حسن موسى الصفار

بناء الشخصية ومواجهة التحديات
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مقدمة
م نح اهلل تعاىل اإلنسان كل مقومات الكامل والتقدم ،لتتجىل من
خالله عظمة خالقه ،وليؤدي الدور املناط به يف احلياة ،كخليفة هلل،
ومسؤول عن عامرة األرض.
وهبه قوة إدراك وتفكري ،يعرف هبا أنظمة الكون وقوانني الوجود،
ويكتشف كنوز الطبيعة وإمكانات احلركة والفعل.
وذلل له مناكب األرض ،وفتح أمامه آفاق السامء ،وأخضع له
األفالك واألمالك الذين خروا له سجد ًا ،استجابة ألمره تعاىلَ { :فإِ َذا
يه ِمن ر ِ
ت فِ ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه س ِ
َس َّو ْيتُ ُه َو َن َف ْ
اج ِدي َن }( ،)1وزوده بلياقة
خ ُ
َ
ُّ
جسمية رائعة ،جتتمع فيها قدرات احلواس واألعضاء ،مع مجال املنظر
وبديع الشكل.
وقد عرب القرآن الكريم عن كل هذا التميز اإلنساين بقوله تعاىل:
{ َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
نس َ
ان ِيف َأ ْح َس ِن َت ْق ِويم}( ، )2فلو كان هناك مواصفات
اإل َ
أرقى ،ومقومات أعىل ،ملا ا ّد خرها اهلل تعاىل ملوجود آخر غري اإلنسان،
فهو أفضل تعبري ،وأحس ن مثل عن عظمة اخلالق وقدرته.
( )1سورة احلجر :اآلية .29
( )2سورة التني :اآلية .4

3

لكن مشكلة هذا اإلنسان تكمن يف غفلته عن مقومات كامله،
وإمهاله لنقاط قوة وجوده ،مما يفقده التمتع بميزات موقعيته العالية
الرفيعة ،وينحدر به إىل قاع الضعف واهلوان .ليصبح مصداق ًا لقوله
ني}(.)1
تعاىلُ { :ث َّم َر َد ْدنَا ُه َأ ْس َف َل َسافِلِ َ
وبني االرتقاء إىل موقعية أحسن تقويم ،واالنحطاط اليقعر أسفل
سافلني ،هناك مضامر سباق ،ومعرتك رصاع ،وميدان سعي وكفاح،
تتفاوت فيه درجات الصعود ودركات اهلبوط.
إننا نقرأ يف سجالت التاريخ ،ونرى يف الواقع املعارص ،تفاوت
الدرجات بني بني البرش ،كأفراد وجمتمعات  ،فهناك العظامء املبدعون،
ممن أحروزا التقدم يف جماالت الكامل املختلفة ،معنوية مادية ،وهناك
البسطاء املتخلفون ،الذين يظلون يراوحون مكاهنم ،دون خطوة تقدم،
أو إنجاز يذكر.
ورس التفاوت بني الناس خمبوء يف أعامقهم ،نابع من دواخلهم ،يتمثل يف
إرادة التفكري وعزيمة الفعل ،فواقع اإلنسان يصنعه قراره وإرادته يقول
تعاىل{ :ملَ ِن َشا َء ِمن ُك ْم َأن َي َت َقدَّ َم َأ ْو َي َت َأ َّخ َر ﴿ُ ﴾٣٧ك ُّل َن ْفس بِ َام ك ََس َب ْت
َر ِهينَة}( ،)2صحيح أن للظروف اخلارجية والعوامل املحيطة باالنسان،
تأثري ًا عىل حاله وواقعه ،لكنه تأثري حمدود ،ال يلغي مسؤولية اإلنسان ،وال
جيرده من إرادته وقدرته عىل التحدي واملقاومة.
وأهم ما حيتاجه اإلنسان هو توجهه لذاته ،واستكشافه ملواهبه،
وسعيه لتفعيل طاقاته ،وإشهاره لسالح إرادته يف مواجهة العوائق
( )1سورة التني :اآلية .5
( )2سورة املدثر :اآليتان ٣8-٣٧
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والتحديات.
إنه املسؤول عن ختلفه ،وبيده مفاتيح تقدمه ،فرد ًا وجمتمع ًا.
وه ذه الصفحات املتواضعة بني يدي القارئ الكريم ،تضم جمموعة
من املقاالت الرتبوية ،اهلادفة إىل توجيه اإلنسان لذاته ،لتنمية قدراهتا،
ومعاجلة ثغراهتا ،حتى يبني شخصيته الكفوءة اجلديرة بالتقدم يف آفاق
الكامل.
إهنا رؤى ومعاجلات يف بناء الشخصية وتنمية الذات،ويف منهجية
التعامل مع مشاكل احلياة وحتدياهتا ،أرجو أن تكون يل موعظة وذكرى،
وأن جيد فيها اآلخرون هدى ورشاد .واهلل خري موفق ومعني.
حسن الصفار
1424/5/12هـ
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الفصل األول

يف بناء الشخصية
* التعبري عن الذات وتوكيد الشخصية
* املبادرة واستباق اخلريات
* نحو استثامر أفضل لوقت الفراغ
* بناتنا يف طريق العلم
* االستهالك وعادات اإلرساف
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التعبري عن الذات وتوكيد الشخصية
ي صنف علامء النفس أنامط الشخصية اإلنسانية إىل ثالثة أصناف:
 -1الشخصية االنطوائية.
 -2الشخصية النرجسية.
 -٣الشخصية التوكيدية.
أوالا -الشخصية االنطوائية:
واالنطوائية صفة تطلق يف علم النفس ،عىل وجود الرغبة وامليل
لالنعزال واالنطواء عن اآلخرين ،بحيث يرتكز انتباه الفرد إىل ذاته
وداخله ،ويعزف عن التفاعل مع بيئته االجتامعية ،وهي حالة غري
صحية ،حتصل بسبب االستغراق املبالغ فيه ببعض اهلموم واملشاكل
الذاتية ،واالنطو اء يفاقم هذه احلالة ويضاعفها ،مما هيدد باإلصابة
بالوساوس ـ مثالًـ واالضطرابات النفسجسمية .وقد يكون امليل للعزلة
واالنطواء ناشئ ًا من الشعور بضعف الثقة يف النجاح والتعاطي مع
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اآلخرين.
إن انفتاح اإلنسان عىل اآلخرين وعالقاته معهم ،يساعده كثري ًا يف
جتاوز بعض امل شاكل الداخلية التي يعاين منها ،بخروجه من دائرة
االستغراق فيها ،والتخفيف من ضغوطها .كام تتطور بذلك قدرات
اإلنسان ومواهبه ،وجيد من خالهلا السبل والوسائل ملعاجلة املشاكل،
وتوفري املتطلبات.
واالنطوائية هلا درجات متفاوتة ،أدناها أن يقترص انفتاح اإلنسان
عىل دائر ة اجتامعية خاصة ،كأقربائه أو أبناء حملته ،بينام يرتدد ويتهرب
عن العالقة مع غريهم.
وقد تصاب بعض اجلامعات بحالة انطواء جتاه اجلامعات األخرى،
فيغلب عىل أبنائها امليل للعزلة ،واالبتعاد عن اآلخر املختلف ديني ًا أو
عرقي ًا ،فيتقوقعون ضمن مناطق خاصة هبم ،وتقترص صداقاهتم
وعالقاهتم مع أفراد جمتمعهم ،ويعزفون عن التعامل والتعاطي خارج
إطارهم.
ويرى أحدهم نفسه غريب ًا خارج منطقته وإن كان ضمن الوطن
الواحد ،فيكون بقاؤه يف املناطق األخرى بحدود احلاجة واالضطرار،
يفوت عىل نفسه فرص ًا للتقدم الوظيفي ،أو النمو االقتصادي ،إذا
وقد ّ
كان ذلك يف غري منطقتهّ ،
وقل أن يبادر املقيمون منهم يف مناطق أخرى
إىل تكوين عالقات وصداقات مع البيئة االجتامعية فيها ،بل يشكلون
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هلم جتمعهم اخلاص ،مما يكرس لدهيم حالة االنطواء واالنغالق.
وحتى عىل مستوى اجلامعات واملؤسسات العامة ،يميل هؤالء إىل
العالقة مع بعضهم فقط.
بالطبع ال تصاب مجاعة هبذه احلالة إال ّ نتيجة عوامل وأسباب ،من
أبرزها اضطراب العالقة بينها وبني مجاعات أخرى أكثر قوة ،فيدفعها
اإلحساس بالضعف ،واحلفاظ عىل اهلوية ،إىل اللجوء حلالة االنطواء
تكرس ذلك الواقع ،عرب ترشيعات دينية،
واالنغالق ،ثم تنشأ ثقافة ّ
و أعراف وتقاليد اجتامعية.
إهنا حالة غري سو ّية عىل مستوى الفرد واجلامعة ،تنتج خلالً داخلي ًا،
وتعرقل النمو ،ومتنع فرص التقدم ،فال بد من معاجلة أسباهبا ،والسعي
لتجاوزها.
ثاني اا -الشخصية النرجسية:
املبالغة يف حب الذات ،قد تدفع صاحبها لبعض السلوكيات
املجحفة بحقو ق اآلخرين ،كاالستئثار عليهم ،وإبراز شخصيته بطريقة
مميزة ،عىل حساب شخصياهتم ،وتضخيم قدراته ودوره ،والرغبة يف
إظهار تفوقه ،حيث يطربه متجيد ذاته ،وينتيش بمدح اآلخرين له،
ويتحسس جتاه من
ويتوقع من اآلخرين أن يتعاملوا معه باعتباره متميز ًا،
ّ
ال يبدي نحوه اهتامم ًا خاص ًا.
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بل قد يزعجه ظهور اآلخرين وتقدمهم ،ويثري يف نفسه الغرية
واحلسد ،وحياول التقليل من شأهنم ،حتى ال يبدون يف مستوى املنافسة
واملزامحة ملوقعيته ومكانته.
ويرفض هذا النوع من األشخاص أي نقد أو مالحظة ،ويعترب ذلك
جترحي ًا وانتقاص ًا من مقامه.
يطلق علامء النفس عىل هذه الشخصية مسمى (النرجسية) .وعادة ما
تكون هذه الشخصية ثقيلة الظل عىل اآلخرين ،وتواجه صاحبها كثري
من التوترات يف عالقاته االجتامعية ،ترتد عىل نفسيته باآلالم
واجلراحات.
وكام عىل مستوى األفراد ،كذلك عىل مستوى اجلامعات ،فقد تصاب
بعضها بمثل هذه احلالة ،حني تسود أجواءها مشاعر التفوق والتعايل
عىل سائر اجلامعات يف حميطها ،النتامء عرقي أو ديني أو قبيل ،وما قد
تنطوي عليه وتدفع إليه هذه املشاعر ،من مواقف وممارسات سلبية جتاه
اآلخرين.
إن الذات النرجسية اجلامعية تعشش يف ظلها الثغرات ،ونقاط
الضعف ،نتيجة الرضا عن الذات ،ورفض النقد واعتباره عدوان ًا من
اآلخر ،كام تفسد أرضية التعايش واالنسجام بني اجلامعة واجلامعات
األخرى ،وقد تؤسس حلالة من القطيعة واالحرتاب.
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ويعكس أدب احلامسة والفخر يف العرص اجلاهيل ،صور ًا عن هذه
الذات النرجسية ،كقصيدة عمرو بن كلثوم التي حتكي مشاعر قبيلته
تغلب ،وفيها يقول:
أال ال جيهلن أحد علينا

فنجهل فوق جهل اجلاهلينا

لنا الدنيا ومن أمسى عليها

ونبطش حني نبطش قادرينا

مألنا الرب حتى ضاق عنا

وماء

سفينا

إذا بلغ الرضيع لنا فطام ًا

ختر

ونرشب إن وردنا املاء صفو ًا

ويرشب غرينا كدر ًا وطينا

البحر
له

نملؤه

اجلبابرة

ساجدينا

ونجد يف مرويات بعض الطوائف اإلسالمية ،ما يغذي الروح
النرجسية بني أبنائها ،حيث توحي هلم بأن جمرد انتامئهم املذهبي كاف
ألفضليتهم عىل اآلخرين ،وضامن اجلنة هلم دون غريهم ،وإن قل عملهم
الصالح أو سلكوا طريق املعايص ،بينام يقول اهلل تعاىلَّ { :ل ْي َس بِ َأ َمانِ ِّي ُك ْم
ِ
اين َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
جي َز بِ ِه}(.)1
َاب ۗ َمن َي ْع َم ْل ُسو ًءا ُ ْ
َو َال َأ َم ِّ
ثالث ًا -الشخصية التوكيدية:
يعترب مفهوم التوكيدية من املفاهيم احلديثة يف جمال علم النفس،
ويمكن أن نستخلص من أبحاث العلامء املختصني ا لتعريف التايل:

( )1سورة النساء :اآلية.12٣
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توكيد الذات يعني شعور الفرد بالثقة بنفسه ،وسعيه للتعبري عن ذاته يف
الوسط الذي يعيش فيه ،والعمل عىل محاية مصاحله وحقوقه.
إن الثقة بالنفس هي مفتاح تفجري املواهب والكفاءات ،وبدوهنا
تبقى قدرات اإلنسان كامنة مشلولة ،حيث ينطوي كل إنسان عىل
قدرات ه ائلة ،لكنه ال يلتفت إليها ،أو يشك يف وجودها ،ويرتدد يف
استخدامها ،بسبب ضعف الثقة بالنفس.
كام أن نجاح اإلنسان يف بناء عالقات سليمة متكافئة مع اآلخرين،
يعتمد عىل ثقته بنفسه.
واهلروب عن التعامل مع اآلخرين ،أو اخلوف من االرتباط هبم ،أو
الفشل يف إدارة العالقة م عهم ،أو انسحاق الشخصية أمامهم ،كل ذلك
من مظاهر وأعراض ضعف الثقة بالنفس.
وحينام يواجه اإلنسان مصاعب احلياة ومشاكلها يف امليادين املختلفة،
فإن أهم سالح يتكئ عليه يف املواجهة ،هو الثقة بالنفس ،وبمقدار
توفرها تكون درجة صموده ومقاومته.
من هنا تصبح الثقة بالنفس أوىل ركائز الشخصية التوكيدية.
أما الركيزة الثانية فهي التعبري عن الذات بأن يمتلك شجاعة
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اإلفصاح عن مشاعره السلبية واإلجيابية ،بالطريقة املناسبة ،وعند
انخفاض مستوى التوكيدية يرتدد اإلنسان ويتهيب من إبداء مشاعره،
بسبب حالة من اخلوف أو اخلجل ..إن البعض من الناس يصعب عليه
التعبري عن رضاه أو انزعاجه جتاه اآلخرين ،بينام يعيش احتقان ًا داخلي ًا
بتلك األحاسيس واملشاعر ،واألمر األهم هو شجاعة إبداء الرأي التي
يفتقدها ضعاف الشخصية ،بينام يتحىل هبا ذوو الشخصية التوكيدية.
والركيزة الثالثة يف التوكيدية ،السعي حلامية احلقوق واملصالح،
والتي قد تتعرض للمصادرة واالنتقاص من قبل املعتدين والطامعني،
وال يصوهنا وحيفظها إال حرص اإلنسان عليها ودفاعه عنها.
التعبري عن املشاعر:
املشاعر واألحاسيس هي انعكاس صور األحداث واألشخاص عىل
لوحة نفس اإلنسان ،حيث يواجه ما يرسه وما حيزنه ،ومن يرتاح إليه
ومن يزعجه ،وما يرضيه وما يغضبه.
هذه االنطباعات ترتمجها املشاعر واألحاسيس ،والتي تظهر عىل
قسامت وجه اإلنسان ،وعرب أحاديثه وكالمه.
السوية يفصح اإلنسان عن مشاعره جتاه األشياء
ويف احلالة
ّ
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واألحداث ،مما جيعله أكثر حيوية وتفاعالً مع احلياة ،وجيدد نشاطه
النفيس والعاطفي ،وين ّظم عالقته بام حوله.
وقد يكبت اإلنسان مشاعره ويقمعها ،مما حيدث له إيذا ًء نفسي ًا،
ويضعف تفاعله مع الواقع املحيط به ،وبمرور الزمن يصاب بت ّبلد
األحاسيس وجفاف املشاعر.
ولعل من معاين قسوة القلب الذي حتذر منه النصوص الدينية ،هو
كسل مستوى األداء ا لعاطفي ،ومجود املشاعر واألحاسيس اإلنسانية،
فقد روي عن رسول اهلل Aقوله ( :إن أبعد الناس من اهلل القلب
القايس)( . )1إن التفاعل العاطفي هو ميزة إنسانية خيتلف هبا عن
اجلامدات التي ال مشاعر هلا ،فإذا جتمدّ ت مشاعر اإلنسان ،تساوى مع
اجلامدات ،يقول تعاىلُ { :ثم َقس ْت ُق ُلوب ُكم من بع ِد ََٰذل ِ َك َف ِهي ك ِْ
َاحل َج َار ِة َأ ْو
ُ ِّ َ ْ
َ
َّ َ
َأ َشدُّ َق ْس َو ًة}(.)2
لذلك من املحبّذ أن يعرب اإلنسان لآلخرين عن مشاعره اإلجيابية
جتاههم ،مما ّ
ينش ط أداءه العاطفي ،ويسعد اآلخرين ،ويقوي عالقته هبم.
( )1اهلندي :عيل املتقي ،كنز العامل ج 1ص ،42٧حـديث رقـم  ،1840مؤسسـة الرسـالة الطبعـة
اخلامسة  ،1985بريوت.
( )2سورة البقرة :اآلية .٧4
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جاء يف احلديث عن رسول اهللAأنه قال( :من ق ّب ل ولده كتب اهلل له
فر حه اهلل يوم القيامة)(.)1
فرحه ّ
حسنة ،ومن ّ
ويف العالقة مع الزوجة ورد عنه  ( :قول الرجل لزوجته إين أحبك
ال يذهب من قلبها أبد ًا)(.)2
ويف العالقة مع اآلخرين روي عنه  ( :إذا أحب أحدكم صاحبه أو
أخاه فليعلمه ،فإنه أبقى يف األلفة وأثبت يف املودة)(.)٣
ويأيت يف هذا السياق احلث عىل إبداء الشكر واالحرتام للمحسنني:
جاء يف احلديث عنه ( :Aال يشكر اهلل من ال يشكر الناس)(.)4
وعند وفاة ابنه إبراهيم عرب رسول اهلل Aع ن مشاعر حزنه أمام
املسلمني وقال ( :Aإن العني تدمع ،والقلب حيزن ،وال نقول إال ما

