الخوارة (أي السهلة اللينة)»((( .حيث
يع ّد الهواء واملاء واألرض ،عنارص بيئيّة ترسم املوقع الجغرا ّيف
((( -ابن شعبة الح ّر ّاين ،حسن بن عيل :تحف العقول عن آل الرسول ،ط ،7مؤسسة األعلمي ،بريوت2002 ،م.320 ،

نُسب إىل أفالطون قوله يف تعريف الجامل بأنّه« :وجود
والكل»(((.
التناسق واالنسجام بني األجزاء ّ

عىل املساحات الخرضاء من حدائق وبساتني وغريها؛ حيث
وصفت اآلية املساك َن التي توجد فيها الج ّنات بالبلدة بالط ّيبة.

وال يخفى تأثري الطبيعة الخرضاء عىل اإلنسان ،وعىل صحته
النفسيّة وقدراته العقليّة والبدنيّة؛ فقد أظهرت دراسات
يابانيّة أُجريت عىل مجموعة من الشباب أ َّن دقّات القلب
ومستوى ضغط الدم ،والهرمونات املسؤولة عن القلق تنتظم
كلم كان اإلنسان موجو ًدا يف الطبيعة ،وأ َّن االسرتخاء يف
ّ
املناعي ،ويزيد من إنتاج الخاليا البيضاء
الطبيعة يق ّوي الجهاز
ّ
(((
املسؤولة عن محاربة الفريوسات واألمراض .
وتوف ًريا للجهد والوقت ،يفضّ ل أن يكون املنزل قري ًبا من
مكان العمل ،ومراكز الدراسة واملراكز الصح ّية والخدمات ّية
املختلفة.
النفيسhttp://www.alkhaleej.ae/alkhaleej ،
((( مقالة بعنوان لطبيعة عالج للقلق والتوتّر ّ

مع الشباب

كام يُستفاد من قوله تعاىل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧ( سورة سبأ ،اآلية ،)15رضورة احتواء املساكن

العدد  8ـ شــتاء 2020

املناسب الختيار املنزل ،فوجود املنزل يف بيئة طبيع ّية يع ّد من
وخاصة إذا ترافق مع توافر مساحات
النعم اإلله ّية الكربى،
ّ
خرضاء بعيدة عن ضوضاء املدن وتل ّوثها.

بنا ًء عليه؛ فإ َّن حسن اختيار املوقع الجغرا ّيف للمنزل هو
الخطوة األوىل التي ينبغي للشباب أن يُ ِ
قدموا عليها ليصنعوا
بيئة منزل ّية سليمة.
ُ
ّ
ً
الهندسية
ثاني�ا :ال تغفل التصاميم

وال ّ
شك أ ّن مث ّة اختالفًا بني الناس يف الذوق الجام ّيل ،وتحدي ًدا
فكل يقوم بتنسيق منزله وترتيب
يف ما يرتبط بالبيئة املنزل ّيةٌّ ،
أثاثه بحسب ذوقه.
املتخصصني يف الهندسة الداخل ّية إىل
وقد أشار بعض
ّ
مجموعة من القواعد واإلرشادت التي تساعد يف تصميم
يل للمنزل ،ويف كيف ّية توزيع األثاث وتنسيقه مبا
الشكل الداخ ّ
يتوافق ومتطلّبات الحياة.
واألساس يف الهندسة الداخليّة أن يعتمد تنسيق الغرف يف
املنزل وتنظيم األثاث فيها عىل كيفيّة استعاملها ،وما يُؤ ِّمنه
تنظيمها من راحة لإلنسان(((؛ لذا يجب هندسة الغرف واألثاث
املنز ّيل بالشكل الذي يدعو إىل الراحة وسهولة التنقّل داخل
املنزل ،انطالقًا من املقولة الشهرية يف ف ّن العامرة الحديثة من
أ ّن «الشكل يتبع الوظيفة»(((.
وال يخفى عىل أحد أ َّن املنزل الفسيح يؤ ّمن الراحة والسعادة
ألهله ،لك ّن دعوتنا إىل التوسعة ال تعني أب ًدا أن يعيش الشاب
يف ترف مفرط ،بحيث يسعى إىل اتخاذ منزل كبري ،ويبالغ يف
عامرته وهندسته ،ويُرسف يف تزيينه وتجميله باألثاث الثمني،
ما يؤ ّدي إىل ضياع املال وإتالفه؛ فقد نهت الرشيعة اإلسالم ّية
العريب ،بريوت2013 ،م،
(((ـ الغز ّايل ،أبو حامد محمد بن محمد :إحياء علوم الدين( ،ال ط) ،دار الكتاب ّ
ج ،8ص.12
(((ـ نزير الزيّات :ديكور البيت السعيد ،ط ،1دار دمشق ،دمشق1989 ،م ،ص .64
املعامري فرانك لويد رايت .يُراجع :العامرة الحديثة بساطة وجام:
(((ـ مقولة كتبت بواسطة
ّ
.Modern Architecture
https://forum.uaewomen.net61cd35ec6defb621588.
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تنمية

أساسا يف بناء البيوت واختيارها؛ حيث
عن اإلرساف ،وجعلت الكفاف معيا ًرا ً
«كل بناء ليس بكفاف ،فهو وبال عىل صاحبه«(((.
ورد يف الحديثّ :
ً
ّ
ثالثاّ :
املزنلية
اهتم بالنظافة
ال ّ
شك أ ّن النظافة من أه ّم رشوط البيئة املنزليّة الصحيّة والسليمة ،وقد
ُجعلت من مقتضيات اإلميان؛ قال رسول الله« :النظافة من اإلميان»(((،
فضل عن األفنية (وهي
وحثّ  املسلمني عىل االهتامم بنظافة الدار ً
(((
الساحات التي تحيط بالدور) ،حيث قال« :اك ِنسوا أفن َيتكم»  .وقال
أيضً ا« :ال تب ّيتوا القاممة يف بيوتكم وأخرجوها نها ًرا»(((.
مؤشات املنزل النظيف الرائحة الط ّيبة؛ لذا يويص الخرباء بزراعة
ومن ّ
والفل ،والغاردينيا ،والريحان،
بعض النباتات املنزل ّية العطريّة ،كاألوركيدّ ،
وغريها ،أو االستفادة من الزيوت العطريّة ،مثل :زيت الالفندر ،والقرنفل،
الطبيعي(((.
والياسمني ،أو استخدام بعض أنواع الب ّخور
ّ
وال نبالغ إن قلنا إ ّن النظافة ال تقترص عىل أثاث املنزل وجدرانه فحسب،
بل تشمل ذ ّرات الهواء أيضً ا؛ فالبيئة السليمة والنظيفة هي تلك البيئة
الخالية من تل ّوث الهواء املنز ّيل الذي يكون مصدره الدخان املنبعث من
وخاصة أ ّن هذه العادات صارت جز ًءا
التبغ والرنجيلة والفحم الصلب غال ًبا،
ّ
من عادات الشباب وهوسهم .وقد ذكرت منظّمة الص ّحة العامل ّية يف تقريرها
أ ّن التع ّرض للهواء املل ّوث داخل املنزل ينجم عنه  3.8مليون حالة وفاة
مبكرة سنويًّا من ج ّراء اإلصابة بأمراض غري سارية ،منها :السكتة الدماغ ّية،
الرئوي املزمن ورسطان الرئة .وتتس ّبب
اإلقفاري ،واالنسداد
ومرض القلب
ّ
ّ
الجسيامت التي تُستنشق من الهواء املل ّوث داخل املنزل بنسبة تزيد عىل
الرئوي(((.
 50%من وف ّيات األطفال دون سن الخامسة بسبب االلتهاب
ّ
الطربيس ،الحسن بن الفضل :مكارم األخالق ،ط ،1دار املح ّجة البيضاء ،بريوت2001،م ،ص.80
(((-
ّ
ط
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ج ،59ص.291
1983م،
،2
األطهار،
األمئة
أخبار
لدرر
الجامعة
األنوار
بحار
باقر:
محمد
املجليس،
(((-
ّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،ج ،2ص.463
الربقي ،أحمد بن محمد بن خالد :املحاسن (األخالق واآلداب) ،ط ،1مؤسسة
(((-
ّ
ّ
اإلسالمي التابعة لجامعة املد ّرسني ،ق ّم1413 ،هـ ،ج ،4ص.5
مؤسسة النرش
((( -ابن بابويه ،مح ّمد بن ّ
عيل :من ال يحرضه الفقيه ،طّ ،2
ّ
املنزيل ،ط ،1دار الفراشة ،بريوت2001 ،م ،ص .236
((( -لورا فرونتي :دليل التدبري والتوفري ّ
((( -الصفحة الرسم ّية ملنظّمة الص ّحة العامل ّية ،تل ّوث الهواء داخل املنزل والصحة

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
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البيئي الذي يشكو منه
يع ّد التل ّوث الضوضا ّيئ أو
السمعي من أنواع التل ّوث ّ
ّ
كثريون ،ويُراد به الضجيج واألصوات العالية التي تؤذي السمع ،وتُقلق الراحة،
وخصوصا املرىض واألطفال ،ومن يحتاج عملهم إىل فكر
وتتلف األعصاب،
ً
وسكينة وهدوء .ومن هنا ،ش ّجع اإلسالم عىل خفض الصوت واستنكر رفعه:
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
(سورة لقامن ،اآلية .((( )19

العدد  8ـ شــتاء 2020

ً
رابعا :إحذر من ّ
ّ
الضوضايئ
التلوث

وال ّ
شك أ ّن سالمة البيئة املنزلية تكتمل بالهدوء والبعد عن التل ّوث
الضوضا ّيئ.
ختا ًما ،إ ّن ما ذكرناه من معايري جغرافيّة وبيئيّة الختيار املنزل الالئق
ال يكتمل ّإل بوجود البيئة االجتامعيّة السليمة؛ لذلك نجد أ ّن الرشيعة
رجل أىت إىل رسول
اإلسالميّة حثّت عىل ُحسن اختيار الجار؛ فقد ورد أ ّن ً
الله فقال« :يا رسول اللهّ ،إن أردت رشاء دار ،أين تأمرين أشرتي ،يف
جهينة ،أم يف ُمزينة ،أم يف ثقيف ،أم يف قريش؟ فقال له رسول الله :
ثم الدار»((( .ويف السياق نفسه ،قيل« :سل عن الرفيق قبل الطريق،
الجوار ّ
(((
وعن الجار قبل الدار» .

فأحسنوا اختيار منازلكم تلكون

ً
سكنا ألنفسكم...

(بترصف).
((( -كيف نحافظ عىل البيئة؟ نافذة املجتمع والبيئة ،شبكة املعارف اإلسالميةhttp://www.almaaref.org ،
ّ
مؤسسة آل البيت ،ط( ،2ال د) ،بريوت1988 ،م ،ج ،3ص471
(((-
ّ
النوري ،حسني :مستدرك الوسائل ،تحقيق ونرش ّ
عيل نهج البالغة ،ط ،10دار املرتىض ،بريوت2001،م ،ج ،3ص.511
(((اإلمام ّ
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شبابية
تجارب
ّ

مكتب�ة

OwelZee

ّ
اإللكتروني�ة
إعداد :آالء شمس الدين

ماجستري يف اإلعالم اجلديد ـ لبن�ان

َ
سافر ميع ً
ً
ُ
والسالم بلُ َغيت يعين كتابً
ئتك به لتُ َ
بعيدا ،حنو
ج
ا،
«سالما،
ِ
ِ
ِ
ُ
اعلم ال يصل إيله إال حامل هذه اتلذكرة اثلمينة ،جئتك بكتاب تلقرأ،
ٍ
ً
كما ّ
رحب اهلل بنبيه يف آيته األوىل ،قائل «إقرأ»ّ ...
فهيا إقرأ».
تخترص زينب حجازي الشابّة العرشين ّية شغفها بالكتب بهذه
العبارات التي نجدها مطبوعة عىل فواصل الكتب وعالماتها
املخصصة يف مكتبتها ،وهي عباراتٌ جميلة لشابّة أدركت
ّ
ظل تراجع نسبة الق ّراء
أه ّم ّية القراءة ،وشعرت باملسؤول ّية يف ّ
يف بالدنا العرب ّية ،فق ّررت أن تبادر لنرش الكتاب بني صفوف
الشباب عن طريق تأسيس مكتبة  Owelzeeاإللكرتون ّية لبيع
الكتب يف لبنان.
فكيف بدأت الشابّة العرشينيّة تجربتها؟ وإىل أين وصلت؟
بدأت زينب تجربتها من خالل املشاركة يف دورة تدريب ّية
32
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من ِقبل جمع ّية رمق ونوايا يف النبط ّية ،جنوب لبنان .وضعت
خالل الدورة خطّة مكتبتها ،وأهدافها ،وتفاصيل عملها ،وفاز
مرشوعها بالتمويل يف نهاية الدورة من ِق َبل الجمع ّية من بني
 15مرشو ًعا ،وذلك مببلغ قدره  $1000لتبدأ تنفيذ خطّتها.
استم ّرت زينب ستّة أشهر يف التخطيط قبل إطالق املكتبة
بشكلٍ
رسمي ،وقد استعانت بفريق عمل مؤلَّف من :صديقتها
ّ
املتخصصة يف العالقات العا ّمة ،مص ّمم غرافييكّ ،وأمينة
ّ
مستودع تتابع طلبات الكتب من الزبائن.
كان هدفها كام تقول« :أن يصل الكتاب للشباب وللجميع

