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ملف العددملف العدد

»الدين والتحديات الفكرية عند الشباب« 
عنواٌن حيتاج إىل تفكيك، إذ إّن واحدًة من أهم أزماتن�ا الثقافية 

هي أزمة املصطلح.

عندما نتحدث عن الدين نتحدث عن منظومٍة كاملٍة وليس 
عن ُبعٍد طقويس، فالدين يشمل الُبعد النظري والرؤية الكوني�ة، 
املعرفية،  املرجعيات  وكذلك  والربهاني�ة،  الفلسفية  وأسسها 
واألخالقية  التشريعية  املنظومة  أي  العملي  الُبعد  ويشمل 
ُبعَديه هي صناعة  الدين يف  العامة. ووظيفة  العالقات  ونظام 
اإلنسان. واإلنسان وظيفته تسخري الطبيعة. وليس الدين هو 
الواسطة بني اإلنسان والطبيعة، إنما اإلنسان هو الواسطة بني 

الدين والطبيعة. 

أما الفكر، فبحسب التعريف املنطقي، هو حركة العقل بني 
كبرًيا،  للمعلوم  املعريف  املخزون  كان  وكلما  واملعلوم.  املجهول 
التفكري. والواقع أن السبب  اتسعت دائرة اخليارات يف عملية 
الرئيس للتقليد هو انعدام املعطيات املخزونة يف الوعاء املعريف، 
حبيث يصبح اإلنسان عبًدا لما ترىب عليه أو شاهده، أو خائًفا من 

ني�ل العقوبة بمخالفته. 

اجياد  ليس  التفكري،  شروط  من  شرط  أول  فإّن  وعليه، 

الدين و التحديات الفكرية عند الشباب

تكويين.  أمٌر  ألنها  املعلومات،  بني  احلركة  دين�امية 
فبمجرد أن أواجه أمًرا مجهواًل سيتحرك عقلي وذهين 
بشكٍل تلقايئ حنو امللّفات املخزونة. وإذا ضاقت دائرة 
املعطيات يف هذه امللّفات، ضاقت حرييت يف التفكري. 
وبالتايل، فإن الفكر سيكون حًرا بمقدار سعة املعرفة. 

من  اإلنسان  يكتسبه  قد  املعريف  املخزون  هذا 
القرآن  ينص  كما  واألفئدة،  واالبصار  السمع  خالل 
الفطرية  امليول  تتضّمن  قد  واألفئدة  الكريم]]]. 
االستعدادات  تشّكل  اليت  األولية  واملدركات 
النقيضني،  اجتماع  كعدم  السوية  واملعايري  القبلية 
األمن  طلب  اجلمال،  حب  احلق،  حب  اخلري،  حب 
والشعور  والبحث،  االستطالع  حب  والطمأنين�ة، 
على  مطهري  مرتىض  الشيخ  يصّر  الذي  الديين، 
هو  الديين  الشعور  وهــــــــــــذا  فطري.  معطى  أنه 

ْمَع  السَّ َلُكُم  َوَجَعَل  َشْيًئ�ا  َتْعَلُموَن  اَل  َهاِتُكْم  مَّ
ُ
أ ُبُطوِن  ن  مِّ ْخَرَجُكم 

َ
أ  ُ }َوهللاَّ تعاىل:  قوله   -[

ُكْم َتْشُكُروَن{، سورة النحل، اآلية 78. ِئَدَة ۙ َلَعلَّ
ْ
ف

َ
ْبَصاَر َواأْل

َ
َواأْل

الشيخ حسين زين الدين
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ملف العدد بقعة

لذا  اخلضوع،  حنو  وامليل  العبادة،  حنو  امليل 
حنو  اقرتب  فطرته  من  اإلنسان  اقرتب  كلما 
اقرتب  فطرته  عن  ابتعد  وكلما  أكرث،  التعّبد 

من تأليه نفسه أكرث. 

الكريم:  القرآن  لنا  طرحهما  نموذجان 
والنيب  الفطرة،  ممسوخ  هو  الذي  فرعون 
الفطرة.  نيب  وآله  عليه  هللا  صلى  األعظم 
النيب  أن  يف  يكمن  االثنني  بني  الفرق  هذا 
لشّدة  فقره  أدرك  وآله  عليه  هللا  صلى 
فقره  عن  غفل  فقد  فرعون  أما  علمه. 
النقص،  هو  الفقر  فليس  تكربه،  لشدة 

النقص. به هو  إنما اجلهل 

يتمّي  الذي  العمر  فهو  الشباب،  وأما 
تأيت  ومنها  الطاقة  األوىل،  ثالث:  خبصاٍل 
األمل.  والثاني�ة،  الثوري.  والُبعد  احليوية 

االبداع.  فهي  الثالثة،  أما 

التحديات  عن  نبحث  أن  أردنا  واذا 
عن  نبحث  أن  جيب  الشباب  تواجه  اليت 
األركان،  هذه  تواجه  اليت  التحديات 
يريد  وِلَم  يرفض؟  ولماذا  يتمّرد؟  ولماذا 
االستقالل؟ واجلواب هو: إما أنن�ا ال نواكبه 
حيلم،  أن  من  نمنعه  أنن�ا  وإما  احلركة،  يف 

وربما نضّيق عليه فرص اإلبداع. 