( )1احلر العاميل :حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة ،ج 21ص ،4٧5حديث رقـم  ،2٧62٣الطبعـة
األوىل 199٣م ،مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث ،بريوت.
( )2الكليني :حممـد بـن يعقـوب ،الكـايف ،ج 5ص ،569الطبعـة الثالثـة املصـححة 1985م ،دار
األضواء ،بريوت.
( )٣اهلندي :عيل املتقي ،كنز العامل ج 9ص ،25حـديث رقـم  ،24٧4٧مؤسسـة الرسـالة الطبعـة
اخلامسة  ،1985بريوت.
( )4احلر العاميل :حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة ،حديث رقم  216٣٧ص.٣1٣

17

يريض ربنا  ،وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون)(.)1
فإبداء املشاعر له وظيفة إجيابية يف حياة اإلنسان ،وكبتها وقمعها
حالة غري سو ّية هلا مضاعفات سلبية ،وقد تفرض الظروف اخلارجية عىل
اإلنسان ذلك ،لكن البعض من الناس يمنعهم من إبداء أحاسيسهم،
انخفاض املستوى التوكيدي يف شخصياهت م ،وضعف ثقتهم بذواهتم،
وهذا ما ينبغي أن يعالج بالتثقيف والتوجيه واملامرسة العملية.
التعبري عن الرأي:
حركة فكر اإلنسان ،وتأمله فيام حوله ،وخلفيته املعلوماتية ،تنتج لديه
أراء وأفكار ًا ،فيها ما يكون صائب ًا مفيد ًا ،وفيها ما خيالف الصواب ،ويفتقد
النضج.
وتطور ساحة املعرفة اإلنسانية إنام يكون بتداول اآلراء وتالقحها ،ولو
انطوى كل إنسان عىل رأيه وفكرته ،ملا تقدمت حياة البرش خطوة واحدة يف
أي ميدان من امليادين.
لذلك يمتن اهلل تعاىل عىل اإلنسان بمنحه القدرة عىل البيان والتعبري

( )1البخاري :حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،ج 1ص ،٣1٧حديث رقم .1٣0٣
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يقول تعاىلَ { :خ َل َق ْ ِ
ان ﴿َ ﴾٣ع َّل َم ُه ا ْل َب َي َ
نس َ
ان}(.)1
اإل َ
إن التعبري عن الرأي ّ
ينشط حركة الفكر عند اإلنسان ،ويشجعه عىل
املزيد من العطاء ،يقول اإلمام عيل( :Eالعلم يزكو عىل اإلنفاق)( .)2كام
وتبني موقعه من الصحة واخلطأ.
يساعد يف بلورة الرأي وإنضاجه،
ّ
ويشكل إسهام ًا وإثرا ًء لساحة املعرفة .وتقوي ًام لألوضاع االجتامعية.
وقد أصبح التعبري عن الرأي من أهم مقاييس تقدم املجتمعات،
حيث تعاين املجتمعات املتخلفة قيود ًا عىل حرية التعبري عن الرأي،
وهيمنا يف هذا البحث ما يرتبط باجلانب الذايت ،حيث يامرس اإلنسان
عىل نفسه قمع ًا ذاتي ًا ،ويصادر حقه يف التعبري عن رأيه ،حذر ًا من خماوف
ومهية ،وانتقاص ًا من قدراته ،وتشكيك ًا يف قيمة آرائه.
وحيدث مثالً أن ُتتداول اآلراء يف شأن من الشؤون ،ويبدو لإلنسان
فيه رأي ،لكنه يرتدد يف طرحه ،حتى إذا طرحه آخرون ،وأستحسنه
اجلميع ،الم نفسه عىل تردده وتوقفه عن إبداء رأيه.
الرتبية التوكيدية:

( )1سورة الرمحن :اآلية .4-٣
( )2الرشيف الريض :حممد بن احلسني ،هنج البالغة ،حكمة رقم .14٧
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التنشئة األرسية هلا الدور األساس يف صياغة شخصية اإلنسان،
وحتديد معاملها وتوجهاهتا ،لذلك يلحظ علامء النفس تأثري دور الرتبية
العائلية عىل مستوى توكيد الذات ،ارتفاع ًا وانخفاض ًا.
فالتنشئة السليمة يتخرج منها أقوياء الشخصية ،من تتوفر هلم درجة
عالية من التو كيدية ،بينام الرتبية اخلاطئة تنتج عنارص مهزوزة الشخصية،
تفتقد الثقة بذاهتا ،وقدرة التوكيد.
إن احرتام الطفل وتشجيعه عىل التعبري عن مشاعره وآرائه ،وتدريبه
عىل مواجهة املواقف ،وعدم اهلروب منها ،والتواري خلف مساعدة
والديه دائ ًام ،هو الذي ينمي توكيد الذات وقوة الشخصية عنده.
أما حتقري الطفل وعدم االعتناء بمشاعره وآرائه ،وتعويده االتكالية
عىل والديه يف مواجهة املشاكل ،فذلك ما يضعف شخصيته ،وخيفض
درجة التوكيدية لديه.
لذلك تنصح التعاليم الدينية ،وأبحاث علامء الرتبية ،بإتاحة الفرصة
للطفل لكي يعرب عن ذاته من خالل اللعب واملرح ،فقد ورد عن
صبي فليتصاب له)(.)1
النبي Aأنه قال( :من كان عنده
ٍّ
( )1احلر العاميل :حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة ،حديث رقم ،2٧659ج  21ص.486
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وكذلك تشجيعه عىل التعبري عن رأيه يف األمور اخلاصة باألرسة،
كوجبات الغذاء ،وأثاث املنزل ،ورحالت السفر .وإثارة القضايا
االجتامعية والسياسة أمامه ،وطلب رأيه فيها.
وجيري اآلن يف بعض دول ا لعامل الديمقراطية استضافة جماميع من
طالب املدارس الصغار ،إىل مبنى الربملان ،يف بعض األيام ،وعقد جلسة
برملانية خاصة هبم ،ملناقشة قضايا حمددة ،وتدريبهم عىل التصويت وإبداء
الرأي.
وفيام يرتبط بمواجهة املواقف ينصح علامء الرتبية ،بتدريب الطفل
حتمل املسؤولية عن أقواله وأفعاله ،فإذا طلب من أمه ـ مثالً ـ أن
عىل ّ
خترب صديق ًا يريد حمادثته تليفوني ًا أنه نائم ،ألنه ال يريد الذهاب معه
لربنامج ما ،فعليها أن ترفض ذلك ،وتوضح له بأن عليه مواجهة صديقه
بعدم رغبته واالعتذار إليه ،بدال ً من التهرب منه واالحتامء هبا.
وحني تعود اال بنة باكية من املدرسة ألن أحد الشباب ضايقها يف
الطريق ،وتقرر عدم الذهاب للمدرسة ،أو الذهاب برفقة أخيها ،فمن
األفضل رفع معنوياهتا ،وإشعارها بأهنا قادرة بنفسها عىل ردع هذا
الشاب ،بتهديده بإبالغ الرشطة ،وحتريض املارة إليقافه عند حدّ ه
وفضحه أمام الناس.
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وكذلك ح ني حيصل نزاع بني االبن وبعض زمالئه يف املدرسة ،فال
ينبغي لألب أن يسارع إىل التدخل للدفاع عن االبن واالنتصار له ،بل
عليه أن يرشده إىل أفضل الطرق ملواجهة املشكلة بنفسه.
وهكذا فاملنهج الصحيح تدريب الولد عىل حتمل املسؤولية ،والدفاع
عن حقوقه ومصاحله ،إال يف امل واقف التي تستدعي التدخل.
نحو ثقافة توكيدية:
وبعد العائلة يأيت دور املحيط االجتامعي والثقافة السائدة فيه ،فقد
تكون قائمة عىل أساس احرتام الفرد ،واالعرتاف بحقه يف التعبري عن
ذاته ،وتشجيعه عىل إبراز كفاءته ورأيه ،وهنا يكون املحيط االجتامعي
مساعد ًا عىل تنمية ا لذات ،ورفع درجة توكيديتها.
عىل العكس من ذلك إذا سادت أجواء اإلرهاب والقمع الفكري،
والتقليل من شأن الفرد إىل حد الذوبان واالنسحاق ،ليصبح أ ّمعة طبق ًا
لشعار (حرش مع الناس عيد) وكام يقول تعاىلَ { :و ُكنَّا ن ُ
وض َم َع
َخ ُ
ْ
ني}(.)1
اخلَ ِائ ِض َ
ففي مثل هذا املحيط ينخ فض مستوى التوكيدية عند الفرد ،مما جيعله
( )1سورة املدثر :اآلية .45
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سهل االنقياد مع أي تيار جارف ،ولقمة سائغة لكل قوي معتدي.
إن تعاليم اإلسالم تريب اإلنسان عىل أساس املسؤولية ،فهو حماسب
أمام اهلل تعاىل عن أفعاله وأقواله ،ألنه شخصية مستقلةُ { ،ك ُّل ا ْم ِرئ بِ َام
ب َر ِهني}(.)1
ك ََس َ
وال ُيقبل منه أبد ًا التنازل عن عقله وإرادته انبهار ًا باآلخرين
وخضوع ًا هلم ،حيث يرفض اهلل تعاىل االعتذار بذلك يوم القيامة
السبِ َ
يال }(.)2
رب ا َءنَا َف َأ َض ُّلونَا َّ
{ َو َقا ُلوا َر َّبنَا إِنَّا َأ َط ْعنَا َسا َد َتنَا َو ُك َ َ
وفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،إنام تعني واجب كل
مسلم يف االعرتاض عىل اخلطأ ،وعدم مماألة االنحراف والفساد ،من أي
جهة كان( ،فالساكت عن احلق شيطان أخرس).
لكن التوكيدية والتعبري عن الذات والرأي ،ال تعني التهور
والصدامية ،وال االنطالق مع األهواء والرغبات ،دون ضوابط
والتزامات ،إن ذلك يقود إىل الفوىض والفساد.
حيث وهب اهلل تعاىل اإلنسان عقالً يشكل مرجعية لسلوكه

( )1سورة الطور :اآلية .21
( )2سورة األحزاب :اآلية .6٧
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وممارساته ،والتوكيدية منهج وسلوك يف ظل هدي العقل ونوره.
ليعرب عن ذاته ،وحيمي
من هنا حيتاج اإلنسان إىل احلكمة واللباقة ّ
مصاحله وحقوقه ،باألسلوب الصحيح املناسب ،وإال ّ فقد جيلب لنفسه
الشقاء ،وييس ء إىل عالقاته مع اآلخرين.
والقصة التالية من تراثنا العريب نموذج ملوقف توكيدي رائع ،متثل
اجلرأة يف التعبري عن الرأي ،واللباقة يف جتنب اخلطر:
حيكى أن احلجاج خرج يوم ًا متنزه ًا فلام فرغ من نزهته رصف عنه
أصحابه ،وأنفرد بنفسه ،فإذا هو بشيخ من بني ِع ْج ل فقال له :من أين
رش
ُّأهيا الشيخ؟ قال :من هذه القرية .قال كيف ترون ّ
عام لكم؟ قالَّ :
عامل ،يظلمون الناس ،ويستحلون أمواهلم .قال :فكيف قولك يف
رش منه ،قبَّحه اهلل ،وقبح من استعمله.
احلجاج؟ قال :ذاك ما َو ِ َيل العراق ُّ
قال :أتعرف من أنا؟ قال :ال .قال :أنا احلجاج .قال :جعلت فداك ،أو
تعرف من أنا؟ قال :ال ،قال :أنا فالن بن فالن من بني ِع ْج لُ ،أرص ُع يف
كل يوم مرتني  -أي أصاب باجلنون  -قال :فضحك احلجاج منه وأمر له
بصلة(.)1
( )1األبشــيهي :حممــد بــن أمحــد ،املســتطرف يف كــل فــن مســتظرف ،ج 1ص ،108الطبعــة
الثانية2000م ،املكتبة العرصية ،بريوت.
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املبادرة واستباق اخلريات
مت تلئ احلياة بفرص اخلري وجماالت التقدم ،ويمتلك كل إنسان من
القدرات واالس تعدادات ما يؤهله القتناص تلك الفرص ،وارتياد تلك
املجاالت ،لكن الناس يتفاوتون يف االنتباه هلا واملبادرة نحوها.
فهناك من يدّ رب نفسه عىل الرتكيز يف النظر ،وإمعان الفكر ،ودقة
املالحظة ،يف أي ميدان من امليادين التي حتيط به ،يف العلم أو العمل ،أو
السياسة أو التج ارة ،أو ما أشبه ،فيلمح الفرصة من بعيد ،ويلتقط
اإلشارات ،ويستقرأ األوضاع واألشخاص.
وهناك البسيط املسرتسل يف حياته وأموره ،الذي ال يرهق نفسه
بتفكري أو حتليل ،وال يتجاوز يف نظراته السطح أو الظاهر ،فتمر عليه
الفرص ،وتتاح له املجاالت ،وهو غافل ساه ،كأنه ال يبرصها وال
يدركها.
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كام أن من يلتفتون إىل الفرص ويدركوهنا خيتلفون ويتفاوتون يف
مستوى الفاعلية واإلقدام ،ألخذ زمام املبادرة ،والتوثب نحو أعامل
اخلري.
ذلك أن الكثريين ترد عىل أذهاهنم أفكار جيدة ،وتتوافر هلم ظروف
مناسبة لإلنجاز والتقدم ،لكن عوائق نفسية ،تقعد هبم عن االندفاع
واملبادرة ،بينام يفوز هبا الشجعان املبادرون.
فاملبادرة هي عنوان النجاح ،وهي طريق التقدم ،وسالح اغتنام
الفرص ،واستثامر الظروف ،والفرد املبادر حيقق اإلنجازات ،وحيظى
باملكاسب .وكذلك املجتمع الذي يتحىل هبذه الصفة ،فإنه يتمتع
ويطور واقعه إ ىل األفضل بشكل دائم مستمر.
باحليوية،
ّ
يف القرآن الكريم:
وألمهية هذه الصفة يف حياة الفرد واملجتمع ،حتدث عنها القرآن
الكريم يف آيات عديدة ،وبأكثر من تعبري .فقد ورد احلديث عن املبادرة
يف بعض اآليات بلفظ املسارعة.
ات و ُأو َلـ َِٰئ َك ِمن الص ِ
ِ
يقول تعاىلَ { :و ُي َس ِ
ون ِيف ْ
ار ُع َ
ني}(.)1
احل َ
َ َّ
اخلَ ْ َري َ
( )1سورة آل عمران :اآلية .114
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اخلري ِ
ار ُع َ ِ
ويقول تعاىل{ :إِ َّهن ْم كَا ُنوا ُي َس ِ
ات}(.)1
ون يف ْ َ ْ َ
ُ
ِ
ويقول تعاىلَ { :و َس ِ
ات
الس َام َو ُ
ار ُعوا إِ َ َٰىل َم ْغف َرة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُض َها َّ
َو ْاألَ ْر ُض}(.)2
واملسارعة يف اللغة مصدر قولنا :سارع فالن إ ىل كذا ،مأخوذ من
مادة (س ر ع) التي تدل عىل خالف البطء وسارع بمعنى أرسع يقال
ذلك للواحد وللجميع سارعوا .واملسارعة إىل اليشء املبادرة إليه(.)٣
ونلحظ يف اآليات الكريمة توجيه اخلطاب إىل اجلمع وليس إىل الفرد
فقط ،ألن املطلوب أن تكون هذه الصفة سمة للمجتمع كله يف مسريته
ومواقفه ،كام أن بعض اآليات استخدمت تعبري املسارعة يف اخلريات،
بدل املسارعة إىل اخلريات ،لتعطي إحيا ًء بعمق حالة املبادرة داخل
املجتمع ،فاجلميع يف إطار اخلري ،لكن هناك من يضاعف سريه ونشاطه،
ألن املسارعة إىل اليشء تكون من خارجه ،بينام املسارعة يف اليشء تكون
من داخله.
يقول ابن عاشور :يف للظرفية املجازية ،وهي ختييلية تؤذن بتشبيه
( )1سورة األنبياء :اآلية.90
( )2سورة آل عمران :اآلية .1٣٣
( )٣ابن منظور :حممد بن مكرم ،لسان العرب ج ٣ص.1٣4