مع الشباب
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بأقل كلفة ،ومن خالل تأمني كافّة الوسائل للتشجيع عىل الثقافة .ال نستطيع
ّ
أن نتّهم الشباب واملجتمع باالبتعاد عن القراءة ونحن ال نؤ ّمن لهم الكتاب».
بأقل كلفة ،ويستطيع
تتض ّمن مكتبة  Owelzeeاإللكرتونيّة بيع الكتب ّ
القارئ تبديل كتابه القديم
بكتاب جديد من املكتبة،
مخصصة
وهناك -أيضً ا -كتب
ّ
لالستعارة عرب املوقع ،ومث ّة
خاص باملكتبة
منتدى قراءة
ّ
منصتها اإللكرتونيّة ،وقد
عىل ّ
االجتامعي يف التسويق للمكتبة بشكل كبري ،فقد
ساهمت وسائل التواصل
ّ
استطاع عدد كبري من الشباب الوصول إىل املكتبة ورشاء الكتب من خالل
منصة إنستاغرام وفيسبوك.
ّ
تلق فكرتها يف البداية تشجي ًعا كب ًريا ،فكان الجميع يعتقد أ ّن مرشوع
مل َ
إنشاء مكتبة هو مرشوع فاشل تجاريًّا ،وذلك بسبب نظرتهم السلب ّية إىل
رصت عىل أن تضع الكتب التي تناسب ميول
الشباب وميولهم ،لك ّن زينب أ ّ
الجميع حتى تش ّجع عىل القراءة ،فقد تن ّوعت الكتب بني األدب ،والرتبية،
التنمية البرشيّة ،السياسة وغريها .وبالفعل بعد انطالق املرشوع كانت نسبة
جيل يقرأ.
املبيعات مرتفعة ،وهذا ما أثبت للجميع أ ّن مث ّة ً
ات ّبعت زينب وسائل تشجيع
لرشاء الكتب ،فكانت تبيع
بأقل سعر ممكن،
ّ
الكتب
وكانت تنظّم بعض النشاطات
والعروض يف املناسبات واألعياد املختلفة؛ فنظّمت يف ذكرى والدة
الرسول األكرم نشاطًا يف املكتبة تحت عنوان« :اهدين كن ًزا يُقرأ»،
كل طلب كتاب.
وأرسلت نسخة من القرآن الكريم هدي ًة مع ّ
واجهت مكتبة  Owelzeeصعوبات كثرية ،أبرزها العالقة مع دور النرش.
بأقل كلفة ،وكان هدف دور النرش
تقول زينب « :كان هديف تأمني الكتب ّ
تجار ًّيا ،وكانت أسعار الكتب مرتفعة وثابتة ،مل أستطع تخفيض األسعار ويف
كثري من األحيان ،وكنت أبيع الكتب بخسارة».
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تجارب شبابية

وتشري
زينب إىل أ ّن مث ّة قانونًا قضائ ًّيا مينع من
تخفيض األسعار املح ّددة من ِقبل دور النرش .وبطبيعة
إعالمي أو دعم
أي تفاعل
الحال ،مل َ
تلق ّ
منصة املكتبة اإللكرتون ّية ّ
ّ
مخصصة للكتب يف لبنان.
منصة إلكرتون ّية ّ
مادي ،عىل الرغم من أنّها أ ّول ّ
ّ
تتابع زينب دراستها يف أملانيا حال ًّيا ،كام تتابع عملها مع فريق املكتبة يف لبنان،
وهي تطمح إىل تطوير املكتبة ،وتعمل عىل ابتكار أنشطة جديدة دامئًا؛ وذلك
املنصة
لتشجيع الشباب عىل القراءة حتى ال يتوقّف العمل ،وتهدف إىل تفعيل ّ
مخصصة لبيع
اإللكرتون ّية بسبق
إعالمي أكرب .كام تسعى زينب إىل تفعيل مكتبة ّ
ّ
كتب األطفال أيضً ا.
«هديف أن يقرأ الجميع» ،هذا ما أرادت أن تؤكّد عليه الشابّة املبدعة
زينب حجازي يف نهاية حديثها عن تجربتها الشباب ّية املتم ّيزة،
مشرية إىل قول الكاتب ع ّباس محمود العقّاد« :القراءة
وحدها هي التي تُعطي اإلنسان الواحد أكرث
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من حياة واحدة؛ ألنّها تزيد هذه الحياة عمقًا ،وإنّ كانت
ال تطيلها مبقدار الحساب».
أ ّما الكاتب والروا ّيئ جورج مارتن فيقول« :يعيش القارئ
ألف حياة قبل أن ميوت ،وأ ّما ذلك الذي ال يقرأ ،فيعيش
حياة واحدة وحسب».
جيل
القراءة هي فعل حياة ،فعل إسعاد اآلخر ،ونحن ٌ
يقرأ ،ال نحتاج الكثري إلحياء حضارتنا وثقافتنا ،علينا أن نقرأ
وأن نش ّجع الناس عىل القراءة .ومث ّة دامئًا فرصة ليصل الكتاب
للجميع ،ليستمتع الجميع بالقراءة .وليس علينا ّإل أن نسلك
طريق الرحلة ،رحلة القراءة ،فعندما نخطو خطواتنا األوىل يف
الطريق ،سنكون أحرا ًرا لألبد.

ماذا تنتظر؟ ه ّيا اقرأ ..
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أدب وفن
سكينة مصطفى
كاتب�ة ـ لبن�ان

()1

إنّها الثالثة فج ًرا ...استيقظ أحمد
من نومه ،الحلم نفسه يتك ّرر؛ لعلّها
امل ّرة الرابعة أو الخامسة التي يرى
فيها والده ،يف املوقف عينه!
نهض ليرشب املاء ،ث ّم وقف
أمام النافذة يتنفّس ِملء رئتيه
هوا ًء بار ًدا ،مطلِقًا تنهيداته
املتتالية ليزفر معها بعضً ا من
ِعبء ذلك الحلم.
كل صباح،
مىض إىل عمله كام يف ّ
ولك ّن فكره مل يهدأ ،يسرتجع صورة والده
يف الحلم ،وأسئل ٌة كثري ٌة ترت ّدد يف ذهنه :ملاذا يبقى عىل صمته؟
وم َّم ابتسامته حي ًنا وبكاؤه حي ًنا آخر؟ كيف أفهم مراده وهو
ال ينبس ببنت شفة؟ ماذا يريدين أن أفعل؟ ثم يقول« :مل أعد
أستطيع رصف النظر عن هذا املوضوع»! ويعيد حساباته:
«الشقّة تلك كتبتها ألبناء ع ّمي كام أوصاين ،وقطعة األرض مل
نهملها ،قرأت له بعض القرآن ليلة الجمعة ،أهديه الفاتحة من
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ِ
تضج
وقت آلخر ..أنا مل أخالف وصيّته ،ملاذا يبيك؟ ملاذا؟»ّ ...
تلك األسئلة كلّها يف خاطر أحمد ،أمىض يومه غارقاّ يف التفكري
ورضب االحتامالت واسرتجاع صور املايض ودموع والده تلك!
يف املساء ،قُرع باب الشقّة الصغرية _التي استأجرها أحمد
منذ أن التحق بوظيفته الحال ّية _ كان صديقه يونس قاد ًما
لزيارته ،تناوال عشاءهام م ًعا ،تجاذبا أطراف الحديث،
َ
منهمك الفكر بحلمه ،ق ّرر أن
وحينام كان أحمد ال يزال
يخرب صديقه بذلك.
«زره يا أحمد ،زر قربه ،امليّت يحب أن يُزار» .تفطّن
أحمد إىل أنّه -وبسبب عمله البعيد عن بلدته -مل يزر
قرب والده منذ م ّدة ،لذا وجد يف كالم صديقه وج ًها من
الص ّحة والصواب.
()2

يصادف اليوم يوم عطل ٍة رسم ّي ٍة يف البالد ،يستيقظ أحمد باك ًرا
يوضّ ب حاج ّياته ،ويقصد موقف الباصات ،ووجهته بلدته .يف
الطريق ،عاود أحمد التفكري وكلامت يونس ترت ّدد يف أذنه« :زره
يا أحمد» ،فيتساءل :هل يكون بكاء أبيه يف الحلم لعدم زيارته
له؟ يلوم نفسه حي ًنا ،ويُ ّربر لها ظروف عمله حي ًنا آخر...

مع الشباب
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ـ انظري يا أمي واقريئُ :ولد عام 1967م ،وتويف عام 2015م
أي أ ّن عمره كان  48عا ًما.
أدب وفن

بني ،ما املشكلة؟
ـ صحيح يا ّ

ِ
سنوات فقط!
ـ انظري أمي ،لك ّنهم كتبوا يف األسفل :أربع

ـ أين قرأت ذلك؟
ـ هنا أمي انظري هنا!
ـ بني ال أرى شئ ًيا! من أين أتيت بهذه العبارة؟؟
بعد أن تأكّد أحمد أنه وحده يرى تلك العبارة دخل دوام ًة
كربى من التفكري ،والضياع ،والتصديق والتكذيب لعينيه! حتى
وحق السامء رأيتها!»...
رصخ« :لك ّنني رأيتها ّ
()6

جالس عند
الليلة ليلة الجمعة ،ليلة زيارة القبور .أحمد
ٌ
يرش املاء ،ثم
قرب أبيه يس ّوي باقات الورد التي تكاثرت عليهّ ،
ميسك املصحف ليتلو القرآن ثم يفتحه ،ويرشع بالتالوة :
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم»
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ( .سورة النحل ،اآلية.)88

بينام هو كذلك ،يلتفت إىل أحدهم جاء ليزور صاحب ذلك
قصته ،وال سيّام تلك العبارة التي أثارت يف
القرب الذي شغلته ّ
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ذهنه ألف سؤال وسؤال،كان القادم صب ّي ًة جلست إىل جانب
ذلك القرب متسحه ،وتعتني بزهو ٍر جلبتها معها ...وأحمد يفكّر:
«ال ب ّد أنها من ذويه ،لعلّها أخته أو ابنته! هل ميكنني سؤالها
عنه؟ ماذا سأقول لها ؟ هل سأقول ملاذا أنا أرى تلك الجملة؟
وهي غري موجودة؟ هل يبدو األمر منطق ًّيا؟».
صار يرصف النظر عن السؤال تارةً ،ويتح ّمس له طو ًرا ،قد
رس ذلك
تكون هذه فرصته الوحيدة إذا ما أراد أن يفهم ّ
أصل!! فالبلدة كبرية ،وعطلته شارفت
رس ً
الرجل ،إن كان مثة ٌ
عىل االنقضاء ،واألمر يبدو غري ًبا ،ما العمل؟ ق ّرر حسم معركة
األفكار تلك ،ونهض باتجاه ذلك القرب...
()7

ـ السالم عليكم؛ ح ّياها بهدوء ووقار
ـ وعليكم السالم
ـ عف ًوا هل أنت من أقاربه؟ يسألها مش ًريا بيده نحو القرب
ـ إنّه أيب
ـ لريحمه الله
ـ وأمواتكم إن شاء الله»
لدي
سكت بره ًة وحينام عاد للكالم تلعثم :يف الحقيقة ،كان ّ
سؤال ما ،وكنت أنتظر أن أرى أحد أقاربه حتى أسأله إياه..
تفضّ ل
هل سنوات الوالدة والوفاة صحيحتان كام د ّونتا هنا؟
نعم بالتأكيد هي صحيحة ،لقد تويف وله من العمر  48سنة.
هل كان مريضً ا؟
ال مل يكن كذلك ،لقد كان موته مفاجئًا لنا

حس ًنا.
رجل عاديًّا ط ّي ًبا ،مل يكن يف حياته كثري من
تتابع :لقد كان أيب ً
عامل نشيطًا يك ّد عىل عياله ،ولوال مشكلته
التعقيدات ،كان ً
مع ع ّمتي لقلت لك أ ّن حياته كانت خالية من املشاكل...حتى
يف موته مات بهدوء! لكن عف ًوا أنا مل أفهم بعد ما الذي جعلك
تسأل عن حياته؟
متجاهل سؤالهاِ :
قلت
ً
أعتذر منك أيّتها الس ّيدة؛ يتابع أحمد
مشكلة مع ع ّمتك؟ أي أخته؟
ٌ
خالف بينهام نتيجة طباع زوجها الفظّة،
نعم لقد نشب
وتد ّخله مرا ًرا يف شؤونهام؛ ماجعل اله ّوة تكرب مع األيّام وتصل
إىل القطيعة بينهام..
تذكّر أحمد شيئًا ما
عندما سمع هذا
أحس
الكالمّ ،
بغصة،
ّ

ٍ
سنوات من
لقد كان خالفهام يف الحقيقة قدميًا لك ّن قبل أربع
وفاة والدي ُحلّت املسألة..

مع الشباب

مع أنّني مل أفهم ما ترمي إليه بالضبط ،لكن ال أظن ذلك
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مختلف؟
رس ما؟ يشء
ٌ
عف ًوا هل كان يف حياته ٌ

ولك ّنه يف الوقت عينه شعر أ ّن ما تقوله الصبيّة قد يوصله إىل
ما يخدم أسئلته ..وهل استمرت هذه القطيعة؟؛ سألها.

