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لعّل أوىل أزماتن�ا يف املراهقة، هي عند بّوابة 
جسدّيًا  ننمو  عندما  الّطفولة.  من  اخلروج 
بنحو نصبح فيه كالّرجال من حيث احلجُم 
املستوى  على  خنرج  أن  قبل  والّشكُل...، 
أمام  سنقف  الّطفولة.  مرحلة  من  العقلّي 
بـ  ُيسّم  ما  حالة  يف  مضطربني،  أنفسنا 

الهوّية«.  »اضطراب 

أّن  لو  األمر،  انعكس  لو  احلال،  وكذلك 
وتطورت  تفكريه  مهارات  نمت  مراهقًا 
بقي  أّنه  إاّل  ملحوٍظ،  بشكٍل  دماغه  وظائف 
فإّنه  باألطفال،  شبيهًا  اجلسُم  حيث  من 
سيعيش حالًة من االضطراب، خصوصًا إذا 
نظر إليه اآلخرون بلحاظ جسمه، فسيفقد 
الشعور منهم بتقديره انطالقًا من تعاملهم 

دماغه. وزن  ال  شكله  أساس  على  معه 

الّشخصّية  مربع  أضالع  بني  فالتوافق 

 – السلوكي   – النفيس   – )العقلي 
اجلسدي( والّنمّو املتوازن لها هو الذي جيعل 
املراهق يعيش حالًة من الّشعور باالستقرار 

الهوّية.  اضطراب  مقابل  والسعادة 

هذا  ن  يؤمِّ الذي  ما  السؤال:  يبقى  لكن، 
الّشخصّية؟ مرّبع  بن�اء  يف  املتوازن  الّنمّو 

ين. نعم، الدين هو الذي  اجلواب: إنه الدِّ
يف  املتوازن  والنمو  التوافق  حالة  بإجياد  يقوم 

شخصّيتن�ا. أبعاد 

كيف ذلك؟

ينضج  املراهقة،  مرحلة  يف  ندخل  عندما 
عندنا،  التجريدي  التفكري  ويتبلور  دماغنا، 
حّب  من  وبدافٍع  كأطفاٍل  كنا  أن  فبعد 
األسئلة  نطرح  واالستكشاف  االستطالع 
شعورنا  من  انطالقًا  استفهامّيٍة  بطريقٍة 
جبهلنا والعجز عن حتصيل املعرفة بأنفسنا، 
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األسئلة  نطرح  املراهقة  مرحلة  يف  نصبح 
شعورنا  من  انطالقًا  استنكاريٍّ  بأسلوٍب 
بقدرتن�ا على حتصيل املعرفة نتيجة الشعور 
حتت  من  واخلروج  واحلرية  باالستقاللية 
جهٍة،  أو  شخصّيٍة  أليِّ  املعرفية  السلطة 
صدق  من  التأّكد  حّب  غريزة  فين�ا  فتنشط 
املعلومات والتثبت من صحة املعطيات اليت 
تّتسم  إذًا  الطفولة،  مرحلة  خالل  تلقين�اها 
الّسؤال  دائرة  من  باخلروج  املراهقة  مرحلة 
االستنكارّي  الّسؤال  دائرة  إىل  االستفهايّم 
طلبًا لتحصيل القناعة الذاتي�ة باألجوبة عن 

نطرحها.   كّنا  اليت  األسئلة 

شخصيتن�ا  يف  الزنعَة  هذه  تطال  ما  وأول 
األسئلُة الوجودّيُة اليت ُتلحُّ فطرُتن�ا بتحصيل 
الشّك  من  حالٍة  يف  فندخل  عنها،  اجلواب 
الّثوابت واملسّلمات، فنسأل عن  املنهيجِّ يف 
واملوت...،  واملصري،  واحلياة،  الكون،  مبدأ 
االستدالل  أساس  على  قائمًا  جوابًا  ونريد 

البهان. ومنطق 

يؤّمن  وحده  احلّق  الّدين  أّن  والواقع، 

القلق  هذا  جتاه  شخصيتن�ا  يف  االستقرار 
الذي  هو  الدين  ألّن  واملصريي؛  الوجودي 