27

اخلريات بطريق يسري فيه السائرون ،وهلؤالء مز ّية الرسعة يف قطعه(.)1
وحتدثت آيات أخرى عن السبق واملسابقة واستباق اخلريات ،يقول
اخلري ِ
ات}( )2ويقول تعاىلَ { :سابِ ُقوا إِ َ َٰىل َم ْغ ِف َرة ِّمن
تعاىلَ { :ف ْ
استَبِ ُقوا ْ َ ْ َ
()٣
السابِ ُقو َن ﴿ُ ﴾10أو َلـَٰئِ َك
السابِ ُقو َن َّ
َّر ِّب ُك ْم} ويقول تعاىلَ { :و َّ
املُْ َق َّر ُبو َن}(.)4
والسبق :ال ُقدْ مة يف اجلري ويف كل يشء .وتقول العرب للذي يسبق
من اخليل :سابق وسبوق.وأسبَ َق القوم إىل األمر وتسابقوا :أي بادروا
اخلري ِ
ات}أي بادروا إليها .وقولـه عز
ومنه قولـه تعاىلَ { :ف ْ
استَبِ ُقوا ْ َ ْ َ
اب} معناه ابتدرا الباب جيتهد كل واحد منهام أن
استَبَ َقا ا ْلبَ َ
وجلَ { :و ْ
يسبق صاحبه(.)5
هذه األلفاظ الثالثة ،املسارعة واملسابقة واملبادرة ،متقاربة املعنى إىل
حد كبري ،ومع أن بينها فروق ًا يف االستعامل يف كثري من السياقات ،إال أن
بينها ما يسميه بعض اللغويني بالرتادف اجلزئي ،ويراد به أن يستعمل
( )1ابن عاشور :حممد الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ج 4ص.58
( )2سورة البقرة :اآلية .148
( )٣سورة احلديد :اآلية .21
( )4سورة الواقعة :اآلية.10
( )5ابن منظور :حممد بن مكرم ،لسان العرب ج ٣ص.90
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اللفظان أو األلفاظ استعامال ً واحد ًا يف بعض السياقات دون بعضها
اآلخر .وهذه األلفاظ الثالثة من هذا القبيل ،فهي عند االقرتان
باخلريات أو العمل الصالح يكون هلا املعنى نفسه ،وقد كثر لفظ
(املبادرة) يف احلديث الرشيف ،ولفظ املسارعة يف القرآن الكريم ،أما
املسابقة فقد وردت فيهام عىل سواء(.)1
األوائل:
املبادرة جتعل اإلنسان رائد ًا يقتحم جماالت مل يسبقه إليها غريه،
وتدفعه إىل حتقيق إنجازات مل يتوفق هلا أحد قبله ،فيكون قد شق طريق ًا
جديد ًا ،وفتح أفق ًا آخر أمام أبناء جمتمعه وجنسه ،والذين سيسلكون
نفس الطريق بعد أن مهدّ ه هلم ،واكتشفه قبلهم ،فيبقى هو األول
واملتقدم والسابق .بالطبع فإن االرتياد واالقتحام مليدان جديد ،ولطريق
مل يسلك ،ال يقوم به إال كفؤ شجاع .لذلك يستحق األوائل السابقون يف
ساحات اخلري كل تقدير وإكبار .فقد أشاد القرآن الكريم باألوائل
ون ِم َن املُْ َه ِ
ون ْاألَ َّو ُل َ
السابِ ُق َ
ين
اج ِر َ
السابقني إىل الدين واحلق يقول تعاىلَ { :و َّ

( )1جمموعة من املختصني :بإرشاف :صالح ُمحيد  -عبد الرمحن بن م ُّلوح ،موسـوعة نةـة النعـيم
ج 8ص.٣٣88
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نص ِ
ار}(.)1
َو ْاألَ َ
ويف أكثر من آية كريمة يشجع القرآ ن اإلنسان ،أن يتطلع إىل أن
يكون األول يف طريق اخلري والصالح ،وذلك ال يتم إال بامتالك روح
ت َأ ْن َأ ُكو َن َأ َّو َل َم ْن َأ ْس َل َم }( )2ويقول
املبادرة يقول تعاىلُ { :ق ْل إِ ِّين ُأ ِم ْر ُ
ني}( )٣ويقول تعاىلُ { :سبْ َحان َ
َك
تعاىلَ { :و ُأ ِم ْر ُ
ت ِأل َ ْن َأ ُكو َن َأ َّو َل املُْ ْسلِ ِم َ
ني }( .)4واألول هو ابتداء اليشء(.)5
ُتبْ ُ
ت إِ َليْ َك َو َأ نَا َأ َّو ُل املُْ ْؤ ِمن ِ َ
ونجد يف حضارتنا العربية اإلسالمية اهتامم ًا وعناية بمفهوم األو ّلية،
حيث خصصوا بداية كل يشء وأوله باسم وعنوان خاص ،لتمييزه
وابرازه ،فأول النهار صب ح ،وأول الليل غسق ،وأول املطر وسمي،
وأول العصري ُّسالف ،وأول مولود ألبويه بكر ،وأول كل يشء باكورة،
وأول اجليش طليعة ..وهكذا.
بل شهد هناية العرص العبايس األول والدة فن جديد من فنون
التاريخ عىل يد أيب احلسن عيل بن حممد بن عبد اهلل املدائني املتوىف
( )1سورة التوبة :اآلية.100
( )2سورة األنعام :اآلية.14
( )٣سورة الزمر :اآلية.12
( )4سورة األعراف :اآلية.14٣
( )5الطرحيي :فخر الدين ،جممع البحرين ج 5ص.٣11
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(225هـ 841/م) أسموه (علم األوائل) .وعرف القلقشندي هذا العلم
يف كتابه (صبح األعشى) بقوله ( :هي معرفة مبادئ األمور املهمة) .أما
حاجي خليفة فقد قال عن علم األوائل يف كتابه (كشف الظنون) ما ييل:
( هو علم يتعرف منه أوائل الوقائع واحلوادث بحسب املواطن والنسب.
وموضوعه وغايته ظاهرة .وهذا العلم من فروع التواريخ
واملحارضات).
وهكذا كان االهتامم بالتعرف عىل الرواد األوائل وتعريفهم ،وعىل
بدايات ظهور األشياء واحلوادث عىل أيدهيم .فظهرت مؤلفات كثرية
حول هذا املوضوع ،منها ما طبع ومنها ما هو خمطوط .منها كتاب
(األوائل) أليب هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري املتوىف سنة
(٣95هـ  1005/م) والذي طبع أكثر من مرة .وكتاب (الوسائل إىل
معرفة األوائل) جلالل الدين السيوطي املتوىف سنة (911هـ1506/م)
وهو مطبوع أيض ًا ،وتنوف الكتب املخطوطة حول األوائل عىل ثالثة
عرش كتاب ًا(.)1
شخصية املبادر:
( )1السيد :الدكتور فؤاد صالح ،معجم األوائل يف تاريخ العرب واملسلمني ،دار املناهل  -بـريوت
الطبعة األوىل 1992م ص.10
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هناك عنارص وعوام ل ختلق روح املبادرة يف شخصية اإلنسان ومن
أمهها ما ييل:
 )1الوعي واملعرفة:
بمقدار معرفة اإلنسان ومتابعته ألي جمال من املجاالت ،يستكشف
الفرص فيه ،وتتضح له اإلمكانيات ضمنه ،وذلك أول رشط من رشوط
املبادرة ،فاجلاهل باألوضاع االقتصادية ،ومن ال يتابع حركتها
وتطور اهتا ،ال ختطر بباله فرص االستثامر ،وال يدرك مواقع االستفادة
والربح ،وحتى لو امتلك املال والثروة لكنه ال يلتفت إىل افضل سبل
تنميتها وتفعيلها ،وهكذا احلال يف املجال السيايس أو االجتامعي.
كام أن الوعي العام بطبيعة احلياة ،وجمريات األمور ،وطريقة التعامل
مع القضايا واألحداث ،هو الذي جيعل اإلنسان مهيئ ًا للتعاطي مع
الظروف املختلفة ،وقادر ًا عىل فهم معطياهتا.
 )2الثقة بالذات:
بعض الناس ترد عىل أذهاهنم أفكار جيدة ،لكنهم هيملوهنا ألهنم
يشكون يف قدرهتم عىل إنتاج وإدراك األفكار الصحيحة ،ويتساءلون إذا
كانت تلك الفكرة سل يمة ملاذا مل يدركها فالن وفالن؟ وملاذا مل يقل هبا
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فالن وفالن؟
ويف مستوى آخر من ضعف الثقة بالنفس ،يشكك البعض يف
إمكانياهتم وأهليتهم الذاتية ،لتحقيق هذا اإلنجاز ،أو القيام بتلك
املهمة.
بينام ينطلق املبادر من ثقة عميقة بذاته ،وأنه ال يقرص عن غريه يف
القدرات و املؤهالت ،وال يقعد به يشء عن الريادة واإلبداع.
فإذا ما اقتنع بفكرة ووجدها صحيحة سليمة ،مل ينتظر اقتناع غريه
لكي يأخذ هو بتلك الفكرة ،وإذا سنحت أمامه فرصة مل يرتدد يف
استغالهلا ،وال يرى أن غريه أوىل هبا أو أقدر عليها.
 )3االستعداد للتضحية والعطاء:
اقتحام اإلنسان ملا ليس مألوف ًا ،وارتياده مليادين جديدة ،وساحات
غري مطروقة ،يعني خوض مغامرة حمفوفة بمختلف االحتامالت ،وهي
تعر ض صاحبها للنقد واالعرتاض ،وهذا ما
تكلف عنا ًء وجهد ًا ،كام ّ
يقعد بالكثريين عن املبادرات ،خوف ًا من الفشل ،أو هتيب ًا من املخالفة،
لكن املبادر الش جاع يتوكل عىل اهلل ،ويستعد للتضحية والعطاء ،يف سبيل
ما اتضح له أنه حق وصواب.
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 )4الفاعلية والنشاط:
فاملبادرة تعني احلركة واإلقدام ،ومن أصيب بداء الكسل واخلمول
والتواين ،ال يكون مبادر ًا أبد ًا.
يقول اإلمام عيل( :Eالتواين إضاعة).
وعن اإلمام الصادق( :Eعد و العمل الكسل).
اغتنام الفرص:
إذا ما أتيحت لإلنسان فرصة تقدم ،فعليه أن يبادر الغتنامها ،ألن
بقاءها واستمرارها غري مضمون ،وغالب ًا ما فإن (الفرصة متر مر
السحاب) كام يقول اإلمام عيل ، Eوعودة تلك الفرص أو تكرارها
ليس حمرز ًا وال رسيع ًا ،فهي ( رسيعة الفوت بطيئة العود) كام يف كلمة
أخرى عنه.
وهذا يعني االستعداد والتهيؤ القتناص الفرص ،نفسي ًا وعملي ًا.
يقول األستاذ املدريس :كام الطيور التي تقفز يف السامء ،تطري بخفة
ورسعة ،فإذا أردنا اصطيادها فال بد أن هنيئ السالح مسبق ًا ،ونفتح
مرت رميناها فور ًا ،وإال فلن نحصد إال
عيوننا جيد ًا حتى إذا ّ
احلرسات ..كذلك الفرصة ،تقفز يف الزمن مثل الشهاب ،فمن أرادها
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فال بد أن يتهيأ هلا سلف ًا ،فريميها بنبال مبادرته ،وإال فإن (إضاعة الفرصة
غصة) ونظر ًا إىل أن (الفرصة خلسة) فإن (من ّ
أخ ر الفرصة عن وقتها
فليكن عىل ثقة من فوهتا) فاأليام ليست ثابتة ،والزمن ليس جامد ًا،
ولذلك فإن الفرص تظهر وختتفي عىل دقات الساعات ،من هنا كانت
املبادرة من صفات العظامء(.)1
سو ف ومتاهل ومل يبادر ،فإنه
من ناحية أخرى فإن اإلنسان إذا ما ّ
باإلضافة إىل احتامل فوت الفرصة ،قد يفقد هو القدرة واإلمكانية،
فاستمرار حياته ليس بيده ،كام ال يضمن صحته ،واحلفاظ عىل مستوى
نشاطه ،ودوام وسائل وآليات احلركة عنده ،ويعرب عن هذه االحتامالت
قول اإلمام عيل( :Eوبادروا باألعامل ُع ُمر ًا ناكسا ،أو مرض ًا حابسا ،أو
موتا خالسا)( . )2ويف كلمة أخرى يقول ( :Eبادروا بعمل اخلري قبل أن
تشتغلوا عنه بغريه)(.)٣
وقد تبقى الفرصة موجودة ،وقدرات اإلنسان وإمكانياته حمفوظة،