عندما سمع أحمد بالسنوات األربعُ ،ص ّمت أذناه ،مع أ ّن
الفتاة كانت تتابع كالمها...
()8

أربع سنوات فقط ،السنوات األربع ،الحلم الذي تك ّرر أربع
كل ذلك جعل يدور يف فكر أحمد..
مرات!!! ّ
وهناك يشء آخر ..تذكّره ..
ست سنوات،
تذكّر خاله ...خاله الذي مىض عىل خالفه معه ّ
من تاريخ وفاة والده...
اآلن شعر أحمد أنّه فهم شيئًا ما ،عمر ذلك الرجل بعمر
وصله لرحمه...
عزم أحمد عىل مصالحة خاله مهام كلّفت األمثان ...حتى
تقص العمر..
ال يضيع عمره ويقرص؛ فقطيعة الرحم ّ
()9

أحمد عند باب خاله ،قرعه ،أحد ٌما فتح له
الباب ...رأى خاله داخل البيت واقفًا ينتظر ضيفًا
..أشعة ٍ
شمس خفيفة رضبت املكان ...وخلّقت
ظل واقفًا ...تعلو وجه صاحبه
عىل الحائط ًّ
ابتسامة الرىض..
ورد يف الحديث الرشيف:

ّ
« إ ن الرجل يلقطع رمحه وقد بيق من
عمره ثالثون سنة ،فيجعلها اهلل ثالث
ّ
سنني ،إن اهلل يفعل ما يشاء»(((.

األربيل ،أبو الحسن :كشف الغ ّمة( ،ال ط) ،دار األضواء ،بريوت( ،ال ت) ،ج ،2ص .165
ّ
(((
Maa alshabab(8) | Winter 2020

39

هبة عالء الدين
أدب وفن

ً ًّ
َ َ
مرة؟
هل نسيت باب اذلاكرة مفتوحا

نزهة في ذاكرة
40

كاتب�ة وشاعرة ـ لبن�ان

ً
َ
َ
وتنقلب مهرجانا صاخبًا من
تلتالطم خاليا دماغك،
َّ
ُ َ
غواغء من فقااعت ّ
َ
ملون ٍة
يلتحول داخلك
الضوضاء واجللبة؛
ٍ
بعدد املشاهد اليت تذكرها ،منها ما يُ ُ
قرحك ،فتزنف من
ُ َ
ُ
يهندسك ُم ُّره وتصقلك قسوته..
جديد ،ومنها ما
ٍّ
ُ
قطرات اذلكرى بتأن ،فتجد نفسك أمام أروق ٍة
جتوب
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عد ُة مقابضُ ،
تتوه يف
باب
للك منها عدة أبواب ،للك ٍ
شتٍ ،
ُّ
ُ
أفاكرك ،تتصارع ثم تهدأ..
تتشوش
دهالزيها،
ُ
ُ
ً
ُ
ُ
تتذكر يوم
عطر عتيق،
تدخل رواقا تنبعث منه راحئة
ٍ

انكرست قارورته يف غرفتك القديمة ،وآخر ما تذكره من
ٌ
ّ
مخرية اكنت قد ُربطت يف عنقه ،ومن راحئتها
شلكها وردة
الكثري..
ّ
ويوم تاهت دميتُك املفضلة بني (كوم ٍة) من األلعاب اليت
ّ
ً
مجعتها وادلتك حني ّ
قررت أنك كربت تمهيدا تلهجريها من
اعملك الصغري..
ُ
ً
ُ
ٌ
تدخل رواقا آخر يتصاعد منه دخان أسود ،ما اعد خينقك
ً
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ثم تتعث وتقف ،حتدق
بكثافته ،تتقدم قليل ،تتعث وتقف،
ّ
ّ
ً
اخلاص،
للك إطارها
قة،
صورا رماديّة معل
يف جدرانه ،فرتى
ٍ
خيتلف باختالف تهمتهاُ ،حجزت فيه وفق اجلريمة اليت
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ُ
ارتكبتها يف روحك ،تبحث يف أعينهم عن عذر ،فال جتد ،إال
ّ
ما يكذب ألسنتهم..
األشياء من حولك ،جيذبُك ُ
ُ
أريج
تميض يف طريقك ،تتساقط
ُ
ّ َ
رواق جديد ،تفرتش َ
خبأت فيها
خريف صفراء،
أرضه أوراق
ٍ
ٍ
اشتقت ألناس لم ترهم ً
ً
َ
دلروب لم تطأها،
يوما،
قصصا طويلة،
ٍ
ٍ
َ
ّ
ً
لكن األوراق الصفراء بقيت صفراء ..
كثريا،
بكيت
ُ َّ
ُ
لك ما َ
تنتقد من ّ
ترصفات وادليك،
كنت
اآلن ،وأنت تمارس
تتمر ُد ىلع ّ
ُ
أو ّ
جتلس بني
حبة دوا ٍء ال ذنب هلا سوى أنها
ًّ ّ
أن ّ
تمردك
مشط شعرك وفرشاة أسنانك ،وأنت تعلم جيدا
ّ
ودوارا ُمضنيَني ..أما َ
ً
ُ
ً
تؤمن بعقارب
زلت
عناء
هذا سيلكفك
الساعة؟

ٌ
ُ ُّ
ٌ
ً
أرقام قابعة يف معصم أو
حتما ال ..املعتوه فقط هو من تده
ٌ
مصلوبة ىلع جدار!!
ّ
مشاعر ّ
ُ
ّ
حقييق،
مجة ،وستكتشف كم أنت
اآلن ،ستود ُعك
ٌّ ًّ
حقييق جدا!!
َ ْ
ٌ
ُ
ت ُ
آخر أقحوان ٍة
وصيد
قلبك هرم كئيب ،قد شاخت أغصانهِ ،
ُ
ّ ُ
اكنت تتأرجح بني فروعه ..ال ّ
يهم!! عقلك ما زال خبري ،سيصدق

ً
أخريا..

ْ ُ َّ
أوص ْد ما ّ
ت لك أروقتك..
رشعت ،قد شمم
ِ

ّ
هيا ..أنا أنتظرك ..
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تكنولوجيا

ّ
الهندسةالطبية ميدان االبتكار
ليلى قبيسي

ّ
الطبي�ة ـ لبن�ان
مجازة يف الهندسة

االصطناعي هو قدرة آلة أو جهاز ما عىل أداء بعض األنشطة التي تحتاج إىل ذكاء،
الذكاء
ّ
يل واإلصالح الذَّا ّيت((( ،وهو عمل ّية محاكاة تحدث يف اآلالت ،حيث تت ّم
مثل االستدالل الفع ّ
برمجتها عىل التفكري مثل اإلنسان ،ما يجعلها قريبة من القدرات البرشيّة وطرق تفاعلها.
داخل يف أغلب تفاصيل حياتنا من خالل األجهزة
ً
االصطناعي -اليوم-
وقد بات الذكاء
ّ
املحيطة بنا ،من قبيل الهاتف املحمول ،الكامريات ،السيّارات ،األسلحة وغريها ،ومنها األجهزة
ٍ
هيئات مختلفة منها:
الطبّيّة ،حيث يُرتجم هذا الذكاء يف تلك األجهزة عىل
النانوتكنولوجيا:

توصل العلامء بعد مسار طويل من التط ّور ،للعمل وفق أحدث تكنولوجيا معارصة ت ُدعى
ّ
بـ»تقن ّية النانو» أو تقن ّية الجزيئات متناهية الصغر .وهي تهت ّم بدراسة معالجة املا ّدة عىل
والجزيئي التي يصل صغر حجمها إىل واحد عىل املليار من املرت(نانومرت).
ّري
املقياس الذ ّ
ّ
تع ّد هذه التقن ّية من ّ
أدق التقن ّيات ،وأ ّول من نظّر لها هو الفيزيا ّيئ الشهري «ريتشارد
فاينمن»((( ،لها تطبيقات متن ّوعة يف املجال الط ّب ّي منها:
الكل لألدوية واآلثار الجانبيّة بشكل كبري
ناقالت األدوية ،التي تتميّز بتخفيض االستهالك ّ ّ
عن طريق إيداع العامل النشط يف املنطقة امل َرضيّة فقط ،وبدون جرعة أعىل من الالزم ،كام
((( يراجع :عمر ،أحمد مختار :معجم اللغة العربية املعارصة ،ط ،1عامل الكتب ،القاهرة 1429 ،هـ ـ 2008م ،املجلد األول ص.818
أمرييك ،اشتهر بعمله يف صياغة املسار املتكامل للميكانيكا الكموم ّية ،ونظرية الديناميكا الكهرب ّية
ّ
نظري
فيزيايئ
ّ
((( ریتشارد فاینمن )1988-1918( :هو
ّ
الكموميّة.
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النانوي ( )NanoSensorهي أجهزة
أجهزة االستشعار
ّ
تقيس الك ّم ّيات املا ّديّة وتح ّولها إىل إشارات ميكن اكتشافها
املؤشات
وتحليلها ،مثل :اكتشاف الربوتينات وغريها من
ّ
مثل(((.
الحيويّة التي تخلّفها الخاليا الرسطان ّية ً

تع ّد هذه التقن ّية ـ اليوم ـ من أنشط التقن ّيات يف املجال
الط ّب ّي ،ويجري العمل عىل تطويرها .تعتمد عىل مبدأ إدخال
أكرب قدر ممكن من البيانات عن املرىض(هويّة املريض الص ّح ّية،
البيئة التي يعيش فيها ،األعراض التي تنتابه ...،ومعلومات
وراث ّية أخرى ،والحاالت املختلفة التي مي ّر بها أثناء تع ّرضه
ملرض مح ّدد) ،ث ّم ت ُجمع بيانات آالف املرىض املصابني باملرض

العدد  8ـ شــتاء 2020

ت ُستخدم لعالج الخاليا الرسطانيّة ،مع ما يصاحب ذلك من
انخفاض يف نفقات االستهالك والعالج .ومن فوائد استخدام
حجم
املقياس
النانوي للتقنيّات الطبّيّة أ ّن األجهزة األصغر ً
ّ
أقل توغ ًّل ،وميكن زرعها داخل الجسم ،باإلضافة إىل أ ّن أوقات
ّ
الحيوي أقرص بكثري.
التفاعل الكيميا ّيئ
ّ

حل املشكلة.
( ((()Algorithm؛ الختيار أسلوب ّ

مضافًا إىل غريها من التطبيقات التي ما زالت يف دائرة
رصح راميوند كورزويل (((،يف كتابه
البحث والتطوير ،حيث ّ
«التف ّرد قريب»( )The singularity is nearالذي یتناول فیه
االصطناعي ومستقبل اإلنسان بأنّه يعتقد أ ّن األدوية
الذكاء
ّ
النانويّة الطبّيّة املتق ّدمة ميكن أن تش ّخص وتعالج األمراض
بأغلبها أو كلّها بحلول عام (((.2030
ّ
ّ
االصطناعية
العصبوني�ة
الشبكات

(:)Artificial Neural Networks
هي عصبونات افرتاض ّية تنشئها برامج حاسوب ّية مص ّممة
البرشي مله ّمة مع ّينة؛ وذلك
بطريقة تشبه كيف ّية تأدية الدماغ
ّ
عن طريق معالجة ضخمة للمعلومات موزّعة عىل التوازي،
ومك ّونة من وحدات معالجة بسيطة ،تُسمى عصبونات أو
خاص ّية عصب ّية تقوم بتخزين
عقد ()Nodes, Neurons؛ لها ّ
املعرفة العمل ّية واملعلومات التجريب ّية لتجعلها متاحة
للمستخدم .وهذه املحاكاة تكون متوازية ورسيعة ج ًّدا ،كام
يحصل يف الدماغ من خالل استخدام خوارزم ّيات مح ّددة
( (( -يُراجعhttps :// www . researchgate . net / publication /228773680_ :
Nanoethics_assessing_the_nanoscale_from_an_ethical_point_of_view
االصطناعي ( ،)AIوما بعد
أمرييك .كتب كتبًا عن الص ّحة والذكاء
ّ
(((-راميوند كورزويل :مخرتع
ّ
التكنولوجي ،واملستقبل.
اإلنسان ّية ،والتفرد
ّ

((( يُراجعKurzweil, Raymond, The singularity is near when human :
.transcend biology, Viking, USA, 2005, p 224

نفسه من الذين ميتلكون بيانات وتفاصيل مختلفة ومتن ّوعة.
كذلك يت ّم إدخال بيانات آالف األشخاص الذين تعافوا من هذا
املرض ،ويجري العمل عىل معالجة هذه املعلومات ،ومقارنتها
بشكلٍ يسمح بالتن ّبؤ عند إدخال بيانات ٍ
شخص ً
معاف إن كان
لديه القابل ّية لإلصابة بهذا املرض أم ال ،ومتى ُيكن أن تكون
((( خوارزميّات :هي سلسلة من التعليامت يُطالب الحاسوب بتطبيقها بصفة آليّة.
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فرتة اإلصابة ،ما يؤ ّدي إىل تاليف اإلصابة وتحقيق الوقاية يف ٍ
وقت مسبق.

