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علم  ويف  الّنفس  وعلم  الرتبي�ة  مجال  يف  الدراساُت  تعتب 
مراحل  من  مرحلًة  املراهقَة   ، خاصٍّ بشكٍل  التربوّي  الّنفس 
حبسب  الّرشد,  سّن  وتسبق  الطفولة  تعقب  اليت  العمر 

اإلنسان.  لعمر  الّدراسات  هذه  تقسيم 

املراهقة  بني  والتربوّية  النفسّية  الدراسات  هذه  وتربط 
والّرفض،  بالتمّرد،  عنها  التعبري  يتّم  اليت  “األزمة”  وبني 
ورفض  الّذات،  عن  والبحث  املسؤولية،  وعدم  والّضياع، 
هي  املرحلة  هذه  أّن  يعين  مّما  ذلك  وغري  العائلّية،  الّسلطة 
القيم،  ورفُض  املجتمع،  رفُض  حيث  من  عادّيٍة  غرُي  مرحلٌة 

والعبث...  اللهو  قضايا  يف  واالستغراُق  والتمّرُد، 

بني  الّتالزم  على  ثاني�ٍة  ناحيٍة  من  الّدراساُت  هذه  وتؤكد 
املرحلُة  هذه  بها  تّتصف  اليت   الفيزيولوجّية  التحّوالت 
التحّوَل  أن  وبما  إليها.  أشرنا  اليت  »األزمة«  رات  مؤشِّ وبني 
الفيزيولويجَّ هو أمٌر حتيمٌّ وطبيعيٌّ يمّر به كلُّ إنساٍن، تصبح 
كلُّ  به  يمّر  وأن  بّد  ال  حتمّيًا  أمرًا  أيضًا  ومواصفاُتها  املراهقُة 
إنساٍن منذ بداية اخلليقة إىل اليوم. وال بّد أن يكون اإلنساُن 
من  املرحلة  هذه  عرف  قد  احلضارات  وكّل  الشعوب  كّل  يف 
الدراسات  عليها  تؤّكد  اليت  السلوكّية  ومواصفاتها  األزمة 

والّنفس.. وعلم  الرّتبي�ة  يف  الغربي�ة 

المراهقة
مسؤولية ال أزمة

العمر  ملراحل  التقسيم  هذا  يف  واملنهيجَّ  الثقايفَّ  التدقيَق  لكّن 
من جهٍة وللمواصفات السلوكّية »للمراهقة« من جهٍة ثاني�ٍة، 
الدراسات  يف  الشائعة  األطروحة  هذه  مثل  برفض  لنا  يسمح 

التالية: لألسباب  والتربوّية،  النفسّية 

ألّن املجتمَع األورويبَّ نفَسه لم يعرف هذه  الظاهرة يف القرون 
حيتضن  املجتمع  كان  فقد  والتحديث.  التصنيع  على  السابقة 
واخلّيالة،  بالفرسان  يلتحَق  أن  له  ويتيح  البلوِغ،  عند  الشابِّ 
د على  ، فال يعيش حالة انفصاٍل أو تمرُّ ويمارَس دوَره االجتماعيَّ
رافقتها،  اليت  واألزمة  »املراهقة«  ظاهرة  أن  يعين  ما  املجتمع. 
واقتصادّيٍة  اجتماعّيٍة  حتّوالٍت  عن  نتجت  حديث�ٌة  ظاهرٌة  هي 
كما  إنسانّي�ًة  ظاهرًة  اعتب�ارها  يمكن  وال  أوروبا،  يف  واستهالكّية 

د. طالل عترييس
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معها.  نتعامل  أن  الّدراسات  تلك  تريدنا 

نمّو  مثل  الفيزيولوجّية  التغرّيات  ألن 
اضطراب  أو  الصوت،  تغرّي  أو  الوجه،  شعر 
تغرّياٌت  هي  وظائفها..  وتب�ّدل  الهرمونات 
حتمّيٌة، وهي بهذا املعىن سّنٌة من سنن هللا 
الفيزيولويّج  التغري  فحتمية  خلقه...  يف 
وال  الشخص  بلون  تت�أثر  ال  واجلسدّي 
إذا  بمعتقده، وال باملجتمع الذي يعيش فيه 

زراعّيًا.... أو  صناعّيًا،  أو  متقّدمًا،  كان 

واالجتماعّيَة  النفسّيَة  املواصفاِت  ألّن 
لها  ختضع  اليت  نفسها  للحتمية  ختضع  ال 
ُسّنًة  الفيزيولوجّية، وهي ليست  التغرّيات 
كونّي�ًة، وليست قدرًا ال يمكن 
بل  منه..  الفرار 