( )1املدريس :السـيد هـادي ،أخالقيـات أمـري املـؤمنني ص 119الطبعـة األوىل 1991م مؤسسـة
األعلمي -بريوت.
( )2املوسوي :الرشيف الريض ،هنج البالغة خطبة رقم .2٣0
( )٣املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج 68ص.215
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لكنه إذا مل يبادر مع مرور الزمن قد يفقد محاسه واندفاعه وهذا ما يشري
هم بيشء من اخلري فليعجله فإن
إليه اإلمام حممد الباقر Eبقوله( :من ّ
كل يشء فيه تأخري فإن للشيطان فيه نظرة)(.)1
ويف حديث عن اإلمام جعفر الصادق( :Eإذا هم أحدكم بخري أو
صلة فإن عن يمينه وشامله شيطانني ،فليبادر ال يكفاه عن ذلك)(.)2
وجيمع كل ذلك ما روي عن رسول اهلل( :Aمن فتح له باب خري
فلينتهزه فإنه ال يدري متى يغلق عنــه)(.)٣
جمتمع املبادرات:
كام يتفاوت األفراد يف مست وى استجابتهم لفرص التقدم واخلري ،بني
مبادر وخامل ،كذلك تتفاوت املجتمعات ،بني جمتمع تكثر فيه
املبادرات ،لالستفادة من أي فرصة ،وملعاجلة أي مشكلة أو خلل ،وذلك
هو املجتمع احلي الناهض املتحة .وبني جمتمع يسود أجواءه اخلمول
والتواكل ،فال يف ّع ل اإلمكانيات املتاحة له ،وال يستثمر الفرص من أجل
حل مشاكله ،أو تطوير واقعه ،وإنام يكتفي أفراده باجرتار األمل واألسى،
( )1الكليني :حممد بن يعقوب ،الكايف ج 2ص.14٣
( )2املصدر السابق.
( )٣املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج ٧4ص.165
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أو يرتامون املسؤولية ،وتنتظر كل جهة مبادرة اجلهة األخرى.
إن جمتمعاتنا تواجه حتديات خطرية لقيمها وأخالقها ،والستقرارها
ومصاحلها ،ومتتلك من اإلمكانيات والقدرات والكفاءات ما يساعدها
عىل مواجهة هذه التحديات واالستجابة هلا ،لكن املشكلة تكمن يف
ضعف احلركة والفاعلية ،وغياب املبادرات.
يتحدث الناس يف جمالسهم عن الكثري من النواقص واملشاكل ،وال
خيلو جمتمع منها ،ولكن إىل متى نكتفي باحلديث عن املشكلة؟ ومن يا
ترى يتحمل مسؤول ية املبادرة إىل احلل؟ والسعي نحو العالج؟
يتحدث البعض عن أن املفروض كذا وجيب أن حيصل كذا ،وال بد
أن يتحقق كذا ،فيوزعون الواجبات واملفروضات عىل اآلخرين ،دون أن
حيددوا هم ما هو دورهم وواجبهم وماذا عليهم أن يفعلوا؟
إننا لسنا بحاجة إىل فالسفة أو متفلسفني ،وال إىل من ّظ رين وحمللني،
بمقدار ما نحن بحاجة إىل من يعلق أجراس املبادرات العملية ،التي
تعالج قضايا املجتمع ومشاكله.
فحينام جيري احلديث عن حالة الضياع والفراغ التي يعيشها الكثري
من الشباب ،أو ظاهرة انتشار بعض املفاسد واالنحرافات ،أو وجود
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حاالت من العوز الفقر ،أو ركود يف حركة الثقافة واملعرفة ..أو أي
قضية تثري القلق عىل مستقبل املجتمع ،فإن املطلوب هو جتاوز حالة
التوصيف للمشكلة إىل وضع احللول واملعاجلات العملية التي نتحمل
مسئوليتها.
إن اهلل سبحانه وتعاىل حيذر عباده املؤمنني من أن يصبح الكالم
عندهم بديالً عن العمل ،ومن أن يكتفوا بالقول عن الفعل ،يقول تعاىل:
ون ﴿ ﴾2كَرب م ْقتًا ِعندَ ال َّل ِ
ِ
ون َما َال َت ْف َع ُل َ
ين آ َمنُوا ِمل َ َت ُقو ُل َ
ـه َأن
{ َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
َُ َ
َت ُقو ُلوا َما َال َت ْف َع ُل َ
ون}(.)1
ويو ّبخ اإلمام عيل Eجماميع ممن حولـه من الذين يتحدثون يف
املجالس بصوت عال ،ويزايدون عىل بعضهم يف احلامسة واالندفاع،
لكنهم يرتاجعون وجيبنون ساعة اجلد واملواجهة والعمل ،يقول:E
الص َم الصالب ،وفعلكم يطمع فيكم األعداء! تقولون
(كالمكم ُيوهي ُّ
يف املجالس :كيت وكيت ،فإذا جاء القتال قلتم :حيدي َحيَاد!)(.)2
وما أشد انطباق هذا الكالم ع ىل الكثريين من الناس الذين يتحدثون
عن بعض املشاكل بحامس واندفاع يف املجالس ،فإذا ما طلبت منهم
( )1سورة الصف :اآليتان .٣-2
( )2املوسوي :الرشيف الريض ،هنج البالغة  -خطبة .29
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عمالً أو دور ًا تفننوا يف تقديم األعذار واملربرات!!
وال بد أن نشيد هنا باملبادرات الطيبة التي يقوم هبا أفراد خملصون
من أبناء املجتمع ،كالقائمني عىل نشاط اجلمعيات ا خلريية ،وجلان كافل
اليتيم ،وصناديق الزواج اخلريي ،ومهرجانات الزواج اجلامعي ،وبرامج
التوعية والتثقيف الدينية ..إهنم يسدون بذلك ثغرات يف واقع املجتمع،
فجزاهم اهلل خري اجلزاء ،لكن قضايا ومشاكل أخرى تنتظر مبادرين
آخرين..
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حنو استثمار أفضل لوقت الفراغ
تتفق كل أنظمة التعليم يف مجيع دول العامل ،عىل منح طالهبا إجازة
سنوية خالل فرتة الصيف ،تقارب ثالثة أشهر يطلق عليها (عطلة
الصيف)  ،وإقرار نظام العطلة الصيفية جاء حمصلة ونتيجة لتطور جتارب
املجتمع البرشي ،يف جمال علم الرتبية واالجتامع.
فالدراسة األكاديمية املنتظمة ،تست لزم بذل جهد ذهني ونفيس من
الطالب ،وتقيّد حريته وحركته بربناجمها اليومي الرتيب ،مما جيعله يف
حاجة إىل فرتة من الراحة ،بالتوقف عن التزاماته الدراسية ،وشعوره
باحلرية واالنطالق.
حمطة التوقف هذه أثناء العطلة الصيفية تؤدي عدة وظائف لصالح
العملية التعليمية .فهي:
أوالا :تعطي الطالب فرصة لتجديد نشاطه الذهني والنفيس ،حتى ال
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يستنـزفه العناء ،وال يسيطر عليه اإلرهاق وامللل ،فيستأنف بعدها عامه
الدرايس اجلديد برغبة وشوق.
ثاني اا :تشكل العطلة الصيفية فاصلة بني املراحل والربامج التعليمية،
تنبه الطالب إىل حركة مسريته الدراسية  ،وجتاوزه ألشواطها ،ومستوى
خطواته يف طريقها ،وهتيئه لالستعداد لكل مرحلة جديدة.
ثالث اا :متنحه املجال الستكامل بعض نواقصه ،ومعاجلة ثغرات
حتصيله ،ليواكب مسرية املنهج الدرايس ،وال يتخلف عن مستوى زمالئه
وأقرانه.
رابع اا :تتيح الفرصة لتنمية شخصيته اإلنسانية ،يف أ بعادها املختلفة،
فهو إنسان ذو مشاعر وأحاسيس ،وله مواهب وقدرات ،فال بد له من
أفق مفتوح أمامه ،إلشباع خمتلف حاجاته ،وممارسة رغباته املتعددة.
لكل هذه األغراض وأمثاهلا اتفقت أنظمة التعليم عىل إقرار العطلة
الصيفية ،ومن نفس املنطلق ،اعتمدت أنظمة العمل يف مجيع الدول ،حق
اإلجازة السنوية لكل عامل.
صحيح أن العمل ذهني ًا كان كالدراسة ،أو عضلي ًا كسائر جماالت
اإلنتاج ،هو القيمة األساس يف احلياة ،وهو يعني الفاعلية والنشاط
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املبارش ،لتوفري املتطلبات ،وحتقيق الطموحات ،لكن وقت العطلة
والفراغ ،هو اآلخر ال خيرج عن هذا اإلطار ،حيث يقصد منه حتديد
رغبة العمل ،وتنمية دوافعه ،وتوفري مستوى من االرتياح والرضا
النفيس.
وقت الفراغ:
وهو الوقت الذي يتحرر فيه اإلنسان من التزامات العمل وواجباته،
أو التزامات الدراسة ووظائفها بالنسبة للطالب ،وهناك عدد كبري من
التعريفات والتصنيفات ،وأساليب القي اس لوقت الفراغ ،تناولتها
الدراسات املختصة.
ويمثل موضوع (وقت الفراغ) ميدان ًا لبحوث مكثفة من قبل علامء
االجتامع ،ورغم حداثة االهتامم هبذا املوضوع علمي ًا ،إال أنه رسعان ما
جذب اهتامم العلامء ،واستقطب جهودهم ،فأصبح منافس ًا لكثري من
فروع علم االجتامع ،مع أسبقيتها عليه.
وذلك ملا هلذا املوضوع من آثار متتد لتشمل خمتلف جوانب حياة
اإلنسان ،الرتبوية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية .مما جعل االهتامم
بوقت الفراغ ليس مسألة جانبية أو هامشية ،بل جزء ًا أساسي ًا من
االهتامم بشخصية اإلنسان ،وبالنظم االجتامعية القائمة يف احلياة
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املعارصة.
وقد تبلورت ظاهرة وقت الفراغ لدى اإلنسان املعارص ،يف أعقاب
الثورة الصناعية يف جمتمعاهتا ،بعد أن كان العامل يف عصور اإلقطاع
مس ّ
خ ر ًا ،ال يتمتع بيشء من حقوقه اإلنسانية ،فضالً عن حق اإلجازة
والعطلة السنوية .ويف معظم املجتمعات البدائية والزراعية ،يضطر
اإلنسان لالستمرار يف الكدح والعمل طوال السنة ،لتوفري احتياجات
حياته ،والتي تكاد ختلو من الفراغ بالشكل السائد اليوم.
وكشفت دراسات علامء االنثروبولوجيا ،ألساليب احلياة اليومية،
للمجتمعات البسيطة والتقليدية ،أنه مل يكن يوجد يف هذه املجتمعات
خط فاصل متام ًا  ،بني العمل والفراغ ،ذلك أن العمل يستنفذ طاقاهتم،
وختتلط أنشطته بأنشطة الرتويح والتسلية ،حيث كانوا يقومون ببعض
العادات والتقاليد الرتوحيية أثناء العمل ،كالرقص أو الغناء أو املزاح أو
العمل التعاوين ،و بعض هذه العادات والتقاليد كان ذا طابع ديني(.)1
لكن باحثني من علامء االجتامع ،يذهبون إىل عراقة ظاهرة وقت
الفراغ ،يف كل احلضارات ،عرب تاريخ البرش ،لكنها كأي ظاهرة إنسانية
( )1حممد :الدكتور حممد عيل ،وقت الفراغ يف املجتمع احلديث ص 48دار النهضة العربية -بريوت
1985م.
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للتغري والتطور ،حتى أصبحت اآلن أكثر تقنين ًا
أخرى تعرضت
ّ
وانتظام ًا ،بفعل تطور احلياة ،وجتارب الزمن.
ونجد يف كتابات أرسطو وأفالطون ،وسائر فالسفة اليونان ،مؤرش ًا
عىل وجود ظاهرة وقت الفراغ يف تلك املجتمعات ،حيث مل ختل تلك
الكتابات من تناول هذه الظاهرة ،واحلديث عنها بدقة وعمق ،باعتبارها
فرصة للرتبية ،وتنمية النفس أو الروح.
عىل أن بعض علامء االجتامع ،يرون أن ظاهرة وقت الفراغ آنذاك،
كانت حمصورة يف إطار الطبقة املمتازة ،صاحبة املكانة الرفيعة يف املجتمع
اإلغريقي ،ومل تكن حالة عامة لدى سائر الطبقات.
أما يف العرص احلديث فيتمتع كل عامل أو طالب بوجود وقت فراغ،
نظر ًا لألنظمة السائدة يف العامل ،القائمة عىل حتديد ساعات الدراسة
والعمل ،وإقرار نظام اإلجازات والعطل ،ونظر ًا لتقدم مستوى املعيشة
واحلياة ،مما جعل وقت الفراغ جزء ًا من نظام حياة الناس غالب ًا.
االهتامم بوقت الفراغ:
يف وقت مبكر اهتم فالسفة اليونان بوقت الفراغ ،وأكدوا عىل
رضورة توظيفه روحي ًا ،حيث ركز أرسطو عىل أمهية استغالل الفراغ يف
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املوسيقى والتأمل ،انطالق ًا من رؤيته لدور األنشطة املوسيقية يف تنمية
العقل وملكة التفكري ،وملحورية التأمل يف بناء شخصية اإلنسان وحتقيق
إنسانيته.
أما يف العرص احلديث فإن االهتامم بوقت الفراغ أحرز تقدم ًا كبري ًا،
وشغل مساحة واسعة ،عىل الصعيد املعريف والثقايف .فمنذ العرشينيات
والثالثين يات للقرن العرشين ،ظهرت كتابات ودراسات كثرية ،يف
أوروبا وأمريكا ،عن وقت الفراغ.
ويف عام  1924م نظم مكتب العمل الدويل أول مؤمتر عاملي عن
وقت فراغ العامل ،شارك فيه أكثر من  ٣00عضو يمثلون نحو ثامنية
عرش دولة.
ويف أوروبا حقق علم اجتامع الفراغ تقدم ًا كبري ًا ،إذ عمل (جورج
فريدمان) بوجه خاص ،عىل تنمية االهتامم بدراسة دور الفراغ يف إعادة
وضع اإلنسان ،وتكييفه مع احلضارة التي تسيطر عليها التكنولوجيا.
ويف إنجلرتا كان للدراسة التي أجراها كل من (روانرتي) و(الفريز)
بعنوان ( حياة اإلنجليز والفراغ) أثرها يف توجيه اال هتامم نحو حترير عدد
من املقاالت السوسيوجلية ،والبحوث املتخصصة .كام بدأ (جو فردي
مازدييه) يف هولندا بحوثه عام  195٣م لعل أمهها أطلق عليه (نحو
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حضارة الفراغ) وكذلك دراسته بعنوان (الفراغ احلةي)(.)1
رؤية دينية:
يمكننا أن نستخلص من النصوص والتعاليم الدينية ،رؤية عميقة
شاملة للدين ،حول موضوع وقت الفراغ ،وتعالج هذه الرؤية قضية
الفراغ من ثالث زوايا:
حس املسؤولية جتاه الزمن ،واحلرص عىل الوقت،
األوىل :تنمية ّ
باعتبار حمدودية عمر اإلنسان ،وأمهية طموحاته وتطلعاته ،وعظيم
الطاقات والقدرات التي خيتزهنا ،مما ينبغي أن حيفزه إىل استغالل كل
حلظة من وجوده ،بأفضل ما يمكن.
إن ما يعيشه اإلنسان من عمر يف هذه احلياة يبدو قصري ًا ،قياس ًا إىل
تعرب عنه
عمر الزمن ،وإىل آمال اإلنسان ،ورغبته يف اخللود ،وهذا ما ّ
آيات عديدة يف القرآن الكريم ،حتكي عام يدور يف نفس اإلنسان جتاه
احلياة بعد مغادرهتا .يقول تعاىلَ { :ق َال ك َْم َلبِثْتُ ْم ِيف ْاأل َ ْر ِ
ني
ض َعدَ َد ِسن ِ َ
اس َأ ِل ا ْل َعا ِّدي َن}( .)2ويقول
﴿َ ﴾112قا ُلوا َلبِثْنَا َي ْو ًما َأ ْو َب ْع َض َي ْوم َف ْ

( )1املصدر السابق :ص.44-42
( )2سورة املؤمنون :اآلية.11٣
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حي ُرش ُه ْم َك َأن َّمل َي ْل َب ُثوا إِ َّال َسا َع ًة ِّم َن الن ََّه ِ
ار}(.)1
تعاىلَ { :و َي ْو َم َ ْ ُ
ْ
وحيكى عن شيخ املرسلني نوح :أنه جاءه ملك املوت ليتوفاه بعد
أكثر من ألف سنة عاشها قبل الطوفان وبعده ،فسأله :يا أطول األنبياء
عمرا ،كيف وجدت الدنيا؟ فقال :كدار هلا بابان ،دخلت من أحدمها،
وخرجت من اآلخر.
إن ما خيرسه اإلنسان من ماله وسائر ممتلكاته ومكاسبه يمكن
يعو ض ما
تعويضه ،والتو ّفر عىل بدائله ،لكن الوقت هو اليشء الذي ال ّ
فات منه ،وال يمكن تداركه ،فكل حلظة متيض ال تعود ،وكل يوم ينقيض
ال يرجع .فهو رصيد حمدود ،ورأس مال نادر ،بل هو رأس املال احلقيقي
لإلنسان ،فال بد من احلفاظ عليه ،واالستفادة منه بأعىل حد ممكن.
ويف احلقيقة فإن الوقت هو احلياة يقول اإلمام عيل( :إنام أنت عدد
أيام ،فكل يوم يميض عليك يميض ببعضك) ويقول( :ما نقصت ساعة
من دهرك إال بقطعة من عمرك) .وقال الشاعر:
يورث القلب حرسة ثم يميض

كل يوم يمر يأخذ بعيض
وقال شاعر آخر:
( )1سورة يونس :اآلية .45
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وكل يوم مىض جزء من العمر