(((

تكنولوجيا

أرشفة الصور الشعاع ّية ونظام االتصاالت (Picture Archiving and
:)communication system PACS
هي تقنية التصوير الطبّ ّي املستخدمة لتخزين الصور اإللكرتونيّة والتقارير
ذات الصلة ونقلها بشكل آمن ،فإ ّن استخدام
برامج  PACSيلغي الحاجة إىل حفظ املعلومات الحساسة واألفالم والتقارير
عيني؛ حيث ميكن وضع الوثائق والصور
وتخزينها واسرتجاعها وإرسالها بشكلٍ ّ
أي مكان
الط ّب ّية بشكل آمن يف خوادم ( )Serversوالوصول إليها بشكل آمن من ّ
يف العامل.
تزداد أه ّم ّية تقن ّية تخزين التصوير الط ّب ّي مثل  PACSنظ ًرا لحجم الصور
الط ّب ّية الرقم ّية الذي ينمو يف جميع أنحاء مراكز العامل؛ حيث يصبح تحليل
الخاصة بتلك الصور أكرث انتشا ًرا ،ف ُيستفاد منها من أجل التشخيص
البيانات
ّ
ّ
األدق من خالل معالجة محتوياتها وأرشفتها .ميكن استخدام املعلومات التي
أي تشو ّهات ترشيح ّية وفسيولوج ّية ،ورسم التق ّدم املح َرز
يت ّم جمعها لتحديد ّ
يف العالج وتزويد األطباء بقاعدة بيانات عن عمل ّيات الفحص العادية للمريض
للرجوع إليها الحقًا.
الرقمي إىل أحدث نسخة من الصور الط ّب ّية للمريض ،والتقارير
إ ّن الوصول
ّ
ويحسن الرعاية ،وميكن أن يقلّل من احتامل
الرسيريّة والتاريخ ميكن أن يع ّجل
ّ
حدوث أخطاء يف العالج والوصفات الط ّب ّية ،ويحول دون إجراء اختبارات زائدة
الرقمي -أيضً ا -إىل تحسني سالمة املرىض
عن الحاجة ،كام ميكن أن يؤ ّدي الوصول
ّ
وتوفري رعاية ص ّح ّية أفضل وحفظ وقت املريض وأمواله.

ّ ّ
ً
ّ
االصطنايع
أخريا ،ال شك أن اتلكنولوجيا ،ويف طليعتها اذلاكء
ّ
ّ
للبرشية؛ حيث تستثمر طاقات العلماء،
تقدم خدمة كبرية
ّ
ونظرياتهم ،وجتاربهم من أجل تسهيل حياة اإلنسان.
وإبدااعتهم،
الرئوي (السل) باستخدام الشبكات العصب ّية االصطناع ّية» ،مجلّة الرافدين لعلوم
((( يُراجع :بحث بعنوان «تشخيص مرض التد ّرن
ّ
الحاسبات والرياض ّيات ،املجلد ،6العدد.2009 ،1
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غيير االجتماعي؟
الت

باحث يف الدراسات اإلسالمية ـ اليمن

كل تح ّول يحدث يف املجمتع
االجتامعي هو ّ
التغيري
ّ
وينقله من حالة إىل أخرى؛ بسبب التب ّدالت التي تطرأ
عىل السلوك واألفكار والعادات والشؤون اإلداريّة،
وطرق العيش والروابط االجتامع ّية ،والتح ّوالت التي
وبغض النظر عن
تطال الوظائف والقيم واألدوار.
ّ
التقديرات الزمان ّية أو املكان ّية ،فقد يكون التغيري يف
فرتة زمن ّية مع ّينة ،ويف رقعة جغراف ّية مح ّددة ،ومع
خاصني ،وقد تكون املسألة أوسع من ذلك بكثري
أناس ّ
كل
فتشمل أزمنة متباعدة ،وبقا ًعا مرتامية تناسب ّ
ظرف يف مجتمعه وبيئته.
ّ
االجتماعي يف القرآن:
التغيري

أكّد القرآن الكريم عىل أ ّن األ ّمة التي يقع فيها الفساد

مصطلح ومعنى

ماجد الوشلي

وعبادة الناس لغري الله ،فتجد من ينهض لتغيري واقعها،
هي أ ّمة ناجية فائزة يف الدنيا واآلخرة ،أ ّما األمم التي
يظلم فيها الظاملون ويفسد فيها الفاسدون ،وال يوجد من
يدفع الظلم والفساد أو يستنكره ،فإن ُس ّنة الله تحكم
عليها بالهـالك واالستئصال((( ،قال تعاىل :ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ( سورة
هود ،اآلية  .)117ونالحظ« :أ ّن التأكيد عىل أه ّم ّية دور
رضوري لبيان
االجتامعي أمر
اإلنسان يف منهج التغيري
ّ
ّ
مجال فعل اإلنسان ،ومناط التكليف يف استخالف األرض
واستعامرها ،فاإلنسان ومن ورائه قدرة الله هو املؤث ّر
األ ّول يف خ ّط سري التاريخ ،ويف األطوار التي تتقلّب فيها
كل تغيري حليفه النجاح هو اإلميان
الحياة والذي يجعل ّ
(((ـ يراجع :السيد قطب :يف ظالل القرآن ،ط ،15دار الرشوق ،القاهرة( ،ال ت) ،مجلد  ،4ص.933
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مصطلح ومعنى

النابع من ضمري اإلنسان وعقله»((( ،ومن املالحظ أنّه
وخاصة يف سرية
ضمن السلسلة التاريخ ّية لحركة اإلنسان ّيةّ ،
التغيريي
اإلنبياء وامل ُرسلني ويف سياق نشاطهم وتحركهم
ّ
أنّهم قادوا مجتمعاتهم نحو حياة أفضل وأكمل ،ونحو
كل طرف منهم عىل
برشي إنسا ّين ،وقد ركّز ّ
أرقى وجود
ّ
حالة اجتامع ّية مع ّينة ،لها خصوص ّياتها وحيث ّياتها التاريخ ّية
واالجتامع ّية ،واستهدفها بالعالج والتصحيح ،وهذا ال
يعني أنّهم اهملوا الجوانب األخرى امل ُتعلّقة يف املسري
اإلنسا ّين نحو الكامل
أو أنّها مل تكن مور ًدا
لعنايتهم ،كام ال يعني
أ ّن إصالحاتهم كانت
ومحدودة،
ُجزئ ّية
بقدر ما يعني أ ّن
تفش ظاهرة مرض ّية
ّ
اجتامع ّية مع ّينة يجعل
منها محو ًرا ومنطلقًا
لحركتهم اإلصالح ّية
الشاملة لكونها تحتاج
إىل ُجهد ُمضاعف يف معالجتها ولكون األمراض االجتامع ّية
ت ُشكّل سلسلة مرتابطة ومتامسكة ،وعالج الحلقة األه ّم
يعني توجيه بق ّية السلسلة يف االتجاه الصحيح؛ فاإلصالح
الحقيقي ال يُعطي مثاره إالّ إذا كان إصال ًحا
االجتامعي
ّ
ّ
شامل لجميع الحيث ّيات والجوانب الحيات ّية.
ً
االجتامعي
ونرى أ ّن األنبياء قبل بدء عمل ّية التغيري
ّ
يختربون الناس ليعرفوا من هم أنصارهم يف اإلصالح ،فقد
دعا نوح قومه إىل طاعة الله واللجوء إىل السفينة التي ُيثّل
اإلسالمي ،ط ،1دار الرشوق ،القاهرة1986 ،م ،ص .21
((( السيد قطب :مق ّومات التص ّور
ّ
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ركابها أنصاره واملطيعني له ،وقد جعلها نجاة ملن ركبها
وهالكًا ملن تخلّف عنها ،وجعل طالوت الرشب من النهر
الذي مر ّبه عالمة ملخالفيه ،وكان صيد الحيتان يوم السبت
السامري ،معيار موىس ملعرفة
وعبادة العجل ،واتباع ّ
العيسوي
أنصاري إىل الله»
املبطلني ،وقد كان نداء « َم ْن
ّ
ّ
سبيل اللتزام خ ّط الوالية لله وللرسول ،وهكذا كشفت
ً
املواقف واألحداث أتباع األنبياء واملرسلني الحقيق ّيني
الذين ميكن أن يساهموا ويشاركوا يف الدفع بعمل ّية
االجتامعي للمسرية اإلله ّية
اإلصالح
ّ
والقرآن ّية.
كل نبي
وقد ارتكزت دعوة ّ
عىل إصالح حالة اجتامع ّية مع ّينة،
فإبراهيم جاء بالوحدان ّية؛
ف َن َب َذ ظاهرة الرشك ،وعبادة اآللهة
املتف ّرقة ،ون ّبه قومه إىل أ ّن املعبود
الرب الذي ال غياب له
الحقيقي هو ّ
ّ
وال أفول ،والذي ال يغيب عن علمه
وقدرته يشء ،فال الكواكب اآلفلة
تصلح للعبادة ،وال األصنام التي
رضا .وقد قام باألمر ذاته هود
ال متلك لنفسها نف ًعا وال ً
 يف قوم عاد ،وزاد صالح عليهام عندما جعل
الله الناقة فتنة لثمود ،وأ ّما لوط فقد حارب ظاهرة
األخالقي ،وتح ّمل شعيب أعباء
الجنيس واالنحالل
الشذوذ
ّ
ّ
االقتصادي واملا ّيل ،وسعى للقضاء عىل الفساد
اإلصالح
ّ
التجاري ،بينام أرىس موىس القواعد األساس
والتالعب
ّ
الربان
لقيام دولة املستضعفنيّ ،
وأصل عيىس لقيام املجتمع ّ ّ
مبساندة حوارييه.

مع الشباب

العدد  8ـ شــتاء 2020

ّ
فلسفية:
التغيري من وجهة

االجتامعي تبدأ يف
إ ّن املقاربة الرصينة للتغيري
ّ
االجتامعي إىل
الفلسفي للظاهرة -التغيري
الوهلة األوىل من التأصيل
ّ
ّ
الفلسفي عن زخم كبري
انشغال الفلسفة االجتامعيّة -حيث يكشف الفكر
ّ
الفلسفي اليونا ّين
من املساهامت الفلسفيّة التي أثارت إشكاليّة التغيري ،فمن ُذ الفكر
ّ
مل تتوقّف اآلراء الفلسفيّة عن معالجة هذه اإلشكاليّة ،وإن تفاوتت يف الطرح والتص ّور؛
الهرياقليطيس مل يبتعد عن إثارة التغيري التي كانت قضيّة فلسفيّة مركزيّة
«إذ نجد املفكر
ّ
يف إسهاماته الفلسفيّة ،وحاول من خاللها دحض آراء خصومه التي كانت تركز عىل الثبات،
فدافع هرياقليطس عن تغيري الكائنات واملوجودات ،وسار أرسطو يف االتجاه نفسه الذي رسمه
هرياقليطس ،حيث ساهمت كتاباته وإنتاجاته الفلسفيّة يف رسم معامل فكر يؤمن بأه ّميّة التغيري،
ودافع عنها بالرتكيز عىل مبدأ الصريورة يف حياة الكائنات واملوجودات»(((.
ّ
االجتماعي:
أهداف التغيري

يل من نفس اإلنسان؛ لذا تؤكّد النظريّات والرؤى االجتامع ّية والقرآن ّية التي
يبدأ التغيري
االجتامعي العم ّ
ّ
َ
َ
ُ
َّ
ِّ ُ َ
ي ما
املجتمعي ،إِن الل ّ ال يغ
الفردي ال ب ّد أن يكون منطلَقًا لإلصالح
تتح ّدث عن التغيري عىل أ ّن اإلصالح
ّ
ّ
ْ
َ
َْ ُ
بِق ْومٍ َح َّت ُي َغ ِّ ُيوا َما بِأنف ِس ِه ْم( سورة الرعد ،اآلية.)11
االجتامعي ،ونقل
وقد سعى األنبياء والرسل واملصلحون من خالل رساالتهم وعقائدهم إىل إيجاد التغيري
ّ
االجتامعي يرتبط جوهريًّا بالفعل اإلنسا ّين؛
املجتمعات إىل الحالة املثال ّية؛ ملا لذلك من أه ّم ّية وقُدس ّية ،فالتغيري
ّ
االجتامعي عرب
يك للمجتمع ،والحركة املستم ّرة واملتتابعة التي تت ّم من خالل التفاعل
ألنّه املظهر الدينامي ّ
ّ
عب عن أمناط من العمل ّيات واالنتقال والتنمية والتق ّدم التي تت ّم عن طريق االختالفات
الزمن .وهذا التفاعل يُ ّ
االجتامعي الذي يتمثّل
والتعديالت التي تطرأ يف الطبيعة والجامعات والعالقات االجتامع ّية ،ومنها :السلوك
ّ
يف العادات واألعراف والنظم واللغة عرب تتابع الزمن.
وينظر املنهج
االجتامعي ضمن الرؤية
اإللهي إىل الدور اإليجا ّيب املتعلّق بإرادة اإلنسان إلحداث التغيري
ّ
ّ
التي تح ّددها العقيدة اإلسالم ّية الصحيحة ،ويعمل عىل تنميته ،وعندما تتوافر اإلرادة والقصد للتغيري لدى
االجتامعي.
اإلنسان يتج ّمع ليشكّل جامعة تشاركه الرؤية يف عمليّة التغيري
ّ
((( -إدوارد تايلور ،الثقافة البدائ ّية ،األبحاث يف اتجاه تطوير األساطري والفلسفة والدين والعرف ،مقال يف مجلة نزوى،ص.http://www.nizwa.com ،2
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اخرتنا

ً
أن نكون منربا للتعبري عن آرائكم وتوجهاتكم،

ً
ّ
ّ
ّ
واألدبي�ة
والفكرية
العلمية
وميدانا لنشر إبداعاتكم ومساهماتكم
ّ
والفني�ة...

