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تعّول  اليت  الفئة  هي  الشباب  فئة  بأّن  شّك  ال 
مشاربها  اختالف  على  البشرّية  املجتمعات  عليها 
يف  أساس  دور  من  لها  لما  وتوّجهاتها؛  وأصنافها 
وقدرة،  وعي،  من  تملكه  بما  وتطويره،  املجتمع  بن�اء 

وحماسة، واندفاع ونشاط. 

تعّد  العمرّية  املرحلة  هذه  فإّن  أخرى،  جهة  من 
التربوّي، وخباّصة يف  من أعقد املراحل على املستوى 
فرتة املراهقة؛ حيث يمّر الشاب -ذكرًا كان أم أنىث- 
والهرمونّي�ة  الفيزيولوجّية  التغرّيات  من  بمجموعة 
والروحّية،  النفسّية  وأحواله  طباعه  يف  تؤّثر  اليت 
مع  التعامل  يف  صعوبة  اآلباء  من  كثري  خاللها  ويجد 

أبن�ائهم.

العمرّية،  املرحلة  هذه  أهّمية  من  الرغم  وعلى 
مستوى  على  مضاعف  جهد  إىل  الشباب  وحاجة 
جهة  من  والسلوكّي-   التربوّي  باجلانبي  االهتمام 
أّن  نلحظ  املختلفة،  التربوّية  واملؤّسسات  اآلباء 
الشباب  برتبي�ة  اليت تعىن  للدراسات  ثّمة غيابًا كبريًا 
ترّكز  اليت  الدراسات  آالف  مقابل  يف  بهم،  والعناية 
الدراسات  على تربي�ة األطفال، وأكرث من ذلك، فإّن 

غّسان األسعد
باحث يف الفكر اإلساليم  ـ لبن�ان
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املوجودة اليت ُتعىن بالشباب واملراهقي مع قّلتها ال 
تفي بسّد احلاجة املطلوبة يف هذا املجال.

انطالقًا من هذه احلاجة امللّحة إىل دراسات 
وكيفّية  الشباب  برتبي�ة  تعىن  متخّصصة 
علي  الدكتور  قام  معهم،  والتعامل  توجيههم 
بي  الشباب  »تربي�ة  كتاب:  بنشر  القائيّم 
أن  القراءة  هذه  يف  حناول  والتوجيه«،  املعرفة 
على  تضّمنت�ه  وما  فصوله،  أهم  نستعرض 
النت�اجئ، مع تقديم رؤية نقدّية موجزة  صعيد 

للكتاب.

التعريف بالكتاب:
القطع  من  صفحة   4[0 يف  الكتاب  جاء 
بابًا  عشر  أربعة  على  اشتمل  وقد  املتوسط، 

حيتوي كّل باب على عّدة فصول.

مرحلة  تعريف  إىل  الكاتب  أشار  البداية  يف 
املرحلة  هذه  خصوصّيات  وبّي  الشباب، 
مسؤولّية  إىل  تعّرض  ثّم  وأهّمّيتها،  العمرّية 
الشباب  مراقبة  أهّمية  وإىل  واملرّبي،  اآلباء 
واالهتمام بهم، وضرورة إرشادهم وتوجيههم، 
يف  اعتمادها  ينبغي  اليت  اآلليات  بي�ان  مع 
حالتهم  مع  يتوافق  بما  معهم،  التعامل 

النفسّية والروحّية.

املختلفة  واجلوانب  األبعاد  على  أّكد  وقد 
خطورة  إىل  مشريًا  بالشباب،  حتيط  اليت 
احلرية والضياع اليت يعيشونها، وخباّصة يف ما 

يرتيط ببن�اء شخصّياتهم ومواقفهم، ومؤّكدًا أّن 
التغّلب على حالة الضياع يتيح لهم إمكاني�ة توظيف 
طاقاتهم وقدراتهم؛ إذ إّنهم ثروة املجتمع يف املستقبل.

كذلك أشار الكاتب إىل أهمية التعّرف على التغرّيات 
ن�ًا تطّور البعدين  اجلسمّية والتب�ّدالت الهرمونّي�ة، مبيِّ
الفكرّي والنفيّس عند الشباب، وداعيًا إىل ضرورة فهم 
والتفاؤل،  التشاؤم  من  املختلفة  وحاالتهم  سلوكهم 
أّن  خاّصة  وغريها؛  واالنزواء...  الرتّدد،  وحاالت 
مع  الشباب  سلوك  على  تنعكس  قد  احلاالت  هذه 
والديهم وأصدقائهم ومختلف معارفهم، ما ُيعّرضهم 

النتقادات كثرية.

يف  واألخاليّق  الدييّن  اجلانبي  أهّمية  من  وانطالقًا 
االختالالت  على  التغّلب  يف  ودورهما  الشباب،  حياة 

قراءة يف كتاب
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على  الرتكي  ضرورة  إىل  الكاتب  دعا  النفسّية،  واألمراض 
اندفاع  لديهم  يكون  الشباب  أّن  سيما  وال  البعدين،  هذين 
إىل  الكاتب  أشار  وقد  واملعنوّية.  الدينّي�ة  األمور  حنو  وحماس 
الشباب  لها  يتعّرض  اليت  النفسّية  األمراض  أنواع  بعض 
االحنرافات  مختلف  فيه  تن�اول  بابًا  وخّصص  وطرق عالجها. 
واجلنسّية،  الغريزّية  االحنرافات  ومنها:  تصيبهم،  اليت 

السرقة، اجلرائم االجتماعّية، االحنرافات الدينّي�ة.