يدعونا إىل التأمل والتدبر والتفكر يف اآليات 
على  للعثور  أنفسنا  ويف  اآلفاق  يف  املنتشرة 
هذه  وراء  بأّن  العلم  وحتصيل  اجلواب 
خالقًا  هندستها  دقة  يف  العجيب�ة  الكائن�ات 

حكيمًا... حّيًا  عالمًا  قادرًا 

والدين هو الذي يدعونا أن يكون هذا التفكر 
صدق  يف  البهان  معيارية  أساس  على  قائمًا 
العقيدة، )قل هاتوا برهانكم إْن كنتم صادقني(.
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اآلباء  تقليد  من  حيّررنا  الذي  هو  والدين 
املوروث  نب�ذ  إىل  ويدعونا  الكوين  التفكري  يف 
العقل  منطق  مع  يتطابق  لم  إذا  العقائدي 
عليه  ألفين�ا  ما  نتبع  بل  )قالوا  والبهان 
وال  شيئ�ًا  يعقلون  ال  آباؤهم  كان  وَلْو 

َ
أ آباءنا 

. ) ن و يهتد

العلم  باّتب�اع  يأمرنا  الذي  هو  والدين 
وينهانا عن اّتب�اع الظن )ال تقف ما ليس لك 
به علم(، )وما يتبع أكرثهم إال ظنًا إن الظن 

شيئ�ًا(. احلق  من  يغين  ال 

ن  يؤمِّ العقل،  تربي�ة  من  األسلوب  وبهذا 
األسئلة  جتاه  الذهيّن  االستقرار  حالَة  الديُن 
ما  هذا  ولعل  املراهق،  تقلق  اليت  الوجودية 
طالب  أيب  بن  علي  املؤمنني  أمري  إليه  أشار 
امرءًا  هللا  »رحم  قوله:  يف  الّسالم(  )عليه 

أين«. وإىل  أين  ويف  أين  من  عرف 

ينسف  العقل،  لرتبي�ة  الفهم  وهذا 
العقالنّي�ة  بني  االرتب�اط  فّك  محاوالت 
املعّري: العالء  أيب  قول  يف  كما  واإليمان، 

اثن�ان أهُل األرض: ذو عقٍل بال                 ِديٍن 
ٌن ال عقَل له]1]. وآخُر َديِّ

فالعقالنّي�ة والتدّين أمران متالزمان، كما 
رسم لنا ذلك اإلمام علّي عليه السالم بقوله: 
اإلمام  وحفيده  له«]2].  ال عقل  »ال دين ملن 
جعفر الصادق بقوله: »من كان عاقاًل كان له 

دين، ومن كان له دين دخل اجلّنة«]3].

1- لزوم ما ال يلزم، ج2، ص: 174.

2- عيون احلكم واملواعظ، ص: 539.

3- الكايف، ج1، ص: 11.

وبإيجاز 
- يصبح املراهق قادرًا على التفكري يف 

معتقداته والتأمل فيها.

حّب  غريزُة  املراهق  لدى  تتنشط   -
يف  اكتسبها  اليت  املعلومات  من  التأّكد 

. لته طفو

بالقضايا  باالهتمام  املراهق  يب�دأ   -
والديني�ة. واإلنساني�ة  الكوني�ة 

ين  بالدِّ املراهق  اهتمام  يكون   -
حاّدٍة  نفسّيٍة  بانفعاالٍت  مخلوطًا 

بالتمّرد. وشعوٍر 

ين حالة اإلشباع الفكري  ن الدِّ - يؤمِّ
اهتماماته  جتاه  املراهق  عند  والعقلي 

واإلنساني�ة.  الكوني�ة 

الفكري  اإلشباع  حالة  تنعكس  ثّم، 
يف بن�اء الرؤية الكوني�ة على ضوء منطق 

املراهق. نفسّية  على  البهان، 

الشعور  املراهق  عند  الدين  فيعّزز 
بالهدفية يف احلياة، وأن هذه احلياة لم 

عبث�ًا. وال  لهوًا  وال  لعبًا  توجد 

النفيسَّ  االستقرار  ويمنحه 
اإلحساَس  عنه  فيطرد  والطمأنين�َة، 
القلق  من  يصاحبه  وما  باالضطراب 