إنا لنــفـرح باأليــام نقطعها

وروي عن رسول اهلل Aأنه قال ( :كن عىل عمرك أشح منك عىل
درمهك ودينارك)(.)1
وتنبيه ًا لإلنسان عىل أمهية الزمن يقسم اهلل تعاىل يف القرآن الكريم
بالعديد من الفواصل واملحطات الزمنية ،كام يف اآليات التالية:
{ َوال َّل ْي ِل إِ َذا َي ْغ َش َٰى ﴿َ ﴾1والن ََّه ِ
ار إِ َذا َ َجت َّ َٰىل}(.)2
{ َوا ْل َف ْج ِر ﴿َ ﴾1و َل َيال َع ْرش}(.)3
الض َح َٰى ﴿َ ﴾1وال َّل ْي ِل إِ َذا َس َج َٰى}(.)4
{ َو ُّ
رص ﴿ ﴾1إِ َّن ْ ِ
{ َوا ْل َع ْ ِ
نس َ
ان َل ِفي ُخ ْرس}(.)5
اإل َ
هذه النصوص والتعاليم تريب اإلنسان عىل احرتام الوقت واالهتامم
باستغالله ،وأن يترصف فيه بمسؤولية وتقدير ،ليستطيع حتقيق أكرب قدر
من اإلنجازات واملكاسب.
( )1املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج ٧4ص.٧6
( )2سورة الليل:اآليتان .2-1
( )٣سورة الفجر:اآليتان .2-1
( )4سورة الضحى:اآليتان .2-1
( )5سورة العرص:اآليتان .2-1
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فهو مسؤول أمام اهلل تعاىل عن تعامله مع أوقات حياته ،عن معاذ بن
جبل أن النبي Aقال( :لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن
أربع خصال :عن عمره فيام أفناه )...رواه البزار والطرباين بإسناد
صحيح.
وكام هيتم اإلنسان باحرتام وقته واستثامره ،عليه أن حيرتم أوقات
اآلخرين ،فال يكون سبب ًا يف تضييعها وإهدارها بعدم االلتزام يف
املواعيد ،والزيارة يف األوقات غري املناسبة هلم ،وإطالة اللقاء واحلديث
دون فائدة أو غرض.
إ ن احرتام الوقت هو أحد أهم مقاييس التقدم لألفراد واملجتمعات.
تنوع املهام واألبعاد:
ّ
وهذه هي الزاوية الثانية من الرؤية الدينية لوقت الفراغ ،فاإلنسان
كائن مميّز ،لشخصيته أبعاد خمتلفة ،فهو مادة وروح ،نفس وجسد ،وهو
مواطن يف عاملني :الدنيا واآلخرة ،له مصاحله ال فردية وارتباطاته
االجتامعية ،يتمتع بقدرات ذهنية عقلية وقوى عضلية بدنية..
هذه األبعاد املختلفة لشخصيته جتعله متنوع األدوار واملهام ،بسبب
تنوع قدراته وطاقاته ،وإذا ما حرص اإلنسان نفسه ضمن بعد واحد ،فإنه
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يئد ويكبت سائر اجلوانب واألبعاد.
كام أن استغراق اإلنسا ن لوقته يف عمل واحد ،قد ينتج عنه امللل
يقسم اإلنسان وقته عىل
والسأم ،لذلك تنصح التعاليم الدينية بأن ّ
وظائفه ومهامه املختلفة ،لتنمية شخصيته يف خمتلف األبعاد ،وتالفي ًا
للتعب وامللل .فيكون وقت الفراغ من عمل ،فرصة لالنتقال إىل عمل
من نوع آخر.
وحتى يف العبادة ا ملستحبة ،ال ينصح الدين ب االستغراق فيها إىل حد
فقدان الرغبة والنشاط ،ورد يف صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة
عنه Aأنه قال ( :يا أهيا الناس عليكم من األعامل ما تطيقون ،فإن اهلل ال
َي َم ّل حتى َمتَّلوا ،وإن أحب األعامل إىل اهلل ما ُدووم عليه وإن قل)( )1ويف
حديث آخر عن أنس عنهّ ( :
رت
ليصل أحدكم نشاطه ،فإذا كسل أو َف َ َ
قعد)(.)2
ومما رواه النبي Aعن صحف إبراهيم ( :ينبغي للعاقل أن يكون له
أربع ساعات :ساعة يناجي فيها ربه ،وساعة حياسب فيها نفسه ،وساعة
يتفكر يف صنع اهلل عزوجل ،وساعة خيلو فيها حلاجته من املطعم
( )1القشريي النيسابوري :مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم – حديث رقم .٧82
( )2املصدر السابق :حديث رقم .٧84
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واملرشب) رواه ابن حيان يف صحيحه واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد
كام يف الرتغيب(.)1
وروي عن اإلمام موسى الكاظم Eأنه قال( :اجتهدوا يف أن يكون
زمانكم أربع ساعات :ساعة ملناجاة اهلل ،وساعة ألمر املعاش ،وساعة
ملعارشة اإلخوان والثقات ،وساعة ختلون فيها للذاتكم يف غري حمرم،
و هبذه الساعة تقدرون عىل الثالث ساعات)(.)2
من خالل هذه الرؤية تصبح العطل واإلجازات من الدراسة
والعمل ،فرصة لتنمية أبعاد أخرى يف شخصية اإلنسان ،وللقيام بأدوار
ومهام يف ميادين وحقول ثانية.
ب ﴿﴾ ٧
انص ْ
إن اهلل تعاىل خياطب نبيه حممد ًا  Aبقولهَ {:فإِ َذا َف َر ْغ َت َف َ
َوإِ َ َٰىل َر ِّب َك َف ْار َغب}

()٣

إي إذا فرغت من مهمة ودور ،فانتصب ملهمة

أخرى ،ودور آخر.
إن لكل جهة يف حياة اإلنسان حقوق ًا ومستلزمات ،فال يصح أن
( )1القرضاوي :الدكتور يوسف ،الوقت يف حياة املسلم ص 19الطبعة اخلامسـة 1991م مؤسسـة
الرسالة – بريوت.
( )2بن شعبة احلراين :حممد بن احلسن ،حتف العقول ص.٣02
( )٣سورة الرشح :اآليتان .8-٧
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يستهلك جهده يف جهة واحدة عىل حساب بقية اجلهات ،روي عن
النبي Aأنه قال ( :إن لبدنك عليك حقا ،وإن الهلك عليك حقا ،وإن
لزورك عليك حق ًا).
مرشوعية الرتويح:
أما الزاوية الثالثة فهي ما تشري إليه النصوص والتعاليم الدينية ،من
مرشوعية الرتويح عن النفس ،وممارسة بعض الربامج الرتفيهية.
جتاه وقت الفراغ ،وطريقة التعامل معه ،نجد أمامنا ثالثة اجتاهات:
يتمثل األول يف النظرة اجلاد ة للوقت ،ورفض التفريط بأي ساعة من
ساعاته خارج إطار العمل ،وحتمل االلتزامات واملسؤوليات .ولعلنا
نجد يف محاس اليابانيني للعمل ،وعدم رغبتهم للتعطيل ،واالستفادة من
اإلجازات ،نموذج ًا هلذا االجتاه ،حتى أن نسبة من الوفيات لدهيم حتصل
بسبب إرهاق العمل ،ذكر (ميشيل البري) يف كتابه (الرساملية ضد
الرأساملية) :أن  %10من الذكور البالغني الذين يموتون يف اليابان كل
عام ،يقتلون أنفسهم بكثرة العمل ،و حيصل اليابانيون عىل أسبوع واحد
إجازة يف السنة ،واقرتحت احلكومة اليابانية ختفيض ساعات العمل من
 44ساعة إىل  42ساعة أسبوعي ًا ،و لكن األكثرية من الشعب ختالف هذا
االقرتاح.
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أما االجتاه الثاين فعىل العكس من ذلك ،حيث ينظر إىل الفراغ
والتحلل من واجبات العمل ،كهدف وطموح ،ويتعاطى مع االلتزامات
العملية ،كحالة اضطرارية قرسية ،يبحث عن أي فرصة للتهرب منها.
والتقارير التي تتحدث عن ضعف مستوى اإل نتاجية لدى شعوب
الدول النامية ،مؤرش عىل شياع هذا االجتاه فيها.
إن بعض العامل واملوظفني خيتلق املربرات ألخذ اإلجازة للتغيب
عن العمل ،ويأيت متأخر ًا عن وقت الدوام ،وخيرج قبل انتهائه ،وأثناء
وقت العمل ،يرصف وقت ًا كثري ًا يف قضاياه الشخصية ،من رشب الشاي،
أو حمادثة الزمالء ،أو التكلم تليفوني ًا ،وما أشبه ذلك من الظواهر
املؤسفة الشائعة ،والتي بسببها يتدنى اإلنتاج ،ويتأخر إنجاز األعامل.
واالجتاه الثالث يتبنى نظرة تكاملية تعترب الفراغ وجه ًا آخر لعملة
العمل ،فهام جانبان متفاعالن ُيثري كل منهام اآلخر.
ففي وقت الفراغ ،ي امرس اإلنسان بعض برامج الرتويح والرتفيه عن
النفس ،هبدف جتديد النشاط ،وإراحة األعصاب ،وتنفيس ضغوط
العمل وصعوباته.
ونجد يف التعاليم الدينية إقرار ًا ملرشوعية الرتويح والرتفيه عن
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النفس .فقد روي عن النبي Aقوله ( :روحوا القلوب ساعة بعد ساعة،
فإن القلوب إذا ك ّلت عميت).
وعن اإلمام عيل( :Eإن للقلوب شهوة وإقباالً وإدبار ًا ،فأتوها من
قبل شهوهتا وإقباهلا).
متل كام ّ
ويف كلمة أخرى يقول( :Eإن هذه القلوب ّ
متل األبدان
فابتغوا هلا طرائف احلكم).
والقرآن الكريم يوجهنا إىل التأمل يف الطبيعة ،واالستمتاع بجامهلا،
والتفكر يف عظ مة اخلالق املبدع..
كام وردت نصوص دينية كثرية يف التشجيع عىل األسفار والرحالت،
وجتيز الفكاهة واملزاح املناسب ،وحتث عىل الرياضة ،من سباحة و
ركوب خيل ،وسباق وغري ذلك.
لقد أصبح واضح ًا يف املجتمعات احلديثة تأثري وقت الفراغ يف
مستوى العمل ،فإزداد االهتامم ضمن ال عمل بساعات الرتفيه وفرتات
الراحة واإلجازات ،من أجل أن يتمتع العامل بوقت فراغه ،بصورة
تنعكس إجيابي ًا عىل أدائه للعمل.
إن برامج الرتويح عن النفس مصدر حيوية ونشاط ،ودافعيه

55

لإلنجاز ،وهو ما أشار إليه حديث اإلمام موسى الكاظم Eبقوله:
( اجتهدوا يف أن يكون زمانكم أ ربع ساعات :ساعة ملناجاة اهلل ،وساعة
ألمر املعاش ،وساعة ملعارشة اإلخوان الثقات ،وساعة ختلون فيها
للذاتكم يف غري حمرم وهبذه الساعة تقدرون عىل الثالث ساعات).
فساعة الرتويح عن النفس ،جتدد نشاط اإلنسان وقدرته عىل أداء
مهامه واواجباته ،يف األبعاد املختلفة.
التخطيط والربجمة للعطلة الصيفية:
يتعامل كثريون مع أيام العطلة الصيفية وسائر إجازات العمل
والدراسة ،وكأهنا مدة إضافية من الزمن ،ليست من حساب أعامرهم،
وال تشكل جزء ًا من رصيد حياهتم ،لذلك هيدرون أوقاهتم خالهلا ،وال
خيططون لالستفادة منها ،فتترصم أيامها دون أن حيققوا ألنفسهم إنجاز ًا
ُيذكر.
إن عدم التفكري والتخطيط الستثامر وقت الفراغ يف العطلة
حيو هلا من مبعث راحة ،وجتديد نشاط ،إىل مصدر كآبة
واإلجازة ،قد ّ
وملل ،ومن فرصة تنمية وبناء للذات ،إىل أرضية سوء ُتنبت املفاسد
واألشواك.
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قد يشعر اإلنسان باالرتياح ،يف اليوم األول والثاين من أيام اإلجازة،
لتحرره من التزامات العمل أو الدراسة ،لكنه بعد ذلك سيعاين من
ضغط الفراغ ،إن مل يكن له برنامج بديل ،أو اهتاممات تشغل نفسه
ووقته ،فحني ال جيد اإلنسان ما هيتم به ،يصيبه إحساس بالضياع
والالقيمة ،كام قد تتسلل إىل نفسه اهتاممات سيئة ،مللء فراغه النفيس
والعميل.
يتحدث شاب جامعي عن نظرته حلالة الفراغ قائالً( :وقت الفراغ يف
نظري ،هو الوقت الذي ال أفعل فيه أي يشء ،أي أنني أكون يف هذا
الوقت غري مشغول بمامرسة أي نشاط سواء كان نشاط ًا ذهني ًا أم عملي ًا..
وهذا الوقت هو أكثر األوقات سبب ًا يف اإلحساس بامللل ،بل إنه ممل جد ًا
بالنسبة يل ،وال أستطيع احتامله أكثر من ربع ساعة ،والسبب يف ذلك أن
هذا الوقت يعطي للعقل فرصة يف أن يفكر يف أشياء كثرية ،جتعل
اإلنسان يصاب بحالة اكتئاب نفيس ،ألنه يف الغالب تكون هذه األشياء
جزء ًا من خمزون املشاكل التي تواجه اإلنسان يومي ًا ،ولذلك فأحسن
تعبري يطلق عىل وقت الفراغ هو الوقت القاتل)(.)1
( )1حممد :الدكتور حممد عيل ،وقـت الفـراغ يف املجتمـع احلـديث ص 244دار النهضـة العربيـة-
بريوت 1985م.
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التوجهات السيئة:
غالب ًا ما يكون الفراغ أرضية لالنحراف ،ودافع ًا للتوجهات السيئة،
حيث ال يشعر اإلنسان بوجوده وقيمته ،إال إذا كان له تفاعل ما مع
قضايا احلياة من حوله ،فإن مل يتوفر له ما يمنحه هذا الشعور إجيابي ًا،
فسيعاين حالة فراغ نفيس ،تتولد منها هواجس وتصورات غري منضبطة،
كام قد تتحرك لديه بعض النوازع والرغبات غري السليمة ،والتي هي
حتت السيطرة يف األوضاع العادية السوية.
وأخطر ما يكون الفراغ يف مرحلة الشباب ،حيث يمتلك الشاب قوة
فائضة ،تبحث عن قنوات للترصيف ،ومحاس ًا كبري ًا ،يدفع نحو الفاعلية
والنشاط .فإذا كانت أمامه برامج وأدوار ،وخيارات مناسبة ،تشغل
اهتاممه ،وتنمي شخصيته ،وتف ّعل قدراته باالجتاه الصحيح ،فإن ذلك
سيكون لصاحله وصالح املجتمع.
أما يف حالة الفراغ فإنه يكون الشاب فريسة ملشاعر امللل واإلحباط،
ولقمة سائغة لتيارات الفساد واالنحراف ،وهذا ما تعاين منه كثري من
املجتمعات املعارصة.
وكام اشتهر عىل األلسن قول الشاعر  -أبو العتاهية :-
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مفسدة للمرء أي مفسدة

إن الفراغ والشباب واجلدة
وقال شاعر آخر:
لقد هاج الفراغ عليه ُشغالً

وأسباب البالء من الفراغ

وينقل عن اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب أنه قال لعامله( :إن هذه
األيدي ال بد أن تشغل فأشغلها بطاعة اهلل قبل أن تشغلك بمعصيته)(.)1
وروى البيهقي عن عبد اهلل بن الزبري قال :أرش يشء يف العامل
البطالة(.)2
ومن اخطر السلبيات التي تنتج عن الفراغ ،حالة امللل والسأم وهي
مؤذية للنفس ،مربكة لشخصية اإلنسان ،وهناك مقولة متداولة هي( :أن
تشعر بامللل هو أن تقبل املوت) ،وامللل قد يدفع اإلنسان إىل ترصفات
عبثية ضارة ،من أجل التخلص من امللل واخلروج من عبء وطأته.
إن عدم التخطيط الستثامر وقت الفراغ ،وخاصة يف العطلة الصيفية
واإلجازات ،وعدم االهتامم بتوفري الربامج املناسبة من قبل الفرد