ّ
يسر مجلة «مع الشباب»

ّ
الورقية واإللكرتوني�ة لـ:
أن تفتح صفحاتها

Email: Among.shabab@gmail.com
Whatsapp: 09613835051
telegram: t.me/maashabab
website: maaalshabab.iicss.iq
facebook: @maaalshabab
twitter: @maaalshabab
instagram: maaalshabab

ّ
ّ
الكتبي�ة يف أبوابها كافة (ملف العدد،
 استقبال مشاركاتكمتكنولوجيا ،تربي�ة)...،
والفني�ة (كتابّ ،
ّ
فن
 نشر إجنازاتكم وإنت�اجاتكم الفكريةّ
تشكيلي ،أفالم قصرية ،كاريكاتور)...
 إبداء آرائكم حول مقاالت املجلة وموضوعاتها؛ من خاللّ
نقدي موضوعي يعكس رؤية كاتب�ه.
كتابة مقال
ّ
الشبابي�ة ،اليت ترغبون تغطيتها ونقلها عرب
 نشر النشاطاتّ
اإللكرتوين
موقعها

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

ّ
نفسية)...
 مشكلة تواجهكم (تربوية ،اجتماعية، سؤال أو استفسار أو إشكال حيتاج إىل توضيح يف مختلفاملوضوعات (عقيدة وفكر ،تربي�ة ،اجتماع)...،
ّ
 املوضوعات والقضايا اليت جتدونها محل اهتمامكم جتاربكم ...واحتي�اجاتكممشاكلكم-اقرتاحاتكم وآرائكم

ّ
املتخصصني؛ لإلجابة
يرافقكم يف هذه الفقرة فريق من

عن أسئلتكم ،واقرتاح احللول املناسبة ملشكالتكم...
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رسالة
ّ
مجلتنا

عندما يصبح

«التصوير السيلفي»

مع الشباب

العدد  8ـ شــتاء 2020

ً
هوسا؟!

د .سعيد عبيدي

لقد كان لدخول الهواتف الذكيّة واأللواح اإللكرتونيّة
وغريها من التقنيّات الرقميّة إىل عاملنا املعارص ،مضافًا إىل
بكل أشكالها ،أث ًرا كب ًريا يف
االجتامعي ّ
تط ّور وسائل التواصل
ّ
ظهور مجموعة من املامرسات غري املسبوقة ،أبرزها ما صار
يُعرف بظاهرة «السيلفي» ( ،)SELFIEأو الصورة الذاتيّة ،أو
الصورة امللتقطة ذاتيًّا.

قضايا الشباب

كاتب وباحث ــ املغرب

فام هي هذه الظاهرة التي شغلت بال الشباب إىل ح ّد الهوس؟
وما هي آثارها وتداعياتها؟
مفهوم السيلفي:

السيلفي عبارة عن صورة شخصيّة يقوم صاحبها بالتقاطها لنفسه من خالل
استخدام آلة تصوير أو هاتف ذيكّ مج ّهز بكامريا رقميّة؛ ليقوم بنرشها عىل
االجتامعي عادةً ،وقد يقوم باعتامدها صور ًة رئيسة يف ملفّه
شبكات التواصل
ّ
معي ،أو للتعبري عن حالة
الشخيص ،أو يستفيد منها لتسجيل حضوره يف مكان ّ
ّ
معي .وتكون هذه الصورة عبارة عن صور عفويّة ال
نفسيّة معيّنة يف وقت ّ
بأي صفة رسميّة عادةً ،ويقوم صاحبها بالتقاطها عنب طريق اإلمساك بآلة
تتّسم ّ
التصوير بيده ،وتوجيه الكامريا إليه ،أو عرب توجيهها إىل مرآة عاكسة يف حال مل
يتوافر يف الهاتف كامريا أماميّة(((.
((( يراجع :مصطفى ،أسامة :مدخل إىل االضطرابات السلوك ّية واالنفعال ّية (األسباب ،التشخيص ،العالج) ،ط ،1دار املسرية للنرش
والتوزيع ،عامن2011 ،م ،ص .85
Maa alshabab(8) | Winter 2020

49

بني السيلفي والبورتريه:
قضايا الشباب

عىل الرغم من شيوع السيلفي يف السنوات األخريةّ ،إل
أنّه ليس ظاهرة غري مسبوقة ،إنَّ ا ميكن النظر إليه بوصفه
التكنولوجي وباخرتاع
نسخة حديثة مرتبطة بالتط ّور
ّ
االجتامعي لظاهرة
الهواتف الذك ّية وشبكات التواصل
ّ
«البورتريه» القدمية التي نشأت خالل القرون السابقة؛
فالسيلفي مبثابة مرآة ينظر فيها اإلنسان ليعرف ما هو
عليه بالفعل ،وهو الدور نفسه الذي لعبه البورتريه ،لك ّن
الفرق هو أ ّن األخري كان حك ًرا عىل الف ّنانني أو عىل األثرياء،
بخالف السيلفي الذي صار متا ًحا للجميع ،وبالتايل ميكن
القول إ ّن السيلفي كالبورتريه متا ًما؛ تدور وظيفته حول
ثالثة أشياء هي :التعبري عن الذات ،والتوثيق ،واألداء؛
فالبرش بحاجة لتوثيق حياتهم وشخص ّياتهم ومظاهرهم،
وأوضاعهم الراهنة ،ومزاجهم ،ومشاعرهم ،وما يفكّرون
فيه وأحيانًا ،وهو ميثّل تعب ًريا عن الطبيعة االجتامع ّية
للبرش أيضً ا ،وهي الرغبة يف أن يشاركنا اآلخرون خرباتنا
وتجاربنا(((.
ّ
النفسية:
ظاهرة السيلفي يف الدراسات

من املعلوم أ ّن السيلفي بطبيعته مو ّجه للخارج؛ أل ّن
الناس ال يلتقطون الصور الذاتيّة ليحتفظوا بها ألنفسهم
أو ليتأ ّملوها بحثًا عن ذواتهم وهويّاتهم الضائعة ،وإنَّ ا
يأخذونها لنرشها عىل املأل ،وبالتايل فإ ّن املقصود
من السيلفي هم اآلخرون ،أو املشاهدون ،أو
الجمهور.
وال ّ
االجتامعي
شك أ ّن شبكات التواصل
ّ
منصة عريضة ملزاولة هذا
قد وفّرت ّ
(1)- Gackenback Jayne; Psychology and The internet,
Intrapersonal, interpersonal, and transper-.sonal
;implications ; San Diego; CA; Academic Press
Elsevier; 2nd Edition; 1998; P111 -112.
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األمر من خالل (بروفايل) املرء ومد ّوناته وصوره
الذاتيّة؛ فاألصدقاء واملتابعون عىل الفايسبوك أو تويرت
مثل هم مبثابة الجمهور الذي يعرض املرء
أو االنستغرام ً
أمامه جز ًءا من ذاته ،إ ّما بغرض معرفة انطباعهم عنه،
أو بغرض إقناع هذا الجمهور ،وإقناع نفسه أنّه
عىل الصورة التي يو ّد أن يكون عليها بالفعل.
وقد ازدادت وترية استعامل السيلفي
يف السنوات القليلة املاضية عىل مواقع
االجتامعي بشكل كبري ،حتى
التواصل
ّ
أصبح بعض الشباب مدم ًنا عليها ،بل
صار بعضهم يُع ّرض حياته للخطر،
فيذهب إىل مواقع خطرية اللتقاط
صورة ذات ّية ،ما دفع العلامء إىل
تسميته بالهوس أو االضطراب
النفيس ،والعمل عىل تفسري
ّ
هذه الظاهرة ومعرفة تأثرياتها
عىل املستخدمني.
كشـــفت كثيـــر مـن
الدراسات ارتباط كرثة

مع الشباب

وذهبت دراسات أخرى
إىل أ ّن املداومة عىل التقاط
صور السيلفي يؤ ّدي أحيانًا
إىل اإلدمان الذي يصعب
خصوصا مع
التخلّص منه،
ً
زيادة التفاعل من قبل
األصدقاء واملق ّربني عىل
الصور امللتقطة ،وقد تدفع
صاحبها إىل درجة الهوس،
بحي يقوم بتصوير
كل
نفسه يف ّ
املواقف.

العدد  8ـ شــتاء 2020

صور السيلفي بالشخصيّات الرنجسيّة؛ حيث أوضحت أ ّن
األشخاص الذين يهت ّمون بصور السيلفي ويقضون وقتًا
االجتامعي
طويل يف تعديلها ونرشها عىل مواقع التواصل
ً
ّ
يُركّزون اهتاممهم عىل ذاتهم بشكل أكرب ،ويعتقدون
أنّهم أكرث ذكا ًء وجاذبيّة ،فهم مييلون إىل تضخيم
الذات وتفضيلها عىل اآلخرين .وهذا يعني
أنّهم يعانون من مرض الرنجسيّة الذي
يدفع صاحبه إىل التعايل والغرور وعدم
االهتامم باآلخرين.

لك ّن الخطري أ ّن عدم تفاعل األصدقاء أو قلّة تفاعلهم مع
صور الشخص ،قد يُشعر الشخص باالكتئاب ،وقد يؤ ّدي إىل
ظهور سلوكيّات م َرضيّة من بينها االنتحار(((.
والجدير ذكره أ ّن منظّمة الص ّحة العامل ّية ص ّنفت اإلدمان
بكل أشكاله ،ومنها التقاط صور السيلفي ،ضمن
اإللكرتو ّين ّ
األمراض النفس ّية ،ومل يكن هذا التصنيف ناب ًعا من فراغ،
حيث إ ّن جميع الدراسات التي أُنجزت يف هذا املجال تشري
إىل اآلثار السلب ّية املرتت ّبة عىل ذلك ،فقد بات هوس السيلفي
أشبه بالفريوس الذي يتغلغل يف تفاصيل حياة العديد من
ولعل فئة الشباب هي األكرث اندفاعاً إىل
أطياف املجتمعّ ،
كل املناسبات ،وخاصة اإلناث ،وهو
التقاط هذه الصور يف ّ
األمر الذي أكّده االنجليزي ريتشارد واطسون ،حيث ذهب
إىل أ ّن اإلناث مهووسات بالتصوير بش ٍكل عا ّم وبالسيلفي
خاص ،وذلك مقارن ًة بالذكور ،حيث يقضني نحو
بشكل ّ
خمس ساعات أسبوع ًّيا يف أخذ صور السيلفي ،وذلك من
أجل إبراز جامله ّن(((.
مل يعد السيلفي مج ّرد صورة ذاتيّة يخلّد بها املرء ذكرى
هوسا لدى كثري من الناس من
من ذكرياته ،بل تع ّداها ليصبح ً
أي هاتف ذيكٍّ من الصور التي
مختلف األعامر؛ فال يكاد يخلو ّ
يلتقطها الشخص لنفسه أو بصحبة أصدقائه ،وهو هوس ين ّم
يف الغالب األع ّم عن عدم ثقة املرء بذاته .وقد ح ّدد علامء
النفس ثالثة مستويات لهذا الهوس أو االضطراب ،وهي:
أ ّو ًل :االضطراب الخفيف :وهو مرتبط باألشخاص الذين
يلتقطون صور السيلفي ثالث م ّراث أو أكرث يف اليوم ،وال
االجتامعي.
يقومون بنرشها عىل مواقع التواصل
ّ
بكل من أبعاد الشخصيّة واالضطرابات
((( يُراجع :إسامعيل ،أرنوط برشى :إدمان اإلنرتنت وعالقته ٍّ
النفسيّة لدى املراهقني ،مجلّة كلّيّة الرتبية ،جامعة الزقازيق ،العدد  ،2007 ،55ص .45
الرقمي عقولنا؟ ،ترجمة :عبد
((( يراجع :واطسون ،ريتشارد :عقول املستقبل :كيف يغيّ العرص
ّ
القومي للرتجمة ،الطبعة األوىل ،2016 ،ص.112 :
الحميد محمد دابوه ،املركز
ّ
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ثان ًيا :االضطراب الحا ّد :ويت ّم تشخيصه عند املرء الذي يلتقط صور السيلفي
االجتامعي.
أكرث من ثالث مرات ،ويقوم بنرشها عىل مواقع التواصل
ّ
ثالثًا :االضطراب املزمن :ويحصل عندما يفقد اإلنسان السيطرة عىل نفسه
يف التقاط الصور الذاتيّة عىل مدار الساعة ،ويقوم نرشها عىل مواقع التواصل
االجتامعي((( .
ّ
تأثريات السيلفي َ
«املر ّ
يض» على عالقات األفراد:

أجمعت أغلب الدراسات أ ّن هذه الظاهرة تؤث ّر سلبيًّا عىل عالقة املرء
االجتامعي؛ فقد يخرس اإلنسان العديد من أصدقائه بسبب عدم إبدائهم
مبحيطه
ّ
اإلعجاب بصوره ،ومن املعلوم أ ّن الدافع وراء التقاط صور السيلفي هو نرشها
تفاعل عىل
االجتامعي للتباهي بها ،فإذا مل تنل تلك الصور ً
عىل مواقع التواصل
ّ
مستوى عا ٍل ،أو إذا حصلت عىل تعليقات غري مرضية من أحد األصدقاء ،فإ ّن
النتيجة ستكون سلبيّة عىل عالقاته ،وقد تصل إىل القطيعة ،كام أ ّن صور السيلفي
تزيد من مشاعر الغرية ،والحقد ،والحسد بني األصدقاء يف إطار املنافسة غري
الحميدة ،األمر الذي يُ ِ
حدث اضطرابًا يف العالقات االجتامعيّة ،باإلضافة إىل أ ّن
صور السيلفي واإلدمان عىل التقاطها واالنشغال بها قد يعزل املرء اجتامعيًّا عن
الواقعي بسبب انشغاله الدائم بنفسه.
عامله
ّ

ً
ختاما

ّ
على الرغ
م م ًن أنه يمكن ا
عت
ب
�
ار
ا
لت
قا
ط
ص
ور السيلفي
واستخدامها دلي
ال على مواكبة ع
ّ
صر
ا
لت
ك
نو
لو
ج
يا ومتطلبات
مواقع التواصل االجتماع ّي ،وقد ي ّ
شك
ل
م
اإلجيا ّ
حا
ول
ة
ل
ّ
يب
تقديم الوجه
للمرء ،لكن هذا األمر إن زاد عن ّ
حده،
يصب
ووصل إىل درجة
ً
ّ ح فيها التقاط ص
ور
ال
سي
لف
ي
جز
ّ
ءا من املم
فإن احلاجة تصبح ما ّ
ارسات اليومية،
س
ة
إ
ىل
م
حا
ص
رة
هذه ال
ّ
ح
ظاهرة ،ومعاجلتها
ىت ال تتطور إىل ج
نو
ن
أو
هو
س
ي
ص
ع
ب
ال
سي
ط
رة عليه.