حتّديات عالقة الشباب بالدين:
الرتبي�ة  قصور  هو  األول:  التحدي 
املعرفية  احلاجات  إشباع  عن  التقليدية 
بيئ�ة  يف  الوجودية،  األسئلة  عن  واإلجابة 
واالكتشافات  العلم  بتطور  واالنبهار  التأّثر 
ينشأ  حبيث  الرقمية.  والثورة  احلديث�ة 
واحلقائق  العلم  عظمة  بني  وهيٌم  صراٌع 
مع  التعامل  حّدة  الصراع  ويزيد  الديني�ة، 
كمحّرمات  املشـــــــــــــروعة  األســــــئلة 

بعـــــض  والتـــــدين.  للتعبد  مخالفة 
جًدا  مثقفني  أعتربهم  ممن  األشخاص 
صارحين  ناجح  وإعاليّم  جّيد  قارئ  وهو 
حنو  يب  مال  الذي  أن  »أظن  قــــــــــائاًل: 
كنا  اليت  الثقافية  الدورات  أن  هو  اإلحلاد، 
لنا  صّورت  االبت�دائي�ة،  املراحل  يف  نتلقاها 
سألتموه  قد  ُيسأل  أن  يمكن  سؤاٍل  كل  أن 
أسئلًة  نواجه  لكي  خرجنا  عندما  ولكن  عنا. 
بإجاباتكم  الثقة  بانعدام  أحسسنا  جديدًة 
جيب،  ال  لكن  حقيقية(«.  كانت  لو  )حىت 

بالسؤال.  بل ال يوجد محرم 

عند  التدريجية  املعرفة  حّس  أريّب  قد 
أن  ويكتشف  إجابًة  أجيب�ه  قد  الشاب، 
عملية  يف  لتلقيها.  جاهزًة  ليست  مدركاِته 
على  فيها  يؤخذ  أوقاٌت  ثمة  هناك  التبليغ، 
أنا  حوزوية.  لغًة  يتكّلم  أنه  الدين  عالم 
لها  األسئلة  فبعض  الرأي،  هذا  أخالف 
أنها  يعين  الفطرة.  من  أعمــــــق  مناشــــــئ 
يمكــــــــــن  فلسفي.  إشكال  على  قائمٌة 
جياب  أن  التلقائي�ة  البسيطة  لـــــــألسئلة 
ولكن  مباشرة.  وجداني�ًة  إجاباٍت  عليهــــــا 

خالل  مـن  لــــــنا  ُركبت  اليت  األسئلة 
تلقاها   ثم  املتت�الية،  الفكرية  املـــــــــدارس 
عندئٍذ  علين�ا،  وألقاها  اإلنرتنت  من  الشاب 
أو  ماركس  جنيب  بل  الشاب،  جنيب  ال  حنن 
املنّظر  جنيب  حنن  مثاًل.  هوكينغ  أو  دوكيزن 
الشاب  يستفيد  لن  ربما  الفكرة.  لهذه 
شيًئ�ا، لكن باحلد األدىن فليعلم أن يف الدين 
لفهمها.  مقدمات  إىل  حيتاج  هو  إجابًة، 
كثرًيا  نغرق  ال  ولكي  عامة.  سياسًة  وليس 
يف التعامل مع الدين على أساس أنه مقابلة 

تلفزيوني�ة أو وجبة سريعة. 

بني  التوفيق  حتدي  هو  الثاين:  التحدي 
الذي  العيش  ونمط  التدين  حنو  امليل 
تفرضه منظومة القيم الوافدة مع النموذج 
القبول  معايري  يف  اختالٌل  وبالتايل  الالديين، 
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أردنا  إذا  والرغبات.  العقائد  بني  والرفض 
اختصارها  يمكن  الناعمة  احلرب  نعرف  أن 

بكلمتني هي »إدارة اإلرادة«.

إّن  لك  تقول  ال  الناعمة  احلرب 
قم  لك  تقول  إنها  ساقطة.  منظومتك 
أريده  ما  حتب  أن  عليك  ولكن  تريد  بما 
وال  إقناعك  إىل  وال  قهرك  إىل  أحتاج  ال  لك. 
منظومٌة  ثمة  ليس  مفاهيمك.  حترير  إىل 
يف  تؤّثر  منظومٌة  هناك  بل  وحتاِوُرنا.  مقابلنا 
مربراٍت  عن  نبحث  ثّم  النفسية.  اجتاهاتن�ا 

نظريٍة لكي نربر سلوكنا.