( )1السدحان :عبد اهلل بن نارص ،وقـت الفـراغ وأثـره يف انحـراف الشـباب ص 54الطبعـة األوىل
1994م مكتبة العبيكان -الرياض.
( )2القرضاوي :الدكتور يوسف ،الوقت يف حياة املسلم ص.2٧
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واملجتمع ،هو الذي ينتج العديد من الظواهر السلبية ،التي تعاين منها
جمتمعاتنا ،ونلحظها يف حياة الكثريين يف أوقات فراغهم ،ومن أبرزها
الظواهر التالية:
كثرة النوم:
جيد البعض يف العطلة واإل جازة فرصة جيدة لزيادة ساعات نومه،
والتي قد تصل إىل عرش ساعات أو أكثر .بينام يكون معدل نومه أيام
الدراسة والعمل يف حدود ست ساعات أو سبع ساعات يف أقىص حد.
ال شك أن النوم حالة طبيعية ،ورضورة بيولوجية لإلنسان ،كام
لسائر الكائنات احليّة ،وأنه خيدم وظائف أساسية ،مهمتها استعادة
اإلنسان لنشاطه ،وللمقومات التي يعتمد عليها هذا النشاط ،وإعادة
التوازن الذي اختل أثناء ساعات اليقظة.
ومن الواضح أن النائم يفقد إدراكه بام حييط به ،ويتوقف إحساسه
باحلياة ،وتفاعله معها .حيث تتضاءل مجيع أنشطته ،وترختي عضالته،
وتتباطأ رضبات القل ب ،وينخفض معدل التنفس.
فالنوم يف مظهره يشكل شبه خروج مؤقت لإلنسان عن معادلة
احلياة .وإذا كان اإلنسان ينام ثامين ساعات ،يف كل أربع وعرشين ساعة،
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فمعنى ذلك أن ثلث عمره يكون خارج دائرة اإلحساس والتفاعل مع
احلياة ،ومن حيب احلياة ،ويتبنى فيها أهداف ًا وتطلعات ،عليه أن حيرص
عىل كسب أي ساعة وحلظة منها ،والنوم فيام يزيد منه عىل احلاجة
والةورة ،بمثابة هدر وتضييع جلزء من العمر.
لقد افرتض الكثريون :بأن احلاجة اليومية للنوم ،هي ثلث ساعات
اليوم الواحد ،أو ما معدله  8ساعات ،يف كل  24ساعة ،واعترب البعض:
أن اإلخالل هبذا امل عدل ،يلحق األذى بصاحبه ،لكن بحوث العلامء،
والتجارب امليدانية واإلختبارية ،أظهرت :أن معظم الناس ينامون ملعدل
زمني يقع بني  5إىل  6ساعات يف اليوم الواحد ،بينام ينام البعض ملدة أقل
من ذلك ،حدها األدنى  4ساعات ،وأن التفاوت يف معدل النوم بني
الناس يتأثر بعوامل شخصية تتعلق بالفرد نفسه.
وقد لوحظ بأن أولئك الذين يعيشون حياة نشطة وخالقة وجمدية،
وخالية من اهلم ،فإن حاجتهم للنوم ،هي أقل من حاجة أقراهنم ،ممن ال
يظهرون مثل هذه الصفات.
ويقرر باحثون أخصائيون :بأن احلد األدنى للحاجة إىل النوم يف
الفرد النامي ،ذكر ًا أو أنثى ،يقع ما بني  4إىل  5ساعات يف اليوم ،وقد
يكون فيام يزيد عىل هذا احلد إضافة ال حاجة هامة هلا ،وبأن بإمكان
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الفرد أن يستغني عنها(.)1
يعود الفرد عليه نفسه ،ضمن
وحتديد مدة النوم وزمنه ،خيضع ملا ّ
الظروف واحلالة الطبيعية ،فإذا برمج وضعه عىل مدة معينة للنوم،
فسينت ظم عليها ،وقد ينزعج لإلخالل هبا.
ويتضح من دراسات علمية عديدة ،للمقارنة بني سامت وصفات فئة
األفراد طوييل النوم ،وفئة األفراد قصريي النوم :أن قصريي النوم هم
أكثر نشاط ًا وفعالية ،وأكثر طموح ًا ،واختاذ ًا للقرار ،وأكثر رىض عن
أنفسهم وحياهتم ،وأكثر اجتامعية ،وهم قلييل التشكي بشأن دراستهم
وظروف حياهتم ،وهم يتصفون باالنفتاح ،وقلة القلق ،ويشغلون
أنفسهم بصورة دائمية بفعالية أو أخرى ،وقلام يعانون من مشاكل
نفسية ،ويتضح من هذه اخلصائص أن قرص النوم يتوافق عادة مع
مقومات أفضل يف الشخصية ،ومع حياة نفسية واجتامعية وإنتاجية
أفضل .وهلذا أن يدلل بأن النوم وإىل حد ما ،هو أقل رضورة أو فائدة
لصاحبه مما كان يظن(.)2
( )1كامل :الدكتور عيل ،أبواب العقل املوصدة -باب النوم وباب األحـالم ص 118الطبعـة األوىل
عامن.
1989م دار اجليل -بريوت .الدار العربيةّ -
( )2املصدر السابق ص.15٧
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إنه ينبغي التعامل مع النوم ضمن حالة احلاجة والةورة ،وليس
كهواية يستمتع هبا اإلنسان فيستكثر منها.
وما نراه عند البعض ،من زيادة وقت نومهم أيام العطلة واإلجازة،
يعترب ظاهر ة سلبية ،حترم اإلنسان من االستفادة املناسبة من وقت فراغه.
ونجد يف النصوص والتعاليم الدينية ما يؤكد أمهية التقليل من
النوم ،ويلفت نظر اإلنسان إىل سلبيات اإلكثار منه.
جاء يف احلديث عن رسول اهلل ( :إياكم وكثرة النوم ،فإن كثرة النوم
يدع صاحبه فقري ًا يوم القيامة)( )1ومعنى احلديث واضح ألن كثرة النوم
ستكون عىل حساب العمل الصالح والذي هو غنى اإلنسان وثروته يف
الدنيا واآلخرة.
وعن اإلمام جعفر الصادق ( :Eإن اهلل يبغض كثرة النوم وكثرة
الفراغ)(.)2
وعنه Eيف حديث آخر ( :كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا)(.)٣

( )1املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج ٧٣ص.180
( )2املصدر السابق.
( )٣املصدر السابق.
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هدر األوقات:
لض عف اإلحساس باملسؤولية جتاه الزمن ،وللتصور اخلاطئ عن
وظيفة وقت الفراغ ،فإن البعض هيدرون أوقاهتم خالل العطلة الصيفية
واإلجازات بشكل مؤسف ،ويتحدثون بكل رصاحة عن قتل وقت
الفراغ .إما عرب جلسات فارغة ،تستمر ساعات طويلة ،دون فائدة أو
قيمة ،أو بالتسكع عىل أرصفة الشوارع والطرقات.
إن لقاء األصدقاء واجللوس معهم أمر جيد ،رشيطة أن يكون ضمن
احلدود الطبيعية ،وأن يستثمر يف تعميق أوارص املودة ،واالستفادة
الفكرية والعملية ،بمناقشة موضوع مفيد ،أو تنمية موهبة وكفاءة.
لكن جلسات قتل الوقت تأخذ منحى آخر ،إذ تطول ساعات دون
مربر ،وال يتخللها إال كالم تافه ،قد يكون سبب ًا للمشاكل واآلثام.
التلقي السلبي:
أصبحت وسائل اإلعالم املتقدمة ،وتكنولوجيا االتصاالت
املتطورة ،كقنوات البث الفضائي ،وشبكة اإلنرتنت ،تستهلك جزء ًا
كبري ًا من وقت اإلنسان املعارص .وهي تفتح أفق ًا معرفي ًا واسع ًا أمام
اإلنسا ن ،وتقدم له خدمات عالية ،آخذة يف االتساع.
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ويف أيام إجازات الدراسة والعمل يتضاعف اإلقبال عىل هذه
الوسائل ،حيث يقيض أمامها الكثريون ساعات طويلة كل يوم.
وتتمثل سلبية التعاطي مع وسائل اإلعالم واالتصاالت يف جانبني:
األول :استهالك الوقت دون حدود ،وعىل حساب سائر املهام
واألبعاد من شخصية اإلنسان والتزاماته ،حتى أشار تقرير نرش قبل عرش
سنوات ،إىل أن بعض الطالب عندما يتخرج من املرحلة الثانوية يكون
قد أمىض أمام جهاز التلفزيون قرابة ( ) 15ألف ساعة ،بينام ال يكون
أمىض يف فصول الدراسة أكثر من ( ) 10800ساعة عىل أقىص تقدير ،أي
يف حالة كونه مواظب ًا عىل الدراسة ،حمدود الغياب .ومعدل حضور بعض
الطالب يف اجلامعة ( )600ساعة سنوي ًا ،بينام متوسط جلوسه عند
التلفزيون ( )1000ساعة سنوي ًا(.)1
وقد سبب االنجذاب غري املقنن إىل وسائل اإلعالم واالتصاالت،
انخفاض ًا يف األداء التعليمي ،عند رشحية واسعة من الطالب
والطالبات ..كام سبب تدني ًا يف مستوى العالقات العائلية ،واهتامم
الزوجني ببعضهام ،واهتاممهام باألبناء .وحيصل كثري ًا أن هتمل األم
( )1العمر :الدكتور نارص بن سـليامن ،البـث املبـارش حقـائق وأرقـام ص 14دار الـوطن للنرشـ-
الرياض /الطبعة األوىل 1412هـ.
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أطفاهلا ،من أجل متابعة أحد األفالم أو املسلسالت.
أما قراءة الكتب ،وبرنامج التثقيف الذايت ،فقد أصبح يف خرب كان،
عند أكثر أبناء هذا اجليل ،املستقطب إعالمي ًا ومعلوماتي ًا.
الثاين :أما اجلانب الثاين فهو سوء االختيار وسلبية التلقي ،فهناك أكثر من
 500قناة عاملية تبث خمتلف الربامج ليل هنار ،وهناك ماليني املواقع عىل شبكة
اإلنرتنت ،تعرض كل يشء دون حدود أو قيود ،فإذا مل تكن لإلنسان قيم
وضوابط يف اختياره ملا يشاهد ويتابع ،فإنه سيكون فريسة سهلة ،ولقمة
وتشجع عىل
حترض الغرائز والشهوات،
ّ
سائغة ،للتوجهات الفاسدة ،التي ّ
وتروج ألنامط سلوكية خمالفة للمحيط االجتامعي ،وهي يف
العنف واإلجرامّ ،
جمملها أدوات للعوملة الثقافية ،التي تريد إلغاء اهلويات احلضارية ملختلف
الشعوب واألمم ،لتذويبها يف بوتقة احلضارة الغربية املادية.
إن اإلنسان ليحرص عىل صحة جسمه فال يتناول طعام ًا ملوث ًا،
فكذلك عليه أن حيرص عىل صحة فكره وسلوكه ،فال يتلقى املشاهد
والتوجهات السلبية الضارة .يقول اإلمام احلسن بن عيل( :عجبت ملن
يتفكر يف مأكوله كيف ال يتفكر يف معقوله ،فيجنب بطنه ما يؤذيه ،ويودع
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صدره ما يرديه)(.)1
وإذ يتمتع اإلنسان بنعمة السمع والبرص من اهلل سبحانه وتعاىل ،فإنه
ف َما َل ْي َس
يتحمل املسؤولية جتاه طريقة استخدامهام يقول تعاىلَ {:و َال َت ْق ُ
ِ ِ
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ً
رص َوا ْل ُف َؤا َد ُك ُّل ُأو َلـ َِٰئ َك ك َ
وال}(.)2
َل َك بِه ع ْلم ۗ إِ َّن َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
الفراغ واالنحراف:
إن من أسوأ الظواهر التي تنتج عن فراغ العطلة الصيفية ،إذا مل
تستثمر بالربامج الصاحلة ،هي ظاهرة الترصفات الشاذة ،والسلوكيات
املنحرفة ،يف وسط اجليل الناشئ.
ذلك أ ن الشعور بالفراغ يدفع لتقبل أي اهتامم ،وعادة ما يصحب
التوجهات اخلاطئة إغواء وإغراء ،ولقلة النضج واخلربة عند الشباب
واملراهقني ،يكون انزالقهم سهالً.
وتؤكد األبحاث والتقارير ،دور مشاهدة األفالم والربامج السيئة،
يف االندفاع نحو االنحرافات اجلنسية ،وأعامل العن ف ،لدى املراهقني
واملراهقات ،كام أن استخدام شبكة اإلنرتنت ،كثري ًا ما يكون وسيلة

( )1املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج 1ص.218
( )2سورة اإلرساء :اآلية .٣6
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إغواء يستجيب هلا الشباب ،وخاصة يف فرتة الفراغ ،فيدخلون عربها
عىل مواقع إباحية ،ويرتبطون بعالقات ضارة.
ويذكر عبد الرمحن مصيقر يف دراسته عن الشباب واملخدرات يف
دول اخلليج العريب :أن دراسات أجريت يف بعض الدول العربية عن
متعاطي املخدرات تبني أن أغلبهم كانوا يشغلون هبا وقت فراغهم(.)1
ونقل باحث آخر ،نتائج بعض الدراسات التي أجريت حول عالقة
وقت الفراغ باالنحراف ،وتوصلت إىل ما ييل:
أ) أن أغلبية األفعال االنحراف ية يرتكبها الفرد أثناء وقت الفراغ.
ب) أن نسبة كبرية من االنحرافات ترتكب بقصد االستمتاع بوقت
الفراغ(.)2
إن حالة اهلدوء واالستقرار يف كثري من األحياء السكنية ،تتعرض
لالهتزاز واالضطراب ،عند أول يوم من أيام العطلة الصيفية ،حيث
يامرس عدد من الشباب هواية التفحيط بسياراهتم ،والقيام بحركات
هبلوانية حتى وسط األحياء السكنية ،ويمتطي بعضهم دراجات نارية
( )1مصيقر :عبد الرمحن ،الشباب واملخدرات يف دول اخلليج العربية ص ،66رشكة الربيعان للنرش
والتوزيع -الكويت.
( )2السدحان :عبد اهلل بن نارص ،وقت الفراغ وأثره يف انحراف الشباب ص.22
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ذات صوت مرتفع مزعج ،وينترش بعض الشباب يف الطرقات واألماكن
العامة ،ليقوموا بترصفات شاذة ،منافية لألدب واالحرتام.
وحتسب العوائل ألف حساب للسيطرة عىل أبنائها عند تعطيل
الدراسة ،كام تستعد األجهزة األمنية للتعامل مع ارتفاع معدّ ل احلوادث
واجلرائم واملشاكل السلوكية ،خالل العطل واإلجازات.
خترج كل عام أفواج ًا من
وليس مبالغة أن نقول :إن العطلة الصيفية ّ
امللتحقني بتيارات الفساد واالنحراف ورد عن اإلمام عيل Eأنه قال:
( من الفراغ تكون الصبوة) أي املامرسات الصبيانية .وعنه( :Eإن يكن
الشغل جمهدة فالفراغ مفسدة).
إن ذلك يؤكد مسؤولية اجلميع يف االهتامم بالتخطيط السليم لوقت
الفراغ ،والعمل عىل احتواء واستيعاب الطالب والطالبات خالل
العطلة الصيفية ،ملساعدهتم عىل استثامرها بام خيدم مستقبلهم ومصلحة
الوطن.
لقد كان أرسطو عىل ح ق ،وبعيد النظر حني رأى أن أهم أهداف
الرتبية ،هو تعليم الناس ،كيف يستطيعون متضية أوقات فراغهم،
واستغالهلا بصورة إجيابية ومفيدة.
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بناتنا يف طريق العلم
م همة إعامر األرض واستثامر اخلريات املودعة يف الكون ،موكولة
لإلنسان بشقيه الذكر واألنثى ،فحينام يقول اهلل تعاىل{:ا ْع ُبدُ وا ال َّلـ َه َما
نش َأ ُكم ِّم َن ْاألَ ْر ِ
َل ُكم ِّم ْن إِ َلـَٰه َغ ْ ُري ُه ۗ ُه َو َأ َ
اس َت ْع َم َر ُك ْم فِ َيها}( - )1أي
ض َو ْ
طلب منكم وأوكل إليكم عامرة األرض -وحينام يقول تعاىلَ { :س َّخ َر
َل ُكم ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ض}( .)2فإن هذا اخل طاب والذي جاء يف
َّ َ َ
َّ
مكرر ا وبصيغ خمتلفة ،موجه ليس إىل الرجال فقط وإنام
القرآن الكريم
ً
هو عام ألفراد البرش رجاال ونساء.
ومن أساسيات القيام هبذه املهمة ،واالضطالع بدور إعامر األرض،
حتصيل العلم واملعرفة ،فبالعلم يكتشف اإلنسان قدراته ،ويتعرف عىل
ثروات الكون ،ويبتكر وسائل وسبل استثامرها واالستفادة منها.
( )1سورة هود :اآلية.61
( )2سورة لقامن :اآلية.20
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وقد وهب اهلل تعاىل قابلية املعرفة ،وملكة االستيعاب والتعلم
للزوجني الذكر واألنثى ،ومل خيتص أحدمها دون اآلخر ،وذلك لكي
تشارك املرأة الرجل يف كسب العلم واملعرفة ،ويف جهود التنمية
واإلعامر.
فاملرأة كالرجل توازيه يف إنسان يته ،وتشاركه يف القيام بدور اخلالفة،
وحتمل مسؤولية عامرة األرض ،وقد منحها اهلل تعاىل كالرجل نعمة
العقل ،وقدرة اإلدراك واملعرفة ،وال ختتلف عنه يف كوهنا متلك استعدادا
وقابلية تامة إلدراك احلقائق واملفاهيم ،ومتلك -كالرجل -القدرة عىل
العلم والتعلم والسري يف هذ ا الطريق إىل أقىص غاياته.
بل إن دماغ النساء حيتوي عىل خاليا الدماغ املسامة العصبونات
بنسبة تزيد حوايل  %10عن دماغ الرجال ،بالرغم من أن الرجال بصفة
عامة أكرب حج ًام من النساء وأدمغتهم كذلك أكرب حج ًام(.)1
وقد نرشت الدكتورة (كيمورا) الباحثة يف األسس العصبية
وا هلرمونية للوظائف الفكرية ـ الذهنية ـ لدى اإلنسان ،وهي أستاذة يف
علم النفس يف جامعة غريب أونتاريو ،نرشت بحثا علميا حول الفوارق