النفيس( ،ال ط) ،مكتبة مدبويل ،القاهرة2015 ،م ،ج ،1ص .223
((( يراجع :الحفني ،عبد املنعم :موسوعة ّ
الطب ّ
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بريشة :جهاد لطفي

َورحل إىل العامل الافرتايضّ

ترك عاملهُ..

قراءة في كتاب

ّ
«الشباب هموم احلاضر وتطلعات املستقبل».

ِّ
ـ اسم املؤلف:

عبد هللا أحمد اليوسف

ـ بي�انات النشر:

إصدار ّ
مؤسسة البالغ ،بريوت ،الطبعة األوىل2000 ،م.
جاء الكتاب يف  200صفحة من احلجم الوسط،
ّ
وقد ّ
قسمه املؤلف إىل ستة فصول.
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ـ اسم الكتاب:

خ ار

بطاقة الكتاب

ي

هموم الحاضر
وتطلّ عات المستقبل

ب
غر
ـ امل

الشباب

 الفصل األ ّول :جاءبعنوان« :الشباب القيم»،
تح ّدث فيه املؤلّف عن
ع ّدة قضايا أساس ّية ،أبرزها
الدين وااللتزام ،معت ًربا أنّها حاجة أساس ّية
وأصيلة يف حياة اإلنسان؛ ألنّها تتصل بفطرته ،كام أنّها تتصل
رس الوجود ،وفلسفة الكون.
بجوهر الحياة ،و ّ
وأكّد أ ّن االنتامء إىل الدين يشبع
الرغبات الفطريّة التي تزداد
الحاجة إىل إشباعها يف بداية
مرحلة الشباب؛ حيث تستيقظ
الغرائز املا ّديّة
((( -اليوسف ،عبد الله أحمد:
الشباب هموم الحارض وتطلّعات
مؤسسة
املستقبل ،طّ ،1
البالغ ،بريوت،
2000م ،ص .8

مع الشباب

تض ّمن الكتاب باإلضافة إىل فصوله الستّة مق ّدمة تح ّدث
فيها الكاتب عن مرحلة الشباب ،معت ًربا إيّاها من أزهى مراحل
العمر يف حياة اإلنسان وأجملها وأقواها؛ لذلك يُنظر إىل هذه
كل إنسان .وإ ّن من
الفرتة الزمنيّة عىل أنّها فرتة ذهبيّة يف حياة ّ
يُف ّرط يف شبابه يف ّرط يف حياته كلّها .يقول املؤلف« :ورشيحة
ألي تق ّدم وتط ّور يف حياة
الشباب تشكّل العمود
الفقري ّ
ّ
الشعوب واألمم؛ فهم الذي يصنعون املستقبل ،ويرسمون
والتحض ،ويُنفذون خطط البناء والتعمري..
معامل التق ّدم
ّ
ولن يتم ذلك إال باستثامر طاقات الشباب وتوظيفها،
واالستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم
يف العمل واإلنتاج ،وتشجيهم وتحفيزهم إىل
اإلبداع واالبتكار يف مختلف الحقول
العلميّة والعمليّة»(((.
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محتوى الكتاب:

واملعنويّة ،ويكون لدى اإلنسان القابل ّية لفهم القضايا الدين ّية
وااللتزام به .لكن مبا أ ّن هذه املرحلة تشهد تح ّوالت كبرية؛
ديني .
فهي بحاجة إىل توجي ٍه
أخالقي ،وإرشاد ّ
ّ
الفصل الثاين :بعنوان« :الشباب وبناء الذات» ،دعا فيه
العلمي هو الذي ميلك
املؤلف إىل االهتامم بالعلم؛ أل ّن العقل
ّ
القدرة عىل البناء والتعمري والتطوير والتقدم وبناء الحضارة
اإلنسانيّة؛ لذلك من الواجب العمل عىل امتالك الشباب
ناصية العلم يك يعيش جيل الشباب عرصه ،ويبني مستقبله،
ويط ّور حياته ،وحياة أ ّمته ،وميتلك القدرة عىل إدارة الحياة
بجدارة فائقة.
وليك يكون الشباب يف
العلمي
مستوى التح ّدي
ّ
والحضاري
والتكنولوجي
ّ
ّ
الذي نعيشه يف هذا العرص،
ال ب ّد من إعداد الشباب إعدا ًدا
علم ًّيا مركّ ًزا ،وتنمية قدراتهم
العقل ّية ،وصقل مواهبهم ،ورعاية
ميولهم العلم ّية والعقل ّية والنفس ّية ،كذلك
العلمي الح ّر
من امله ّم تهيئة الفرص للبحث
ّ
يف نطاق مفهوم الح ّريّة يف اإلسالم ،وإيجاد مراكز لألبحاث
والدراسات العلم ّية واالسرتاتيج ّية ،وتحفيز الطالب والعلامء
نحو اإلبداع واالبتكار واالكتشاف ،فهذا هو الطريق املوصل
للمنافسة العلم ّية والحضاريّة.
الفصل الثالث :عنونه املؤلّف بـ «الشباب والزواج»؛
رشع الزواج لتلبية الحاجة الغريزيّة
أشار فيه إىل أ ّن اإلسالم ّ
عند اإلنسان ضمن قيود وضوابط .ويف معرض الحديث عن
الزواج ،اعترب املؤلف أ ّن كث ًريا من األفكار الخاطئة التي تدعو
إىل تأخري الزواج إنّ ا هي أفكار الغرب ،الذي أطلق العنان
للح ّريّة الجنسيّة ،وللعالقات الجنسيّة املفتوحة ،بل واملامرسة
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الجنس ّية دون حياء؛ لذلك فهم ال يشعرون برضورة الزواج
املبكر ،بل يوجد دعوات إللغاء الزواج من أساسه.
ـ الفصل الرابع :بعنوان «الشباب والرتويح عن النفس»،
أشار فيه املؤلّف إىل أ ّن بعض الشباب يريدون الحياة كلّها
له ًوا ولعبًا واسرتاحة ،وهذا يعني أ ّن الرتويح عن النفس
قد تحول إىل هدف بذاته ،وهذا عني الخطأ؛ إذ إ ّن الرتويح
عن النفس وسيلة ألهداف نبيلة تتل ّخص يف تجديد النشاط،
وتنشيط العقل والروح ،وتنمية الجسم والبدن .واملطلوب
حقيقة هو أن يعترب الشباب الحياة الدنيا مكانًا للعمل
الصالح ،والنشاط الدائم ،والعطاء املستمر.
ويؤكّد املؤلف ما للدعابة ،واملفاكهة ،واألنشطة الرتفيه ّية
من أثر يف زيادة العطاء والعمل واإلنتاج،
يف حني أ ّن العبوس يؤ ّدي إىل خفض اإلنتاج،
الوظيفي ،ومن جهة أخرى
وضعف األداء
ّ
فإ ّن الدعاية واملفاكهة تع ّد من عوامل
إدخال الرسور يف القلوب وإزالة التوتر
النفيس ،وتنمية الصدقات والعالقات العا ّمة.
ّ
وتع ّد الصداقة من العالقات االجتامع ّية
التي تحمل يف ط ّياتها السعادة؛ إذ تشري
بعض الدراسات إىل أ ّن من لديهم أصدقاء
أكرث ،ويقضون معهم فرتة أطول هم أناس
أكرث سعادة من غريهم.
ـ الفصل الخامس :املعنون بـ «الشباب ووسائل اإلعالم
واالتصال» أكّد فيه عىل أ ّن أجهزة اإلعالم تلعب دو ًرا
مؤث ّ ًرا يف صناعة الرأي العام ،ورسم األمناط السلوكيّة
السيايس ،بل التأثري يف
للناس ،والتأثري يف صناعة القرار
ّ
مختلف السياسات العا ّمة للدولة الحديثة؛ وذلك بفعل
التط ّور املذهل والرسيع يف أجهزة اإلعالم ووسائل االتصال
املختلفة .ومن هنا يرى املؤلّف أنّه بدالً من أن نتح ّدث
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اإلعالمي والثقا ّيف الغر ّيب ،فإنّه يجب علينا
دامئًا عن الغزو
ّ
االستفادة من الوسائل املتاحة لنا يف تقوية إعالمنا ،بحيث
يكون مؤث ّ ًرا يف مختلف الرشائح االجتامع ّية ،ويكون صوته
مسمو ًعا يف أرجاء العامل.
فاملطلوب إذن هو أن يقوم اإلعالم بدوره يف تثقيف
الشباب وتنمية قدراتهم العلميّة والثقافيّة ،ونرش ثقافة
واالقتصادي ،وتعميق
السيايس
الدين ،وبناء الوعي
ّ
ّ
االنتامء للدين والقيم واألخالق والوطن ،ومحاربة الفساد
واالنحراف واالنحطاط ،وتنمية الثقة بالنفس ،واالعتزاز
بالهويّة ،واملحافظة عىل القيم الروحيّة واملعنويّة ،فهذه
هي رسالة اإلعالم األساسيّة.

التخصص
ويقع عىل عاتق الشباب وبالخصوص أصحاب
ّ
وجل عرب
منهم مسؤول ّية كبرية يف الدعوة إىل الله ع ّز ّ
اإلمكانات والقدرات والفرص املتاحة.
ـ الفصل السادس :وهو الفصل األخري من فصول الكتاب
خصصه املؤلّف ملوضوع «الحداثة والشباب» فام دام
ّ
طبيعي إىل االنفتاح ،والبحث عن
الشباب مييلون بشكل
ّ
كل
كل حديث ،وكراهية ّ
كل جديد ،والرغبة يف تجربة ّ
ّ
وكل مألوف ،وكرس الروتني والجمود ..فإنّهم أكرث
قديمّ ،

مع الشباب

العدد  8ـ شــتاء 2020

رضة.
تأث ّ ًرا وانجذابًا إىل األفكار الحديثة ،والعادات الجديدةّ ،
بغض النظر ّ
عم إذا كانت مفيدة أو م ّ
ويرى املؤلف أ ّن املسؤول ّية الدين ّية واألخالق ّية تلزمنا جمي ًعا برتشيد توجيهات الشباب ،وتنمية
رض ،وتوجيههم
كل جديد مفيد ،ورفض ّ
الوعي لديهم ،وتعديل ميولهم ،وحثّهم عىل أخذ ّ
كل ما هو م ّ
نحو االستفادة من منجزات العرص العلم ّية والتقن ّية واملدن ّية ،ورفض الرذائل األخالق ّية املص ّدرة
إلينا من الغرب .لك ّنه دعا يف الوقت نفسه إىل رضورة إعطاء األجيال الشابّة مساحة واسعة من
أجل التك ّيف مع متطلّبات الزمان واملكان مبا ال يتناىف مع قيم الدين وأخالق ّياته.
نقد الكتاب:

يخص
يرِد عىل الكتاب مجموعة من املالحظات ،أبرزها أنّه مل يكن الكاتب موفّقًا إىل ح ّد ما يف ما ّ
بدل من الحديث
مثل بدأ بالحديث عن الشباب والقيمً ،
املنهج ّية التي ق ّدم بها املوضوع ،فنجده ً
عن األرسة أ ّولً  ،وعن دورها املبارش يف التنشئة الصالحة للطفل .والشأن نفسه ينطبق عىل تناول
نحصن
قض ّية الشباب وبناء الذات ،قبل أن يسبقه الحديث عن الشباب ووسائل اإلعالم؛ فإن مل ّ
اإلعالمي ،كيف لنا أن نتح ّدث عن بناء الذات؟!
شبابنا من خطورة املحتوى
ّ
لكن عىل الرغم من هذه املالحظات وغريها ،فإنّه ميكن القول إ ّن الباحث أثار موضو ًعا حيويًّا
خاصة أننا نعيش يف عامل مضطرب
وق ّدم أفكا ًرا وتوجيهات ذات أه ّم ّية بالغة يف حياة الشبابّ ،
تتجاذبه األيديولوج ّيات املختلفة التي من شأنها أن تؤث ّر عىل مسار الشباب ومستقبلهم.
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رويدا ..رويدا..