لتبرير  نكّونها  قناعاتن�ا  من  كثرٌي 
النيب  سلوكّياتن�ا. أعطيكم مثااًل بسيًطا عن 
الذي  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  محمد 
يتعامل  كيف  لرَن  فخري«]]].  »الفقر  يقول: 

املؤمن مع الفقر.

اجلامعة  إىل  يذهبان  عندما  وابنيت  ابين 
مالبسهما  تكن  لم  حال  يف  محرَجني  يكونان 
متمية. الواقع أنه حىت بني األطفال الصغار 
لماذا؟  لهم.  ليشرتي  ذهب  أباهم  أن  يّدعون 

]-  املجليس، حبار األنوار، ج 69، ص 0].

»العيب«  مفهوم  على  أطفالنا  نريب  فلماذا 
إذا لم نكن نملك المال. لقد جاء من النموذج 
الذي صنع رغباتن�ا. يكمن يف منظومة األفالم 

الهوليودية. 

الرثاء  تقوم احلياة يف األفالم على أساس 
البدن  باتساخ  مقرتن  والـفقر  الفاحــــــــش، 

وقبح الوجه. 

الثالث:  التحدي 
هو اخللل الهائل يف 

االجتماعية  العدالة 
الديني�ة  يف املجتمعات 

باملقارنة مع املجتمعات 
املقابلة. وتكثيف االجتاه 

االتهايم حنو مسؤولية 
الدين يف هذا اخللل، من قبل 

املستغربني. 

خلاًل  نعيش  اآلن  حنن 
العدالة  منظومة  يف  كبرًيا 
املجتمعات  يف  االجتماعية 
نطلب  أن  يصّح  ال  الديني�ة. 

من الفقري أو املظلوم التفكري 

نساعده  أن  األوىل  التاريخية.  باألسباب 
القيادي  النموذج  على  الضوء  بتسليط 

الذي يواسيه. 

نسميه  ما  أو  النموذج  حتدي  الرابع: 
اآلمنة  املرجعيات  معايري  يف  بالغشاوة 
طبيب  مع  مرًة  جلست  الدين.  لفهم 
ظننت أن لديه مشكلًة اجتماعيًة، ثّم تبنّي 
الرئيسية  األزمة  عقائدية.  أسئلًة  لديه  أن 
نتيجة  بشخصياٍت  يثق  أنه  اكتشفتها  اليت 
سلوكهم،  وانضباط  مظهرهم  ُحسن 
أنهم  أساس  على  معهم  ويتعامل 

فكرية.  مرجعياٌت 

بطبيب  تثق  ال  أّنك  كما  أنه  البديهي 
الثالثة  السنة  بطالب  أو  العامة  الصحة 
قلٍب  بعملية  يقوم  لكي  الطب  يف 
ال  بمن  تثق  ال  أن  عليك  مفتوح، 
بأدواته،  الدين  فهم  أهلية  يملك 
معرفة  أزمة  ظّل  يف  خاصًة 

اآلمنة.  املرجعيات 

منصات  قوة  اخلامس: 
اليت  الفكري.  التسطيح 
الشباب  عزل  إىل  تهدف 
خالل  من  االنتماء  عن 
جـــــــــاذبي�ة  عنصر 
اإلثارة. والسرعة 
إحـــــــدى  هي 
حتــــديات  أهم 
ب  لشبـــــــــــا ا
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فكرة  أساس  على  قياسها  يمكن  زمانن�ا،  يف 
»الـفاســــــــت  أو  الســـريعة  الوجـــــــــــــبات 
عمرها  أسئلة  لديه  شخٌص  يأتيك  إذ  فود«. 
نصف  يف  عليها  اإلجابة  ويريد  سنة،   [0-[5
ساعة. الواقع أّن الوجبة السريعة تسبب لك 
تضّرك  لكنها  شبعت،  بأنك  فتتوّهم  احلرقة، 

وتزيدك سمنًة وكلسرتواًل. 