هي نت�اُج بيئ�ٍة ثقافّيٍة واجتماعّيٍة واقتصادّيٍة 
البيئ�ُة  هذه  تغرّيت  فإذا  معّين�ٍة،  وتربوّيٍة 

اإلنسان. فعل  ردود  تغرّيت 

وبني  املراهقة  بني  حتمّيًا  الرتابط  كان  لو 
نالحظ  أن  علين�ا  لكان  السلوكّية  األزمة 
وجود هذه »األزمة« عند البلوغ منذ  بداية 
االفرتاض  هذا  كان  ولو  اليوم.  إىل  اخلليقة 

لكان  وواقعّيًا  صحيحًا 
علين�ا أن نقرأ عن اإلنسان 
على  تمّرد  كيف  األّول 
أسرته، وكيف كان يبحث 
لم  وهذا  اإلستقالل،  عن 
ختبنا  ولم  طبعًا،  حيصل 
على  اإلنسان  سرية  عنه 
أّن  كما  ُرواتها.  اختالف 
األنرتوبولوجّيَة  الدراساِت 

غرَي  املجتمعاِت  أّن  تؤّكد 
لم  األوروبي�ة 
هذه  مثل  تعرف 
هذه  يف  »األزمة« 

العمر. من  املرحلة 

املراهقة  سمات  إّن 
النفسّية  وأزمَتها 
بالنمّو  ترتبط  ال  واإلجتماعّية 
باإلطار  بل  الفيزيولويّج، 
الذي  والقييّم  واألخاليّق  الفكرّي 
باملراهق، ويؤّثرعلى رؤيت�ه إىل  حييط 
إىل  نظرته  وعلى  رغباته،  وإىل  نفسه 
اآلخرين.   ومع  املجتمع  مع  عالقاته 

بمواصفات  »املراهقُة”  ُتعتَب  املعىن  بهذا 
الدراسات  عنها  تتحّدث  اليت  “األزمة” 
أوروبّي�ة،  خصوصّية  والنفسّية،  التربوّية 
أفرزها املجتمع األورويّب وحضارته املعاصرة، 
اليت ساهمت يف توليد أزماٍت إنسانّي�ٍة أخرى 
وأزمة  املرأة،  وأزمة  الشيخوخة،  أزمة  مثل 

واالنتحار... اإلدمان  ومشاكل  الطفولة، 

العمر  ملراحل  اإلساليمَّ  املنظوَر  إّن   
عنه  حتّدثت  الذي  ذلك  عن  تمامًا  خيتلف 
املراهقَة  ُيسمَّ  فما  الغربّي�ُة.  الدراساُت 
يعين  والبلوغ  البلوغ.  بداية  اإلسالم  يف  هو 
أو  العبث  بدايَة  ال  املسؤولية  حتّمل  بدايَة 
قبل  اإلنسان  إعداد  يب�دأ  ولذا  الضياع. 
هذه املرحلة لكي يستعدَّ لتحّمل املسؤولية 
وللتعّرف على ما جيوز وما ال جيوز فعله، أي 

واحلرام. احلالل  على 

ليس البلوُغ يف النظام العقيديِّ اإلساليمِّ 
أزمًة  ليس  وهو  املراهقَة،  ُيسمَّ  لما  بدايًة 
بني  فاصٌل  حدٌّ  هو  بل  اإلطالق،  على 
مرحلتني: التكليف وما قبله. بني االستعداد 
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د. طالل عرتييس
مدير املعهد العايل للدكتوراة يف اجلامعة اللبن�اني�ة سابقًا

لهذا التكليف وبني بداية ممارسته وحتّمل مسؤولياته. 

تعرفه  لم   ، خاصٌّ إساليمٌّ  مفهوٌم  والتكليف 
عنه  تتحّدث  ولم  واحلضارات،  الشعوب  من  أيٌّ 
الغربّي�ة،  اإلنسانّي�ة  العلوم  يف  الّدراسات  من  أيٌّ  
ألن هذا املفهوم يرتبط بنظرة اإلسالم إىل اإلنسان 
الكمال  حنو  رحلته  ويف  املسؤولية،  حتّمل  يف  وبدوره 
“يا أيها اإلنسان إنك كادح اىل ربك كدحًا فمالقيه« 
مفهوم  عن  تمامًا  خيتلف  وهذا   .)6 )االنشقاق 
ن�ٌة، وجتربٌة  املراهقة الغريّب، الذي أنتجته ثقافٌة معيَّ
املرجعية  اعتب�ارها  يمكن  ال  ن�ٌة،  معيَّ حضارّيٌة 
حتّوالته  شرح  يف  أو  اإلنسان،  فهم  يف  الوحيدة 

بها. يمّر  اليت  العمر  ومراحل 