( )1املوسوعة العربية العاملية :الطبعة الثانية 1999هـ  ،الرياض -السعودية ج 10ص.٣66
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يف الدماغ بني اجلنسني ،أكدت فيه وجود تفاوت متبادل يف بعض
اجلوانب واملهارات ،حيث يقابل تفوق كل طرف يف جانب تفوق
الطرف اآلخر يف جانب آخر ،وخلصت إىل ( إن الفوارق اجلوهرية بني
اجلنسني تكمن يف الطرز املختلفة للمهارات الفكرية التي يتمتع هبا كل
منهام أكثر مما هو راجع إىل املستوى العام للذكاء (حاصل الذكاء) فمن
املعروف أن هناك تفاوتا بني الناس يف قدراهتم الذهنية :فمنهم من يربع
يف اجلوانب اللغو ية ومنهم من جييد األعامل اليدوية ،وهكذا يمكن
لشخصني أن يتمتعا بمستوى واحد من الذكاء مع اختالف يف نمط
املهارات التي جييدها كل منهام)(.)1
نساء رائدات:
ويف خمتلف حقول العلم واملعرفة ،وساحات اإلنتاج والتنمية ،هناك
عطاء واسهام مميز قدمته نامذج نسائية رائدة ،شاركت يف صنع أروع
اإلنجازات العلمية والتكنولوجية.
ففي هذا العام ،أسند كويف عنان السكرتري العام لألمم املتحدة إدارة
برنامج األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية إىل
( )1كيمورا :الدكتورة ،الفوارق يف الدماغ بني اجلنسني ،جملة العلوم  -الرتمجة العربية ملجلة العلـوم
األمريكية -مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،املجلد 10العدد 5مايو 1994م ص.٧6
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الربوفسورة املاليزية املسلمة (مازالن عثامن) عاملة الفلك املعروفة عاملي ًا.
و (مازالن عثامن) أستاذة يف أكاديمية العلوم املاليزية ،كام أهنا أستاذة
يف املعهد الفيزيائي التابع للجمعية امللكية لعلوم الفلك ،ويف املؤسسة
املاليزية للعلوم .وقد تقلدت مؤخر ًا الدكتوراه الفخرية من جامعة
أوتاجو.
وباإلضافة إىل مناصبها األكاديمية والبحثية والدولية ،فإهنا
متزوجة ،وقد رزقها اهلل ولد ًا وبنت ًا.
وحتى تعيينها يف املنصب اجلديد ،عملت مديرة لقسم العلوم
والدراسات الفضائية يف ماليزيا ،وسبق أن قامت بتدريس العلوم
الفيزيائية يف جامعة أوتاجو ودوندين يف نيوزلندا ،كام حصلت عىل منحة
لنبوغها؛ من جامعة كولومبو حصلت عىل إثرها عىل إجازة يف العلوم
الفلكية الطبيعية.
و أسهمت يف إنشاء قسم علوم الفضاء التابع للحكومة املاليزية،
وشغلت منصب املديرة العامة للربنامج الوطني املاليزي لعلوم األقامر
الصناعية الذي متكن من تصنيع القمر الصناعي املاليزي (تيونج
سات ) 1الذي أطلق يف مطلع عام  2000احلايل .وقد ألفت العديد من
الكتب واألبحاث يف أبحاث الفضاء والفيزياء ،فضال عن أبحاثها
74

املتعلقة بتحقيق التنمية املستدامة ،وأسهمت أيضا يف جهود فريق اخلرباء
املاليزيني املختص بدراسة موجات اجلاذبية يف الفضاء(.)1
ومن النامذج الرائدة املهندسة (زهاء حديد) وال تي تعترب اآلن أشهر
املهندسني املعامريني العامليني وهي مسلمة عربية عراقية ،وقد فازت عىل
 2٧0مهندس ًا عاملي ًا يف تصميم بناء جرس لندن ،واستهوهتا اهلندسة
املعامرية منذ صغرها ،لكن رئيس كلية اهلندسة يف بغداد رفض قبوهلا بعد
إكامهلا الثانوية ،باعتبارها فتاة ال تصلح ملهنة اهلندسة الرجالية -حسب
رأيه -ونصح والدها أن تتوجه ابنته بموهبتها نحو الرسم ،لكنها أرصت
عىل طموحها ،والتحقت بالكلية املعامرية يف لندن ،واحتلت فيام بعد
لفرتة سنة ،كريس األستاذية يف كلية اهلندسة يف جامعة هارفرد ،وفازت
عىل أشهر املعامريني الغربيني  )5٣8( -مهندس ًا -بتصميم بناية (القمة)
يف هونغ كونغ عام  1982م ،كام فازت عىل  9٧مهندس ًا عاملي ًا بتصميمها
لبناء متحف الفنون احلديثة يف والية سينسينايت األمريكية(.)2

( )1النور :العدد ،184ربيع اآلخر  ،1421يوليو  -2000جملة شهرية ،بيت التمويل الكويتي.
( )2احلياة :جريدة يومية /لندن ،عدد 2٣ - 1٣04٧نـوفمرب1998م ،عـدد  6 - 12٣08نـوفمرب
1996م.
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اإلقبال عىل التعليم:
ونلحظ لدى بناتنا رغبة جاحمة و إقباال كبري ًا عىل التعليم ،فعدد
الطالبات يف املم لكة يزيد عىل املليوين طالبة ،ويصل عدد اجلامعيات
منهن إىل أكثر من  126ألف طالبة يدرسن يف خمتلف التخصصات
العلمية واألدبية.
ويتجىل هذا الشوق العلمي لدى بناتنا بتزامحهن عىل التسجيل من
اجل السبق بإحراز فرص الدراسة ،حيث ضاق استيعاب اجلامعات
والكليات عن نسبة كبري ة منهن ،وحتى من ذوي املعدالت الرفيعة ما
فوق .%90
كام ويتح ّم ل قسم منهن عناء الغربة واالبتعاد عن األهل من أجل
مواصلة الدراسة اجلامعية .وبالطبع فإن ابتعاد الفتاة عن بيتها وأهلها
يسبب هلا مشاكل كثرية ويضعها أمام حتديات صعبة.
ونأمل أن تتمكن اجلهات املرشفة عىل ت عليم البنات بعون اهلل تعاىل
ويف املستقبل القريب من زيادة قدرة االستيعاب للراغبات يف الدراسة
اجلامعية ،ومن توفري فرص الدراسة للبنات يف مناطقهن ،فذلك ايرس
هلن وادعى للحفاظ عىل أجواء الصالح وااللتزام.
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حتديات االغرتاب:
يف الوقت الذي نقدر فيه لبناتنا رغبتهن وش وقهن للدراسة حتى ولو
استلزمت عناء الغربة ومشاق السفر ،فإننا نلفت النظر إىل التحديات
التي تواجه الفتاة حينام تبتعد عن اهلها ،وتقيم يف منطقة أخرى ملواصلة
دراستها ،وذلك من اجل ان تأخذ الفتاة استعدادها ملواجهة هذه
التحديات ،وأيضا لكي تقوم العائلة واملجتمع بالدور املطلوب
ملساعدهتا يف جتاوز هذه املرحلة اهلامة .صحيح أن املواطن ما دام يف ربوع
وطنه ،وحتت رايته اخل ّفاقة ال يعترب غريبا ،لكن مفارقته ملنطقته وجمتمعه
وأهله هو نوع من الغربة.
واغرتاب الفتاة للدراسة اجلامعية يأيت يف فرتة حساسة من حياهتا،
حيث تكون يف أوج مرح لة املراهقة ،وذروة نضجها اجلسمي والعاطفي
مما جيعلها بأمس احلاجة اىل أجواء الرعاية والتوجيه ،متام ًا كأخيها الشاب
الذي يعيش نفس احلالة يف مرحلة شبابه.
وإذا ما أخذنا بعني االعتبار األجواء اإلعالمية املفتوحة ،من قنوات
فضائية ،وشبكات اإلنرتنت ،وخمتلف وسائل االتصاالت اإلعالمية
والثقافية ،والتي متارس التحريض للشهوات ،واإلثارة لألحاسيس
والعواطف ،وخاصة جليل الشباب والشابات .واذا ما علمنا ان هناك
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عنارص رشيرة فاسدة تتحني الفرص بأعراض الناس ،وتستخدم وسائل
اإلغراء واخلداع لتحقيق رغباهتا السيئة .حينئذ ندرك مدى التحدي
ا لذي تواجهه بناتنا املغرتبات.
لذلك نلفت أنظارهن إىل املالحظات التالية:
أوال ا  -الرتكيز الدرايس والعلمي:
فاهلدف جيب ان ال يكون جمرد احلصول عىل شهادة ،أو الوصول اىل
وظيفة ،بل ينبغي ان تبذل الفتاة قصارى جهدها لكي تستوعب موا ّد
دراستها ،وان تكون متفوقة يف مستواها ،وان تف ّك ر يف مواصلة دراساهتا
العليا ،لتصل اىل مستوى العطاء واإلنتاج العلمي.
وقبل فرتة حتدثت الصحف عن طالبة سعودية طموحة (حياة
سندي) والتي كانت تدرس الطب يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة ثم
التحقت بجامعة كامربدج يف لندن ،وأثارت أساتذهتا بنبوغها واجتهادها
وابتكاراهتا العلمية ،فقدمت هلا وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) عروض ًا
للعمل معها ،وأصبحت أول عربية حتظى بمنحة دراسية من جامعة
كامربدج لتحصيل درجة الدكتوراه يف التكنولوجيا احليوية ،كام كانت
أصغر طالبة ترسلها اجلامعة بعد أربعة اشهر فقط من بدء الدراسة فيها
حلض ور مؤمتر علمي فازت فيه بأفضل التقارير من احلارضين عىل
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مسامهتها هناك(.)1
إن كل طالبة من بناتنا متثل مرشوع ًا للتفوق والتقدم ،رشيطة تو ّفر
الطموح ،واالهتامم اجلا ّد بالدراسة والعلم ،ومادامت البنت تدفع ثمن ًا
تغرهبا للدراسة ،فعليها ان تأخذ
كبري ًا من راحتها اجلسمية والنفسية يف ّ
يف املقابل اكرب قدر من الفائدة والكسب ،وال ترىض بإضاعة وقتها يف
األشياء الثانوية والتافهة.
ثانياا  -التكيّف االجتامعي:
اختالف نمط احلياة االجتامعية من الوسط العائيل اىل الوسط
اجلامعي ،يعترب من التحديات الصعبة التي تواجه الفتاة ،فبعد ان كانت
تعيش مع عائلتها ضمن جو مألوف لدهيا ،تتلقى فيه كل رعاية وعون،
تنتقل اىل سكن داخيل يف اجلامعة ،أو ضمن جم ّم ع للطالبات ،لتجد نفسها
يف وسط جديد ،حتتاج فيه اىل االعتامد عىل نفسها ،واىل التكيّف مع
العنارص اجلديدة من زميالهتا يف السكن واجلامعة الاليت قدمن من بيئات
خمتلفة ،يف بعض عاداهتا وتقاليدها وأنامط حياهتا وأساليب تعاملها،
وعىل الفتاة هناك ان تكون يف مستوى التحدي ،فتتحىل بسعة الصدر،

( )1الرشق األوسط :جريدة يومية  -لندن 1999/ 2/10م.
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املتغري االجتامعي يف حياهتا ،فتعتمد عىل
ورحابة النفس ،وتستوعب هذا
ّ
ذاهتا ،وتقابل مدرساهتا وزميالهتا والعنارص اإلدارية املرتبطة بدراستها
أو سكنها بأخالق طيبة ،واتزان سلوكي.
وقد سمعت من العديد من إدارات املجمعات السكنية للطالبات
خارج املنطقة ،ومن بعض الطالبات شكاوى كثرية ترتبط بموضوع
العالقات الشخصية بني الطالبات الاليت يشرتكن يف غرفة واحدة أو
سكن واحد ،إن عىل كل واحدة ان تقدّ ر ظروف األخرى ،وتتفهم
أوضاعها النفسية يف هذه املرحلة الصعبة ،ومتدّ هلا يد العون والدعم،
وان تتحمل ما قد يصدر منها من هفوات وأخطاء.
ثالثاا  -االلتزام األخالقي والسلوكي:
وهو اخطر حتد تواجهه الفتاة املغرتبة ،حيث تنقطع عنها رعاية
وإرشاف أرسهتا وال تشعر برقابة اجتامعي ة ،وقد تصحبها زميالت غري
متزنات ،أو حتيط هبا أجواء غري صاحلة ،فإذا كانت متتلك الوعي الديني،
والنضج يف الشخصية ،فإهنا ستتمسك برزانتها وكرامتها ،وهذا ما
نرجوه لكل بناتنا العزيزات.
ألن اخليار اآلخر وهو االستجابة لإلغراءات ،واالنطالق مع
األهواء والشهوات سيكلف الفتاة عزها ومستقبلها وستدفع هي الثمن
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الباهض ال سمح اهلل.
فلتحفظ الفتاة دينها ورشفها ،ولتكن يف مستوى ثقة أهلها هبا ،وال
تشوه سمعة املجتمع الذي تنتمي إليه ،فإن
تضيع تربيتهم هلا ،وال
ّ
البعض من الناس اذا رأى ترصفات شاذة ولو من عنارص قليلة ،فإنه
يأخذ من ذلك انطباع ًا سيئ َا عن كل املجتمع واملبدأ الذي تنتسب إليه
هذه العنارص ،وكام يقول اإلمام جعفر الصادق( :كونوا زين ًا لنا وال
تكونوا شين َا علينا) (.)1
إرشاف العائلة:
املجمع الذي تسكنه ،فإن
مهام كانت ثقة العائلة بابنتها ،وبإدارة
ّ
ذلك ال يغني عن تواصل العائلة وتفقدها لشؤون البنت ،فتواصل
العائلة يوفر زمخا عاطفيا للبنت ويرفع معنوياهتا أمام ما قد يواجهها من
مشاكل ،ويؤكد يف نفسها دائام حالة االرتباط العائيل وما تعنيه من قيم
وشيم ،وكذلك فإن تواصل العائلة مع إدارة املج ّم ع السكني يشعر
املجمع
املسؤولني فيها باهتامم العوائل ببناهتم ،وإذا ما ت ّلقت إدارة
ّ
اتصاالت منتظمة من عائلة ما لتفقد شؤون ابنتهم ،وللتأكيد عىل