ويف سياق احلديث عن كيفّية توعية الشباب وتوجيههم، 
أفرد الكاتب بابًا بعنوان:  »الضرورّيات األساسّية يف الرتبي�ة«، 
رّكز فيه على أهمّية الرتبي�ة الدينّي�ة، ودور األسرة واملدرسة يف 
يف  ودوره  األخاليّق  العامل  أهمية  وبّي-أيضًا-  املجال.  هذا 

تعديل سلوك الشباب.

املرتبطة  الثقافية  بالرتبي�ة  االهتمام  ضرورة  على  ورّكز 
بمختلف الشؤون الفكرّية والعقدّية، وكذلك أشار إىل أهّمّية 
حتّدث  كما  والسياسّية،  واالقتصادّية،  االجتماعّية،  الرتبي�ة 
إصالح  وضرورة  الشباب  لدى  التجاوزات  عالج  أهّمّية  عن 

االحنرافات.

التربوّية،  الضوابط  بعض  ببي�ان  كتابه  املؤّلف  ختم  وقد 
والتأكيد على أهّمّية املعاجلة واإلصالح.

رؤية نقدّية: 
بذله  الذي  اجلهد  أهّمّية  إىل  نشري  أن  البداية  يف  بّد  ال 
قًا؛ 

ّ
موف كان  للموضوع  اختي�اره  أّن  خاّصة  كتابه،   يف  املؤّلف 

يف  واملربون  اآلباء  حيتاجه  مهّمًا  موضوعًا  عالج  حيث 
الكتاب  أهّمّية  وتكمن  حتديدًا.  الشباب  فئة  مع  تعاملهم 
العمرّية،  املرحلة  هذه  يف  التربوّي  العمل  لضرورة  بي�انه  يف 
يب�ذلون  التربوّية  واملؤسسات  اآلباء  من  كثريًا  إّن  حيث 
يغفلون  لكنهم  الطفل،  برتبي�ة  يرتبط  ما  يف  كبرية  جهودًا 
التربوية  مهّمتمهم  أّن  معظمهم  فيتوّهم  الشباب،  فئة  عن 

الطفولة.  مرحلة  بانتهاء  تنتهي 
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املالحظات  بعض  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال  املقابل  يف  لكن 
مستوى  على  أكان  سواء  الكتاب  على  ترد  اليت  األساسّية 

وأبرزها: واملضمون،  املنهج  مستوى  على  أم  الشكل 

اليت  األبواب  بقية  خبالف  عنوان  دون  األول  الباب  ورد  ـ 
حرص على ذكر اسم لكل باب منها.

ـ الكتاب مليء باألخطاء النحوّية والصياغّية واإلمالئّي�ة، 
تزعج  األخطاء  هذه  إّن  حيث  معاجلته،  ينبغي  ما  وهذا 

الكتاب. قيمة  من  وتضعف  القارئ 

ال  حجمه  لكن  بابًا،  عشر  أربعة  إىل  الكتاب  تقسيم  تمَّ  ـ 
حيتاج إىل كّل هذه األبواب، خاّصة أن بعض األبواب يمكن 
الكتاب  تقسيم  يتم  أن  ينبغي  فكان  واحد،  باب  يف  جمعها 

إىل ثالثة أبواب أو أربعة ال أكرث.

هذه  يف  يستن�د  لم  الكاتب  أّن  للنظر  امللفت  من  ـ 
وأقوال  النبوية  السنة  يف  الواردة  النصوص  إىل  الدراسة 
املجال،  هذا  يف  كثرية  وهي  السالم(،  البيت)عليهم  أهل 
 gعلي اإلمام  وّصية  تغفل  أن  كهذه  لدراسة  ينبغي  فال 
مهّمة  وصايا  تتضّمن  واليت  مثاًل،   gاحلسن اإلمام  البن�ه 
وضرورّية، تفتح للكاتب أفقًا واسعًا يف دراسته، فضاًل عن 

املجال.  الكثرية يف هذا  النصوص 

الدراسات  جميع  -يف  االنطالق  الضروري  من  لذلك 
كزنًا  تعّد  اليت  الروائّي�ة  النصوص  من  وغريها-  التربوّية 
إىل  تستن�د  معرفّية  رؤية  لتكوين  منها  واالستفادة  مخفّيًا، 

اإللهّي. الويح 

من هنا فإنن�ا حباجة إىل جهود أخرى من قبي�ل هذا اجلهد 
العملّية  عن  واضحة  رؤية  لتكوين  الكاتب  بذله  الذي 
حتّمل  على  قادر  جيل  تربي�ة  يضمن  بما  للشباب  التربوّية 

املعاصر.  العالم  يف  اجلسام  املسؤولّيات 