حضارية
إسهامات
ّ

ّ
الغري..
هذه أرض

ُ
حيث شاء اهلل أن يعبد ...فغيض املاء واستوى الفلك
ّ
اجلودي
ىلع
ّ
الغري...
هذه أرض

ٌ
ٌ
مسك ،وبعضها ٌ
ترب ،وبعض ..وما أدراك ما
بعض ترابها
ٌ
بعض؟
َ ًّ
األمري عليا..
إذ احتوى

سكينة حسن

باحثة يف الدراسات اإلسالمية ـ لبن�ان

النجف األرشف،حارض ٌة علميّة عريقة،
وهي واحدة من أبرز املدن العراقيّة
املق ّدسة .نشأت حول مرقد اإلمام
يل بن أيب طالب ،يف ظهر
ع ّ
الكوفة ،ثم ما لبثت أن ورثتها
وسكّانًا؛ حيث أصبحت
مكان ًة ُ
محافظة مستقلّة تلحقها الكوفة
وبعض املدن األخرى.
اسم
ّ
تع ّددت أسامؤها،
ولكل ٍ
ٍ
رشيف دالل ٌة عىل عراقة هذه
املدينة وأصالتها:
58
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*«النجف األرشف» :ويعود
اسمها إىل ذلك الجبل العظيم

الذي أراد ابن نبي الله نوح أن
يأوي إليه هربًا من الطوفان؛ حيث قال
َ
َ ََ َْ ُ
آوي إِل جب ٍل يع ِصم ِن م َِن
ْألبيه :س ِ
َ
وجل:
الماءِ(سورة هود ،اآلية ،)43فأوحى الله ع ّز ّ
«يا جبل ،أيُعتصم َبك م ّني؟ فتقطّع قط ًعا
رمل دقيقًا ،وصار
إىل بالد الشام ،وصار ً
عظيم ،كان يس ّمى « ّين» ،ثم
بعد ذلك بح ًرا
ً
جف ،فقيل « ّين جف» ،ث ّم صاروا يس ّمونه
ّ
أخف عىل ألسنتهم(((.
«نجف»؛ ألنّه كان ّ
الغري لغ ًة هو الحس ُن من
«الغري»:
*
ّ
ّ
كل يشء .والغريّان بناءان كالصومعتني
ّ
مشهوران بالكوفة عند مقام أمري
((( -يراجع :جعفر آل محبوبة :مايض النجف وحارضها ،ط ،2دار
األضواء ،بريوت1986 ،م ،ص.8

*«املشهد» :من التسميات التي ُعرفت بها النجف بعد
ظهور املرقد الرشيف ألمري املؤمنني وعامرته.
ًّ
تاريخيا:
مدين�ة النجف
تعود مدينة النجف إىل عصو ٍر تاريخيّ ٍة قدمية ،مل تُح ّدد وفق
زمني حتى اليوم ،ولكن تذكر بعض الروايات الرشيفة أ ّن
إطا ٍر ٍ
نبي الله نوح ،ومنها تف ّرق أوالده يف
فيها استوت سفينة ّ
األرض ،وفيها كان منزل خليل الله إبراهيم.
يل متن ّز ًها مللوك الحرية
واملعروف أنّها كانت يف العرص الجاه ّ
اللخم ّيني واملناذرة ،وكانت عامر ًة باألديرة املسيح ّية؛ وذلك
لتم ّيزها مبنا ٍخ معتد ٍل مقارن ًة بالحجاز.
اإلسالمي كانت مأهول ًة بالعرب ،وهم أهل
وعند الفتح
ّ
زراعة ،وقد وقعت فيها معارك مه ّمة(((.
يل بن أيب طالب الكوفة سنة 36ه
نزل أمري املؤمنني ع ّ
واتخذها عاصم ًة للدولة اإلسالميّة ،وجعل ظهر الكوفة مقرب ًة
للمسلمني .وحني تو ّيف بالكوفة شهي ًدا حمله ابناه الحسن
الغري من نجف الكوفة ـ وكانت منطق ًة
والحسني إىل
ّ
قربي النبيّني
متطرف ًة من النجف ليس فيها عامرة ـ قريب من ّ
قربي النبيني آدم ونوح،
هود وصالح ،وبجوار
ّ
فدفناه وأخفيا موضع قربه بوصيّ ٍة منه .حيث بقي مخفيًّا
زم ًنا غري قليل بلغ حوايل 90عا ًما.
الجودي  ،ولك ّن القول املذكور من األقوال
((( -ال يخفى عىل القارئ الكريم اختالف األقوال يف موقع جبل
ّ
املعت ّد بها وله أدلّته.
((( -يراجع جعفر آل محبوبة( ،م.س) ،ص.16

مع الشباب

«الجودي» :ورد هذا االسم يف بعض كتب التفسري والتاريخ
*
ّ
الجودي الذي استوت عليه سفينة
واألخبار ،نسب ًة إىل جبل
ّ
النبي نوح بعد الطوفان ،حيث يذكر بعض املؤ ّرخني
ّ
(((
واملفسين أنّه بالقرب من الكوفة .
ّ
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املؤمنني ،وهذه التسمية مشهور ٌة متداولة منذ ما قبل
اإلسالم ،وما زالت إىل يومنا هذا.

ازدهرت النجف بعد ظهور القرب الرشيف ،فنشأت العامرة
توسعت البلدة ،وتط ّورت من النواحي
حول املرقد ،ث ّم ّ
العلم ّية والعمران ّية ،فازدهرت املدارس واملساجد ُ
وكث
عدد سكّانها .وقام بعض املقتدرين منهم بتحصني
النجف فش ّيدوا األسوار حول املدينة التي ال تزال
بعض آثارها إىل اليوم.
ومبا أ ّن النجف األرشف إحدى املدن
املق ّدسة؛ الحتضانها املرقد املط ّهر لحرم
يل بن أيب طالب ،وعدد من املراقد
اإلمام ع ّ
واملقامات الرشيفة لألنبياء والصالحني ،فقد
ازدهرت بسياحتها الدينيّة ،حيث تستقبل
حوايل خمسني ألف زائ ٍر يوميًّا ،أ ّما يف املناسبات
الدينيّة ،فيصل عدد زوارها إىل ما يقارب مليون
وخمسمئة ألف زائر.
معالم النجف األشرف:
* مقام أمري املؤمنني عيل :
وجل عرض
ُروي عن رسول الله« :إنّ الله ع ّز ّ
مو ّدتنا أهل البيت عىل الساموات واألرض ،فأ ّول
من أجاب منها السامء السابعة ،فز ّينها بالعرش والكريس،
ثم السامء الدنيا،
ثم السامء الرابعة ،فز ّينها بالبيت املعمورّ ،
ّ
ثم
رشفها بالبيت الحرامّ ،
فز ّينها بالنجومّ ،
ثم أرض الحجاز ،ف ّ
رشفها
أرض الشام ،فز ّينها ببيت املقدسّ ،
ثم أرض طيبة ف ّ
(((
يل»..
بقربيّ ،
رشفها بقربك يا ع ّ
ثم أرض كوفان ف ّ
رسا مكتو ًما وكن ًزا مصونًا مل يطّلع
بقي املرقد الرشيف ًّ
وخواص أصحابه إىل
عليه سوى أوالد أمري املؤمنني،
ّ
زمن العباسيّني ،وكان أ ّول من أقام عليه صندوقًا داوود بن
ايس ،ثم ُهجر القرب الرشيف حتى أعاد بناءه هارون
ع ّ
يل العبّ ّ
العبايس سنة 170ه ،وبنى قب ًة بيضاء عليه .وقد ُج ِّدد بناؤه
ّ
العريب ،بريوت( ،الت) ،ج ،27ص.281
(((-
املجليس ،محمد باقر :بحار األنوار( ،الط) ،دار إحياء الرتاث ّ
ّ
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حضارية
إسهامات
ّ

م ّر ٍ
ات عديدة يف مراحل مختلفة؛ ليصبح منار ًة يقصدها
حدب وصوب.
الزائرون من ّ
كل ٍ
كام يقع مرقدا النب ّيني آدم ونوح يف نفس البقعة
املباركة.
* وادي السالم :ت ُع ّد مقربة النجف أو وادي السالم
من أوسع مقابر العامل ،حيث تحتوي حسب التقديرات
عىل ما يقارب ستة ماليني قرب ،وقد أُدرجت ضمن
العاملي ،وحظيت بشهر ٍة واسعة؛ ملا ورد
قامئة الرتاث
ّ
من استحباب الدفن يف تربتها ،وملجاورتها مقام أمري
املؤمنني.
تض ّم مرقدي النب ّيني هود وصالح ،مقام صاحب
الزمان ،مقام اإلمام زين العابدين ،وعد ًدا من
مراقد أولياء الله الصالحني والعلامء واملؤمنني.
* مسجد الكوفة :أحد أه ّم مساجد النجف األرشف
التاريخ ّية ،يض ّم مقامات لعد ٍد من األنبياء والصالحني .وهو
من أقدم املساجد ،فقد ُس ِئل اإلمام الصادق« :إ ّن
مصل األنبياء،
مسجد الكوفة قديم؟ فقال :نعم ،وهو ّ
رسي به إىل السامء ،فقال
ولقد ّ
صل فيه رسول حني أُ َ
له جربئيل :يا محمد هذا مسجد أبيك آدم
ومصل األنبياء .(((»وللمسجد مكانة عظيمة ،فقد
ّ
ُروي أ ّن اإلمام الصادق سأل أحد أصحابه« :ك َْم َب ْي َنكَ
و َب ْ َي َم ْسجِ ِد الْكُو َف ِة َيكُونُ ِم ًيلُ ،قل ُْتَ :لَ .ق َالَ :ف ُت َص ِّل
الصلَ َو ِ
ضتِه
ِفيه َّ
ات كُلَّ َهاُ ،قل ُْتَ :لَ ،فق ََال :أَ َما لَ ْو كُ ْن ُت ِب َح ْ َ
لَ َر َج ْو ُت أَ َّل تَفُوتَ ِني ِفيه َص َل ٌة وتَدْ رِي َما فَضْ ُل َذلِكَ
الكليني ،محمد بن يعقوب :الكايف ،ط ،4دار الكتب اإلسالميّة ،طهران،
(((-
ّ
1362هـ.ش ،ج ،8ص.281
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الْ َم ْو ِضعِ؛
َما ِم ْن َع ْب ٍد
َصالِحٍَ ،
ول نَب ٍِّي إِ َّل و َقدْ َص َّل
َ
ــــــول
ِف َم ْسجِ ِد كُوفَانَ َ ،ح َّتى إِنَّ َر ُس
سى اللَّه بِه َق َال لَه َج ْ َبئِيل
اللَّه ل ََّم أَ ْ َ
تَدْ رِي أَيْ َن أَن َْت يَا َر ُس َ
السا َع َة أَن َْت ُمقَاب ُِل َم ْسجِ ِد
ول اللَّه َّ
ل ِفيه َركْ َع َت ْيِ،
كُوفَانَ َق َال :ف ْ
َاس َتأْ ِذنْ ِل َر ِّب َح َّتى آتِ َيه َفأُ َص ِّ َ
َاس َتأْ َذنَ اللَّه َع َّز و َج َّل َفأَ ِذنَ لَه .وإِنَّ َم ْي َم َن َته لَ َر ْوضَ ٌة ِم ْن
ف ْ
اض الْ َج َّن ِة ،وإِنَّ َو َسطَه لَ َر ْوضَ ٌة ِم ْن ِريَ ِ
ِريَ ِ
اض الْ َج َّن ِة ،وإِنَّ
ُم َؤ َّخ َره لَ َر ْوضَ ٌة ِم ْن ِريَ ِ
الص َل َة الْ َمكْ ُتوبَ َة
اض الْ َج َّن ِة ،وإِنَّ َّ
ْف َص َل ٍة ،وإِنَّ ال َّنا ِفلَ َة ِفيه لَ َت ْع ِد ُل َخ ْم َس ِمئَ ِة
ِفيه لَ َت ْع ِد ُل أَل َ
َي تِ َل َو ٍة َ
ُوس ِفيه ِبغ ْ ِ
ول ِذكْ ٍر لَ ِع َبا َد ٌة .ولَ ْو
َص َل ٍة ،وإِنَّ الْ ُجل َ
اس َما ِفيه ألَتَ ْوه ولَ ْو َح ْب ًوا»(((.
َعلِ َم ال َّن ُ
اتّخذه أمري املؤمنني مق ًّرا للحكم والقضاء؛
وألقى عىل منربه عد ًدا من خطبه املشهورة .استُشهد
فيه أثناء إقامته لصالة الصبح ليلة  21من شهر رمضان
سنة 40من الهجرة عىل يد أحد الخوارج.
* مسجد السهلة :أحد أه ّم املساجد التي بُنيت
الهجري األ ّول ،وهو عىل صل ٍة
يف الكوفة خالل القرن
ّ
وثيقة بتاريخ األنبياء ،ورد يف الروايات أنّه« :موضع بيت
النبي ،والذي كان يخيط فيه ،ومنه سار
إدريس ّ
إبراهيم إىل اليمن بالعاملقة ،ومنه سار داود إىل
جالوت»(((.
املهدي ،ومسكنه
ومسجد السهلة هو مق ّر اإلمام
ّ
عند ظهوره.
(((( -م.ن) ،ج ،3ص.491
(((( -م.ن) ،ج ،3ص.494

كام تض ّم النجف كث ًريا من املساجد ،منها :مسجد الح ّنانة،
الطويس ،مسجد الخرضاء ،باإلضافة إىل بعض
مسجد الشيخ
ّ
األديرة القدمية من عصور ما قبل اإلسالم.

مع الشباب

النجفي :خان الشيالن ،يتكّون من
* متحف الرتاث
ّ
تخص العراق
طابقني :األ ّول يحتوي عىل مقتنيات أثريّة ّ
يختص بالوثائق امله ّمة لثورة العرشين.
والنجف ،والثاين ّ
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* قرص النعامن بن املنذر :أحد
معامل مدينة النجف التاريخيّة ،يعود
ململكة الحرية القدمية ودولة املناذرة ،التي كان لها
شأن كبري يف التاريخ العر ّيب قبل اإلسالم.