. . . ب كتئ�ا ال ا و

علم  س  مؤسِّ يقول  السياق،  هذا  يف 
»إّن  يونغ:  كارل  التحليلي  النفس 
انعدام الشعور الدييّن يسّبب كثريًا من 
املستقبل،  من  واخلوف  القلق  مشاعر 

حنو  والزنوع  األمان  بعدم  والشعور 
يؤّدي  كما  البحتة،  الماّدية  الزنعات 
احلياة  هذه  بمعىن  الشعور  فقدان  إىل 
الشعور  إىل  ذلك  ويؤّدي  ومغزاها، 

.[4 [ » ع لضيا با

القّوَة  املراهَق  الديُن  وُيكِسب 
واقتحام  الّتحدّيات،  مواجهة  يف 
الشجاعة  وَيَهبه  احلياة،  صعوبات 
باملعّية  شعوره  نتيجة  بالّنفس،  والّثقة 
اإللهّية، وهذا ما نلمسه يف حياة الكثري 
من املراهقني والشباب، بل واألطفال. 
حني  السالم،  عليه  يوسف  فالنيبُّ 
خرج 

ُ
وأ اجُلّب،  غيابت  يف  إخوته  ألقاه 

إنسانًا  السيارة  جتد  أن  بدل  البرئ،  من 
وجدت  كئيب�ًا،  خائفًا  قلقًا  مضطربًا 
قال  فحني  شجاعًا،  قوّيًا  صلبًا  إنسانًا 
خريًا،  الغريب  بهذا  استوصوا  أحدهم: 
السالم:  عليه  يوسف  النيب  أجابهم 
»من كان مع هللا فليس عليه غربة«]5].

عند  يوِجد  الذي  هو  الّدين  أّن  كما 
املراهق حالَة اإلشباع العاطفّي والتوازن 
إجيابّي�ًة  طاقًة  ويمنحه  الوجدايّن، 
يف  وتساهم  بالبهجة،  الشعور  له  حتّقق 
والعدوانّي�ة  والعصبّي�ة  التوّتر  ختفيف 
أْن  إىل  املراهَق  يدعو  الّدين  ألّن  واألرق، 
حياته،  تفاصيل  كّل  يف  احلبَّ  يعيش 
السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  عن 

احلب؟!«. إال  الّدين  »وهل 

4- دراسات يف تفسري السلوك اإلنسايّن، ص: 193.

5- ربيع األبرار ونصوص األخبار، ج3، ص: 5.

بقعة ضوء
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العقلي  النمو  كان  وإذا 
والنمو  سليمًا،  لإلنسان 
فإنه  سليمًا،  له  النفيس 
سالمة  على  سينعكس 
نمط  وّصحة  السلوك، 
العيش،  وأسلوب  احلياة 
وليُد  اإلنسان  سلوَك  ألن 
ونت�اُج  ووجدانه،  تفكريه 
فمن  وحّبه،  عقيدته 
تعاىل  هللا  بأّن  اعتقد 
واملـــــالك  اخلــــالق  هو 
وأّنه  واملنعم،  واملحسن 
تعاىل له على املراهق حّق 
فإنه  والطاعة،  الشكر 

عليه  كيوسف  سيعيش 
وسيجد  هللا،  مع  السالم 
ويشّق  ذاَته  يبين  أنه 
أهدافه  لتحقيق  طريَقه 
يف احلياة يف ظّل الشجرة 
ليرتجم  فيسعى  اإللهّية، 
سلوكه  يف  هذه  عقيدته 
بعيدًا  فيعيش  احلياة،  يف 
واالكتئ�اب  القلق  عن 
تطمنئ  هللا  )بذكر  ألّنه 
ويعيــــــش  القلـــــوب(، 
)ألّن  العنف  عن  بعيدًا 
الرفَق(،  حيّب  رفيٌق  هللا 
عن  بعيــــــدًا  ويعيــــــش 

رات،  الســـرقة، واملخـــــدِّ
واالنتحار و.... »ألن هللا 
بالشابِّ  يب�اهي  تعاىل 
يقول:  املالئكَة،  العاِبد 
ترك  عبدي:  إىل  »انظروا 
شهوته من أجلي«.  وألن 
الذي  الشاّب  حيب  »هللا 
طاعة  يف  شباَبه  ُيفين 
هللا«. كما ورد عن رسول 
هللا صلى هللا عليه وآله.
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