برفق.  فيه  فأوغلوا  متنٌي  لدين  ا هذا  إن 
جلاذبي�ة  ا لهية.  إ سّنٌة  لتدّرج  ا واحرتام 
سيكون  يشء  كل  لتايل  وبا والسرعة 
يؤّثر  هذا  لـ»دلفري«  ا ونظام  جاهًزا. 
من  نراه  أنن�ا  صحيٌح  حلياة.  ا نمط  على 
خللفيات  ا يف  أيًضا  لكنه  لرفاهية،  ا عدسة 
حلقائق  ا تن�اول  يف  يؤثر  لفكرية  وا لذهني�ة  ا
يقضـــي  أن  إلنســـــان  ا حيـــــتاج  قــد  ليت  ا
أكرث  لفاريس  ا سلمان  عاش  لقد  فيها.  عمره 

حلق. ا عن  يبحث  وهو  سنًة   [50 من 

هذه  التسطيح  منصات  أن  الواقـــــع 
التلفزيوني�ة  الربامج  اكرث  إن  مقصودة، 
مستوى  على  كلفًة  األقل  هي  مشاهدًة 

وإثارة.  جاذبي�ًة  األكرث  وهي  التفكري 

السادس: ضعف امليل إىل التفوق واإلبداع 
ومن  به  صال  ملكه  من  كسلطان  العليم 

عن  احلديث  يف  ورد  كما  عليه،  صيل  فقده 
حقيقية  أزمة  ثمة  السالم.  عليه  علي  اإلمام 
هي من التحديات الفكرية لدى شبابن�ا، وهي 
أنهم ال يملكون رغبًة يف التفّوق. جيب أن نريّب 
ما  كل  يف  متفّوق  أنه  أساس  على  مجتمعنا 
أن  جيب  فيما  يتفّوق  أن  وعليه  الدين،  وهبه 
يهبه للدين. كل يشء أتانا من الدين ال يملكه 
من  يقّدم  أن  يمكن  ماذا  الشاب  لكن  غرينا، 

نموذجية جلذب الناس حنو الدين؟!

مجموعة من املعاجلات واملقرتحات:

أواًل: تكثيف املضمون املعريف الديين اعتماًدا 
نملك  ال  اآلن  حىت  حنن  اآلمنة.  املصادر  على 
من  يأيت  شباب  هناك  هادفة.  مطالعٍة  سلة 
شباب  وهناك  الدين  على  ليتعرف  اخلارج 
إذا  الدين.  يف  أكرث  التعّمق  يريد  ولكن  متدّين 
ما  لهم  نوجد  ولم  الناس  عن  الماء  أمسكنا 
جهٌد  هناك  رهًقا.  زدناهم  قد  نكون  يشربوه 
األصيلة.  الديني�ة  النصوص  لتطويع  جباٌر 
وإلخراجها  بشكل جيد وجعلها سهلة التن�اول. 

االنتماء  يف  واملناهج  املعايري  تدريس  ثانًي�ا: 
االنتقال  يعين  واملعطيات.  املفاهيم  مع 
نقل  إىل  املعلومة  نقل  من  التبليغي  بمنهجنا 
كيف  الناس  تعّلم  أن  جيب  وعليه  املنظومة. 
فقط.  التفكري  مادة  تعطيهم  أن  وليس   تفّكر 
قيمًة  تقدم  ال  أنت  املعطيات  ر 

ُّ
توف زمِن  يف 

حنن  النظر.  كيفية  يف  قيمًة  تقّدم  بل  مضافة. 
يف زمن الـ »كيف« وليس زمن الـ »ماذا«.

التربوية  املناهج  يف  النظر  إعادة  ثالًثا: 
وإتاحة هامٍش أكرب للطالب يف التعبري. وذلك 
أن  قبل  واإلجيايب  احلر  التفكري  حسن  لتنمية 

تسبقكم إليه املرجئة. وإذا لم يسألنا حنن قد 
يقّدم له غرينا إجابات خاطئة. 

التواصلية  املنصات  تنشيط  رابًعا: 
ويمكن  الشباب.  ارتي�اد  أماكن  يف  الواقعية 
أو  القهوة  يف  الندوات  إقامة  خالل  من  ذلك 

»الكافيي�ات«.

الفني�ة،  لالعمال  األولوية  إعطاء  خامًسا: 
مسرح،  مسلسالت،   – تلفزيون  سينما، 
الديني�ة.  احلقائق  لنقل  شعر...  رواية،  رسم، 

وهذه هي األكرث رسوًخا. 

للساحة  واملعريف  الثقايف  اإلغراق  سادًسا: 
بالطباعات  الغرب  احتلنا  لقد  الشبابي�ة. 

وطّور استعماره لنا بن�اًء على ردات فعلنا.

سابًعا: صناعة أو الرتويج لنجوم نموذجيني 
ممثلني للدين األصيل.

وسلطٍة  بيئ�ٍة  إجياد  على  العمل  ثامًنا: 
لم  إذا  الشريعة،  تطبيق  حلضانة  محلّيٍة 
نستطيع  لن  الدولة.  بمعىن  السلطة  ر 

ّ
تتوف

لم  إذا  الديني�ة  خبياراتن�ا  الشباب  إقناع 
بصيغة  ولكن  حسّيا،  نموذًجا  لهم  نقّدم 
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