تحتوي مكتباتها وخزائنهاـ عىل الرغم من الخطوب التي
أصابت الكتب عىل أيدي الترت وغريهم ـ كتبًا مثين ًة نادرة
أي مكان آخر ،وكث ٌري منها كُتب بخ ّط
غري موجودة يف ّ
مص ّنفيها أو عليها خطوطهم بخ ٍّط جيّ ٍد متقن عىل ورقٍ مثني
مخطوط ًة يف العصور القدمية ،وأغلبها قبل القرن العارش
الهجري.كام تحتوي عىل مصاحف مثين ٍة ألشهر الخطّاطني
ّ
من مختلف العصور ،وبينها قط ٌع مثينة نفيسة يُذكر منها
رق ٍ
ٍ
مكتوب عىل ٍّ
بخط كو ٍّيف ،ويف آخره:
مصحف
قطع ٌة من
ٍ
يل بن أيب طالب».
«ت ّم سنة أربعني من الهجرة ،كتبه ع ّ
(((
وبحسب بعض األعالم الخبريين أنّه خط األمري.
ت ّم اختيار النجف يف العام 2012م عاصمة للثقافة
اإلسالمي ،وال يخفى ما
اإلسالم ّية من قبل منظمة التعاون
ّ
للنجف من با ٍع قديم يف األدب والشعر العر ّيب ،حيث يعود
يل.
تاريخه إىل العرص الجاه ّ
يا ابن أيب طالب...
ُ ْ
ْ
َ
يا من اكتفيت من دنياك ب ِطم َريك ومن طع ِمك
ُ َ
بق ْرصيك...

وادي السالم

ّ
العلمية للنجف األشرف:
احلركة
كانت النجف وما زالت حارض ًة علم ّية رائدة ،وكيف ال
يل
رشفت مبرقد مثال العلم واملعرفة ع ّ
تكون كذلك وقد ت ّ
بن أيب طالب؟!
برزت النجف رص ًحا علم ًّيا يف شتّى املجاالت ،تض ّم
عد ًدا كب ًريا من الحوزات الدين ّية واملدارس
األكادمي ّية واملكتبات واملطبعات،

ّ
لعل باحلجاز أو ايلمامة من ال طمع هل بالقرص وال
عهد هل بالشبع...
ّ
فكنت فيها من الزاهدين وإىل ربك من الراغبني...
ً
فاختار لك الع ّ
مثوى....
يل األىلع أرض انلجف
ورفع لك ذكرك...

وكذلك جيزي املحسنني...
ٌ
فسالم عليك يوم ودلت يف بيت اهلل احلرام ويوم
ُ
ّ
الغري ويوم تبعث ّ
يح...
دفنت يف أرض

((( -يراجع :جعفر آل محبوبة( ،م.س) ،ص.148
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حضارية
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أبو األسود الدؤلي
ّ
النحوي األول

خضر فرحات
ماجستري يف علم االجتماع السيايس -لبن�ان

كثري ٌة هي العلوم واملعارف التي كان البرش يطبّقونها دون أن
يكون لها قواعد مكتوبة ،أو نظريّات مدروسة ومد ّونة يف الكتب ،إىل
أسسا وقواعد ت ُد ّون كتب ًّيا لتطويرها
أن يأيت َمن يُنظِّمها ،ويضع لها ً
بحيث يت ّم االعتامد عليها.
وعلم النحو من هذه العلوم؛ فقد كان عرب الجاهل ّية سادة الفصاحة
والبالغة ،وكانوا ال يلحنون يف القول ،وال يُخطئون يف اللفظ ،عىل الرغم
من أنّهم كانوا ال ميلكون كتبًا لتدريس النحو ،ومل تتوفر بني أيديهم مناهج
وأساليب لتيسريه ،حتى أىت أبو األسود الدؤ ّيل ،فاستنبط من كالمهم
قواعد يُسار عليها يف ضبط أواخر الكلامت ،ويُعصم من أتقنها من اللحن
يف التلفّظ أو الكتابة.
ّ
الدؤيل؟
فمن هو أبو األسود

هو أبو األسود ظامل بن عمرو بن سفيان الدؤ ّيل الكنا ّين من قبيلة
ض التي سكنت البرصة .ولد يف العام  603للميالد قبل
الدئل ،من كنانة ُم َ ْ
النبي محمد  ،وآمن به دون أن يلتقيه أو يره .متيّز بفصاحته
بعثة ّ
البالغة حتى اشتُهر عنه قوله“ :إين ألجد للحن غم ًزا كغمز اللحم” .وهو
عيل بن أيب طالب عىل الرأي
واضع علم النحو((( ،بإشارة من اإلمام ّ
املشهور ،حيث ُع ّد من أصحابه املخلصني(((.
الزركيل ،خري الدين :معجم األعالم ،ط ،15دار العلم للماليني ،بريوت2002 ،م ،ج ،3ص .237-236
ّ
((( -يراجع:
الجمحي ،محمد بن سالم :طبقات الشعراء( ،ال ط) ،دار الكتب العلميّة ،بريوت2001 ،م ،صفحة .29
((( -يراجع:
ّ
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َ
َو َعج ُ
بت ُ
لدلنيا َو َرغبَ ِة أه ِلها
ِ
ُ
ُ
َ
قسوم
الرزق فيما بَينَ ُهم َم
و ِ
َ
َ
ُ
رزوق أَ َ
مح ُق َ
َاأل َ
عج ُ
ب َمن أرى
الم
و
من أَهلها َوالعاق ُل َ
ُ
حروم
الم
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َّ َ
َ َّ ُ
نقىض َع َ
عليم أنه
جيب ِل
ثم ِا
ٌ
زق ُمواف َوقتُ ُه َم ُ
ِر
علوم
ٍ
***

يا أيها الرجل ال ْ ُم َعلِّ ُم َغ ْ َ
ي ُه
َ َّ
اتل ْعل ُ
ل ْفسك َك َن َذا َّ
يم
ِ
هل ِ َ ِ
ِّ َ
َّ
تَص ُف َّ
ادل َو َ
السقامِ َو ِذي الض َن
لي
اء ِ ِ
ِ
َ
َكيْ َما يَص َّح به َوأن ْ َ
ت َسق ُ
يم
ِ ِِ
ِ
َْْ َْ
َ ْ
ان َه َها َع ْن َغيِّهاَ
ابدأ بِنف ِسك ف
َ
َ َ ََْ ْ َ ُْ َ ْ َ َ
ك ُ
يم
ف ِإذا انتهت عنه فأنت ح ِ
ََُ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
ت َو ُيقتَ َدى
فهناك تعذر إن وعظ
َْ
ْ
ُ
التسليم
بِالق ْو ِل ِمنك َوحيصل
َ ََْ َ ْ ُ ُ ََْ َ َُْ
ت ِمثله
ل تنه عن خل ٍق وتأ ِ
َ
َ
إذا َف َعلْت َعظ ُ
يم
َع ٌر َعليْك
ِ

خاصة لضبط كلامت املصحف الرشيف؛ حيث
وضع طريقة ّ
استخدم فكرة األلوان امل ُخالفة ،ووضع نقطة فوق الحرف ّ
ليدل
عىل الفتحة ،ونقطة تحته ّ
ليدل عىل الكرسة ،ونقطة عىل يسار
الحرف للداللة عىل الض ّمة ،ونقطتني فوق الحرف ،أو عىل يساره
أي
للداللة عىل التنوين ،أ ّما بالنسبة للحرف الساكن فرتكه دون ّ
نقاط ،ويف تلك الفرتة مل يُستعمل هذا الضبط ّإل يف القرآن الكريم.
وكان أبو األسود أ ّول َمن أل َّف كتابًا يف النحو ،فوضع باب الفاعل،
واملفعول به ،واملضاف وحروف النصب والرفع والجر والجزم،
وكانت جهوده يف تأسيس النحو األساس الذي تك َّون منه املذهب
يل بن أيب
ّ
البرصي الحقًا ،وقد فعل ذلك كلّه بإشارة من اإلمام ع ّ
طالب؛ أل ّن الروايات كلّها تسند إىل أيب األسود ،وأبو األسود
يل .وقد ُروي عنه أنّه ُسئل :من أين لك هذا
يسند إىل ع ّ
يل بن أيب طالب .ويف حديث
العلم؟ فقال :ل ّق ْن ُت حدو َده من ع َ
يل ً
احتذيت بها.
ُ
أصول
آخر قال :ألقى إ ّيل ع ٌّ

مع الشباب

ّأسس أبو األسود قواعد اللغة العربيّة ،ووضع لبناتها األوىل؛ حيث
خاف عىل الناس من الوقوع يف اللحن والغلط يف قواعد العربيّة؛
ولهذا كان أ ّول من وضع قواعدها ،وأنهج سبلها ،ووضع أقيستها،
فوضع باب الفاعل ،وباب حروف الج ّر ،وباب املضاف ،وباب النصب،
وباب الج ّر ،ووضع الحركات والتنوين عىل الجمل(((.

َ َّ
ُ ُ َ َ
رة َ
السفي ِه ف ِإنها
فاِترك ماو
ب بَ َ
عد َ
دم َوغ ُّ
نَ ٌ
ذاك َو ُ
خيم
ِ
َ
َوإذا َج َ
ريت َمع َ
السفي ِه كما َجرى
ِ
ُ
َ
ُ
ذموم
كالكما يف َجري ِه َم
ف ِ
ُ ُ
َوإذا عت َ
بت َع َ
السفيه َولتَه
ِ
ِ
َ
َ
يف مثل ما تأيت فَأ َ
نت َظلومُ
ِ ِ

العدد  8ـ شــتاء 2020

تول إمارة البرصة من ِقبل ابن عباس ،وذلك عندما دعاه
ونُقل أنّه ّ
اإلمام عيل لاللتحاق به يف صفّني؛ فذهب واستخلف أبا
األسود عليها.

***

َ
َ
َح َسدوا الفىت ِإذ لم يَنالوا َسعيه
َ َ ُ َ
ل َو ُخ ُ
عداء َ ُ
ٌ
فالقوم أ
صوم
َ َ
ُ َ َ
َ
جهها
كضائِ ِر احلسنا ِء قلن لِو ِ
َح ً
سدا َو َبغيًا إنَّ ُه َ َل ُ
ميم
ِ
َ َ ُ ُ ُ ُ
َ
َ َ َّ ُ
رشق يف الظالمِ كأنه
والوجه ي
ساء ُن ُ
بَ ٌ
در ُم ٌ
نري َوال ِن ُ
وم

وأ ّما السبب املبارش الذي دفع أبا األسود لتأسيس علم النحو
أقوال مختلفة ،فقال بعضهم :وضع أبو األسود الدؤ ّيل
فذكروا فيه ً
النحو بنفسه عندما سمع اللحن يف قراءة القرآن ،وقال آخرون:إ ّن
السبب الذي ُوضعت له أبواب النحو أ ّن بنت أيب األسود ،قالت له:
السم ِء؟ ،فقال :ن ُجو ُم َها ،قالت :أنا ال أستف ِه ُم يا أبتاه بل
ما أ ْج َم ُل َ
أردت أن تتع ّجبي فافتحي ِ
أتع ّجب ،فقال :إذا ِ
فاك وقويل ما أج َم َل
الزركيل ،خري الدين :معجم األعالم( ،م ،س) ،ج ،3ص.237
ّ
((( -يراجع:
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أصول بنى
الس َم َء ،فأخرب بذلك عل ًّيا عليه فأعطاه ً
َ
(((
منها ،وعمل بعده عليها .
و ُرو َِي عن أيب األسود أنّه قال“ :دخلت عىل أمري
يل ،فرأيته مطرقًا مف ِّك ًرا؛ فقلت :في َم تفكر
املؤمنني ع ٌّ
يا أمري املؤمنني؟ فقال :سمعت ببلدكم لح ًنا ،فأردت أن
أصنع كتابًا يف أصول العربيَّة ،فقلت له :إن فعلت هذا
أبقيت فينا هذه اللغة العربيّة ،ثم أتيته بعد أيّام ،فألقى
َ
إ َّيل صحيفة فيها“ :بسم الله الرحمن الرحيم ،الكالم كلُّه
اسم وفعل وحرف؛ فاالسم ما أنبأ عن املس َّمى ،والفعل
ما أنبأ عن حركة املس َّمى ،والحرف ما أنبأ عن مع ًنى
ليس باسم وال فعل”.
ثم قال :تت َّب ْعه و ِز ْد فيه ما وقع لك ،واعلم أ ّن األشياء
ثالثة :ظاه ٌر ،ومضم ٌر ،ويش ٌء ليس بظاه ٍر وال مضمرٍ،
وإنّ ا يتفاضل العلامء يف معرفة ما ليس مبضمر وال ظاهر.
فجمعت أشياء وعرضتُها عليه ،فكان من ذلك حروف
ُ
ولعل ،وكأنَّ ،ومل
ال َّنصب ،فذكرت منها :إنَّ ،وأنَّ ،وليتَّ ،
أذكر لك َّن ،فقال:ملَ تركتَها؟ فقلت:مل أحسبها منها ،فقال:
بىل هي منها ،فزدها فيها”(((.
وبعد حيا ٍة مليئة بالعلم والعطاء ،أصيب أبو األسود
مبرض الفالج يف آخر حياته ،ما سبب له العرج ،وتويف
سنة  69هــ أثناء خالفة عبد امللك بن مروان ،وله من
العمر  85سنة.

ّ
مؤسس النحو ،ملحق صحيفة االت ّحاد ،القاهرة 29 ،مايو
((( -يراجع :أبو األسود
الدؤيلّ :
2019،م.
ّ
الدؤيل وخدمته للغة العرب ّية ،مقال يف موقع دار اإلفتاء املرصيّة،
((( -يراجع :أبو األسود
بتاريخ  ١٧ربيع األول ١٤٤١هـ  ١٤ /نوفمرب ٢٠١٩م.dar-alifta.or g،
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