 ))1املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ،ج 2ص٣10
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رعايتها ،فإن ذلك يشجعهم عىل االنتباه وااللتفات أكثر ألوضاعها
وللعناية هبا.
وقد أكدّ هذه احلقيقة أكثر من مسؤول يف إدارة جممعات الطالبات،
كانوا يتعجبون من أن كثري من العو ائل هتمل بناهتا ،وال تبدي أي اهتامم
يذكر جتاه إدارة املج ّم ع ،بل وال يتفاعلون مع املالحظات التي تقدم هلم
املجمع
عن وضع البنت أو سلوكها ،وقد تأخذ العائلة موقفا سلبيا من
ّ
إذا أبلغت بأي مالحظة.
وتواصل العائلة يكون عرب زيارة األب أو األم أو أحد املعنيني بأمر
ال بنت ،ولو مرة يف السنة الدراسية ،ليتعرفوا عن قرب عىل أوضاعها،
واألجواء التي تعيشها هناك.
أو عىل األقل باالتصال التلفوين معها ومع إدارة املج ّمع ملناقشة
أمورها ،وإبداء االهتامم والرعاية هلا.
املجمعات:
إىل إدارة ّ
وجود جم ّمعات سكنية للطالبات أمر جيد ،وأفضل بكثري من السكن
يف شقق مستقلة متناثرة ،وخاصة إذا كانت إدارة املج ّم ع تعي مسؤوليتها
الدينية واالجتامعية ،وال تتعامل مع املسألة كمورد للربح والكسب
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املادي فقط.
إن املسؤولني يف هذه املج ّمعات وهم من أبناء املجتمع ،عليهم أن
يدركوا أن هؤالء الطالبات أمانة يف أعناقهم ،وأن اهلل تعاىل سيحاسبهم
عىل كل تقصري جتاههن ،إن البنت يف هذه املرحلة من العمر ،ويف ظروف
الغربة ،ومع ضغوط الدراسة وأعبائها ،حتتاج إىل الكثري من الدعم
واملساعدة ،خاصة وأن الظروف قد ال تسمح هلا باالعتامد عىل نفسها يف
احلركة خارج السكن.
إن الشاب حينام تصيبه وع كة صحية ،أو حيتاج إىل الطعام أو أي
ّ
يستقل أي سيارة أجرة ويف أي
خدمة أخرى ،بإمكانه أن ينزل إىل الشارع
وقت ،لكن البنت ال تستطيع ذلك ،من هنا فإن عىل إدارة املج ّمعات
توفري أكرب قدر ممكن من اخلدمة للطالبات.
كام أن التعامل مع مشاكلهن جيب أن يتصف باملرونة والتف ّه م ،فهن
من عوائل خمتلفة ،وطباع وأمزجة متفاوتة ،عىل اإلدارة أن تستوعب كل
ذلك برحابة صدر ،وسعة أفق.
ونظرا حلساسية وضعهن كفتيات يف هذه املرحلة من العمر ،جيب
العناية يف اختيار العنارص الصاحلة امللتزمة من املوظفني القائمني عىل
شؤوهنن من سائقني ومسؤولني.
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كام ينبغ ي توفري األجواء الصاحلة ،والربامج املفيدة لنرش الوعي
والتوجيه الديني واالجتامعي هلن ،وإذا ما واجهت الطالبة أي مشكلة
املجمع االهتامم بذلك ،والتفكري يف
دراسية أو سلوكية ،فعىل إدارة
ّ
املساعدة بحكمة وإخالص.
إن تعاليم اإلسالم حتث عىل التعاون وقضاء احلاجة ،وتقديم
النصيحة ،وتوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والدعوة إىل
اخلري ،والتعامل مع أوضاع الطالبات هو من أفضل وأجىل موارد انطباق
تلك العناوين والتعاليم اإلسالمية.
بقي أن هنيب بكل املخلصني الواعني يف املجتمع ممن يستطيعون
تقديم أي خدمة ملساعدة بنات وطنهم وجمتمع هم ،يف ختطي هذه املرحلة
احلساسة بخري ونجاح ،فإن عليهم أن ال يتوانوا يف ذلك .إن زيارة أي
عامل ديني ،أو شخصية اجتامعية واعية ،للمج ّمعات السكنية للطالبات
هلا أثر طيب ووقع مجيل يف نفوسهن ،وكذلك إيصال وسائل اإلرشاد
والتوجيه من كتب وحمارضات نافعة.
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االستهالك و عادات اإلسراف
تنافس رهيب وسباق حمموم عىل مستوى العامل بني اجلهات املصنّعة
املنتجة ،يغرق األسواق بألوان السلع واخلدمات ،ملختلف احتياجات
اإلنسان ورغباته ،ففي كل جمال من املجاالت ،جتد أمامك خيارات
عديدة متنوعة قد يتعبك استقصاؤها ،وتستعني اجلهات العاملية املنتجة
بخرباء ومراكز بحوث ودراسات ،لتطوير إنتاجها ّ ً
كام وكيف ًا ،من أجل
توسيع رقعة أسواقها االستهالكية ،ولتعزيز مداخيلها وموقعها
االقتصادي.
وتلعب أجهزة اإلعالم دور ًا كبري ًا يف خدمة أغراض التسويق عرب
أساليب دعائية إعالنية تتفنن يف اإلغراء واستقطاب الزبائن املستهلكني.
وحتى السياسة أصبحت تو ّظف لصالح كربيات الرشكات ومصانع
اإلنتاج ،حيث يعمل الزعامء السياسيون للدول الصناعية ،من أجل فتح
األسواق ،أمام منتجات بالدهم ،وقد يامرسون الضغوط عىل الدول
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األخرى هبذا االجتاه ،ومن أبرز األمثلة املعارصة اخلالفات التي وقعت
بني الواليات املتحدة األمريكية من جهة واليابان والصني من جهة ثانية،
إلحلاحها عىل الدولتني لفتح أسواقهام أمام السلع األمريكية .لقد أصبح
االستهالك والتسويق أهم قضية اقتصادية ُيتوجه إليها ،فاالستهالك
وحمرك االقتصاد ،فلكي تستمر حركة التصنيع واإلنتاج
وقود اإلنتاج
ّ
وتتطور البد من أسواق تستهلك ،وزبائن تشرتي ،واإلنتاج أصبح رهيب ًا
وضخ ًام للغاية عىل املستوى العاملي ،وحيتاج إىل ترصيف واسع.
لذا يكون التنافس شديد ًا عىل األسواق ،وتبتكر خمتلف الوسائل
واألساليب لتشجيع االستهالك ،من إقامة املعارض ،ومهرجانات
التسو ق ،وإعالن مو اسم لتخفيض األسعار واخلصومات ،وإعطاء
ّ
اجلوائز واملكافآت عىل السحب ،إضاف ًة إىل الدعايات واإلعالنات
املستمرة ،التي ختلق دوافع االستهالك ،وتصنع الرغبات ،وتفتعل
االحتياجات يف نفوس املستهلكني.
وألن الكثريين من الناس وخاصة يف الدول النامية ،قد ال يمتلكون
السيولة النقدية ،التي تستجيب لرغبات االستهالك ،فقد استحدثت
معاجلات هلذه اإلشكالية ،عن طريق البنوك التي تقدم القروض ،وعرب
(الفيزا كارت)  ،وبواسطة البيع باألقساط . .كل ذلك لدفع الناس للرشاء
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واالستهالك ،لتستمر ماكينة اإلنتاج والتصنيع ،ولتزيد ثروات وأرباح
أصحاب رؤوس األ موال وخاصة أرباب الرشكات الكربى.
أرقام ودالالت:
وتشكل جمتمعاتنا اخلليجية سوق ًا استهالكي ًة مغرية ،تسعى كل جهة
منتجة ألخذ حصتها املناسبة منها ،وتثبيت أقدامها يف وسطها ،ليس
لكثافة سكانية يف هذه املنطقة ،وإنام لتوفر السيولة املالية فيها ،ولسهولة
التأثري عىل أنامط احلياة املعيشية للمجتمع ،بام خيدم مصلحة املنتجني،
فإنسان هذه املنطقة ال حيتاج إىل جهد كبري إلقناعه برشاء أي سلعة ،وال
يتشدد كثري ًا يف املواصفات ،وال جيادل غالب ًا حول القيمة والسعر.
ولو ألقينا نظرة رسيعة عىل بعض األرقام املتوفرة عن النشاط
االستهالكي يف املنطقة ،وخاصة حول بعض السلع الكاملية والرفاهية،
ألدركنا األمهية التي توليها اجلهات املنتجة املصنّعة للتسويق يف هذه
املجتمعات كام تظهر لنا دالالت التوجهات االستهالكية لدى املواطنني.
ففي جمال األثاث :يقدر معدل النمو السنوي لسوق األثاث يف
السعودية بنحو  ،%4ويبلغ حجم هذه السوق ما يزيد عىل  ٣باليني ريال
يسجل
( 800مليون دوالر) .وحجم إنفاق األرس السعودية عىل األثاث ّ
ارتفاع ًا مستمر ًا ،حيث يزيد عىل  %٣من الدخل السنوي لألرسة وفق ًا
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وتغري األرس السعودية املتوسطة الدخل أثاثها كل 5
لدراسات السوق،
ّ
إىل  ٧سنوات ،فيام تنخفض املدة لألرس األكثر دخالً ،والتي تغري أثاثها
كل  ٣إىل  5سنوات.
ورغم أ ّن عدد مصانع األثاث السعودية يبلغ نحو  1٣4مصنع ًا تنتج
ما يزيد عىل  ٣5ألف طن من األثاث سنوي ًا إال ّ ّأهنا ال تغطي إال ّ ما نسبته
 %٣5من حاجة السوق املحلية ،والباقي يستورد من اخلارج(.)1
وأشار تقرير آخر إىل أ ّن واردات دول اخلليج من األثاث سنة
1996م بلغت  2,5بليون دوالر ،وأظهرت تقديرات جتارية أن
واردات دولة اإلمارات من األثاث وتوابعها بلغت عام 95م 59٣
مليون دوالر ،وبلغت قيمة واردات الكويت  494مليون دوالر،
وسلطنة عامن  129مليون دوالر ،والبحرين  95مليون دوالر ،وقطر
 6٣مليون دوالر(.)2
املالبس :حجم سوق املالبس الرجالية يف السعودية يتجاوز أربعة
باليني ريال سنوي ًا ( 1,06بليون دوالر) منها بليون ريال ( 2٧6مليون

( )1احلياة :جريدة يومية  -لندن  ٣0نوفمرب 2000م.
( )2احلياة :جريدة يومية  -لندن 141٧/5/2٧هـ.
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دوالر) حجم سوق الشامغ والغرتة فقط(.)1
العطور ومستحرضات التجميل :أظهرت دراسة اقتصادية أ ّن إنفاق
املستهلك اخلليجي عىل العطور ومستحةات التجميل ،تعترب من أعىل
معدالت االستهالك يف العامل .وقدرت حجم واردات جملس التعاون
اخلليجي منها بنحو 81٧مليون دوالر سنة  95م .وأشارت الدراسة التي
أعدها مرصف اإلمارات الصناعي إىل أ ّن دول اخلليج استوردت سنة
95م نحو  190ألف طن من العطور ومواد التجميل إىل جانب إنتاجها
املحيل البالغ  65ألف طن.
قيمة واردات السعودية منها  250مليون دوالر ،واإلمارات 190
مليون دوالر.
والحظت الدراسة تزايد استهالك العطور ومستحةات التجميل
بصورة م ّطردة مع ارتفاع مستويات املعيشة ،واتساع القاعدة االجتامعية
للفئات ذات الدخل املتوسط يف دول جملس التعاون اخلليجي(.)2
وذكرت جملة الياممة السعودية ضمن حتقيق هلا عن (املرأة يف

( )1احلياة :جريدة يومية  -لندن  2٧نوفمرب 2000م.
( )2احلياة :جريدة يومية  -لندن 1416/6/12هـ.
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السعودية واستهالك أدوات التجميل) أنه خالل عام 1995م استهلكت
النساء يف السعودية  5٣8طن ًا من أمحر الشفاه ،و 4٣طن ًا طالء األظافر،
و 41طن ًا من مزيالت هذا الطالء!! و 2٣2طن ًا من مستحة جتميل
العيون ،وصباغة الشعر  445طن ًا(.)1
الذهب واألملاس :تعترب السعودية ثالثة أكرب سوق عاملية للذهب
تقدر قيمتها  ٣باليني دوالر سنوي ًا ،وقدّ ر مسؤول يف رشكة (دي بريز)
أكرب رشكة لألملاس يف العامل حجم سوقه -عدا بقية الرشكات -يف منطقة
اخلليج بأكثر من بليون دوالر سنوي ًا .وقال إن الطلب عىل األملاس يف
منطقة اخلليج يعترب من األعىل يف العامل(.)2
الس ّيارات :تنفق السعودية ما يصل إىل  1٣بليون دوالر يف سوق
رشاء السيّارات ،وقطع الغيار سنوي ًا ،ما جيعلها أكرب سوق للسيّارات يف
الرشق األوسط ،حيث تستورد السعودية أكثر من  2٧5ألف سيارة
سنوي ًا تقدر قيمتها بأكثر من  10,9بليون دوالر إضافة إىل سوق قطع
الغيار واإلكسسوارات التي يقدر حجمها بنحو  2,2بليون دوالر(.)٣
( )1الياممة :جملة أسبوعية  -سعودية ص /22العدد 141٧/11/20 -1449هـ.
( )2احلياة :جريدة يومية  -لندن 141٧/10/٧هـ.
( )٣احلياة :جريدة يومية  -لندن  19نوفمرب 2000م.
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املرشوبات الغازية :ارتفع حجم السوق السعودية يف قطاع
املرشوبات الغازية إىل أكثر من بليون دوالر سنوي ًا(.)1
هذه نامذج وأمثلة بسيطة عن توجهات وارتفاع وترية االستهالك يف
جمتمعاتنا.
بني اإلنتاج واالستهالك:
يف الدول الصناعية يكون االستهالك عملية متكاملة مع اإلنتاج،
وموازية له ،فالفكرة هناك أنه لكي تنتج وتصنع أشياء جديدة البد من
وجود قدرة عالي ة عىل االستهالك ،بل إن اإلنتاج عندهم يفيض عىل
احلاجة االستهالكية لدهيم يف غالب جماالت التصنيع ،لذا يتجهون إىل
التصدير ،ويبحثون عن أسواق االستهالك خارج بالدهم.
لكن مشكلة بلداننا أن االستهالك عملية قائمة بذاهتا ال ترتبط
باإلنتاج ،وال تتجه لتشجيع اإلنتاج الوطني.
إ ّن الفرد يف جمتمعاتنا يلهث خلف االستهالك لكنه ضعيف اإلنتاجية
والفاعلية ،وقبل فرتة أشارت دراسة أعدهتا جلنة علمية أمريكية حتت
عنوان (يف مواجهة املستقبالت) إىل أ ّن اإلنتاج اخلام للفرد يف الدول
( )1احلياة :جريدة يومية  -لندن  1مايو 1998م.
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الصناعية عام ٧5م كان  ٣000دوالر ويصل يف عام 2000م إىل 8000
دو الر ،بينام مل يتعد إنتاج الفرد يف الدول النامية عام ٧5م  290دوالر،
ويصل عام 2000م إىل  860دوالر ،أي أ ّن النسبة بني إنتاجية الفرد
هناك وإنتاجية الفرد هنا من واحد إىل عرشة تقريب ًا!!
إهنم يستهلكون ما ينتجون فيتقوى اقتصادهم ،وتتنشط دورته ،بينام
نبالغ يف استهال ك ما ينتجه اآلخرون فتتبدد ثرواتنا وإمكانياتنا.
ولو كانت لدينا خطط وأطروحات الستقطاب جزء من السيولة
التي يف أيدي املواطنني باجتاه مشاريع اإلنتاج والعمل والتصنيع ،لكنّا يف
مستوى أفضل.
كام أننا بحاجة لتشجيع اإلنتاج الوطني ،بدل التهافت عىل االسترياد
واقتناء السلع األجنبية.
التخطيط يف اإلنفاق:
يف املجتمعات التي يتوفر ألبنائها وعي اقتصادي حيايت ،يعتمد كل
فرد له ميزانية سنوية ،وفق مستوى دخله ،وحسب أولويات احتياجاته،
فيحدد نسبة من دخله لكل جمال من جماالت حياته ،فللتعليم كذا يف املئة،
وللصحة كذا ،وللغذاء كذا وهكذا.
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وعادة ما ختصص نسبة لالدخار ملواجهة احلاالت الطارئة ،والتي
انطلقت منها رشكات التأمني يف املجاالت املختلفة.
وعىل أساس هذا التخطيط يكون هناك توازن بني الدخل واإلنفاق،
كام تعطى األولوية للحاجات األساسية ،وتأيت الكامليات يف مرحلة
تالية.
أ ّما يف جمتمعاتنا فنادر ما جتد مثل هذا التوجه ،لذا يعاين الكثريون
وخاصة من أصحاب الدخل املحدود ،أوضاع ًا اقتصادية صعبة ،حيث
تتبخر مدخوالهتم برسعة ،وال يتمكنون من ترتيب أوضاعهم املعيشية،
الفتقادهم التخطيط.
كتب أحدهم رسالة جلريدة عكاظ هي نموذج حيكي حالة الكثريين
ولدي طفلة صغرية ،وأعمل يف وظيفة
ومما جاء فيها :أنا شاب متزوج
ّ
حمرتمة ،وأتقاىض راتب ًا يبلغ تسعة آالف ريال شهري ًا ،وما أن يأيت آخر
الشهر ال أجد رياال ً يف جيبي ،ومشكلتي تكمن يف عجزي عن ادخار أي
مبلغ ينفعني يف األيام الصعبة ،ويساعدين عىل تأمني مستقبل جيد
ألوالدي ،عجزت عن رشاء مرت أرض واحد أو بناء منزل يل
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وألوالدي..

()1

إ ّن إنفاق اإلنسان جيب أن يكون يف حدود دخله ،ورصفه جيب أن
يكون ضمن ميزانية يعتمدها بدراسة وتفكري ،ال أن يصبح دخله يف
مهب رياح الدعاية واإلعالن ،وحتت تأثريالرغبات االستهالكية
االرجتالية.
عادات اإلرساف والتبذير:
لقد حتول اإلرساف والتبذير واملبالغة يف االستهالك إىل عادات
وأعراف حاكمة يف جمتمعاتنا.
فأطفالنا يرتبون من صغرهم عىل حب االستهالك ،فتعطى هلم
النقود دون حاجة ،ويتعلمون عىل االستمتاع بالرشاء ،ملجرد الرشاء وإن
كان ليشء ال يفيدهم ،بل قد يكون ضار ًا هلم .وترى يف حاالت كثرية
حينام يبكي الطفل ويريد أهله هتدئته يقال له خذ رياال ً أو مخسة أو عرشة
تشجع بعض العوائل يف املجتمعات
واذهب إىل البقالة!! يف مقابل ذلك
ّ
املتقدمة أبناءها منذ صغرهم عىل فتح حسابات لالدخار ،وتع ّل مهم كيف
يفكرون فيام يشرتون قبل أن يشرتوا.
( )1عكاظ :جريدة يومية سعودية 24 ،مارس 199٧م.
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فالتسو ق والرشاء مل يعد تلبية حلاجة يف حياة
وعىل املستوى العام
ّ
العائلة ،بل أصبح برناجم ًا للرتفيه والتمتع ،فيذهبون إىل السوق ليس
لرشاء حاجات معينة يريدوهنا ،وإنام يتجولون يف املحالت التجارية
لتنخلق عندهم احلاجة ورغبة الرشاء ،فاالستهالك بحد ذاته مصدر لذة
وارتياح.
تعو د الناس عىل أن يشرتوا األشياء بالكميّات ،وحتى فيام يرسع
كام ّ
فيحملون أنفسهم نفقات التخزين و التربيد ،وخيرسون قس ًام
إليه التلف،
ّ
كبري ًا منها باخلراب والتلف ،ذلك أن الواحد منّا يستحي أن يشرتي
بالكيلو أو احلّبة الواحدة!!
بينام ترى يف أمريكا وأوروبا أ ّن العائلة تشرتي ب ضع حبات من
الربتقال أو التفاح وجزء ًا من حبة البطيخ وما أشبه.
وعاداتنا يف األكل والرشب قائمة عىل اإلرساف والتبذير غالب ُا،
وخاصة يف الوالئم واملناسبات العامة ،حيث يقدم لشخصني أو ثالثة
صحن طعام ممتلئ يكفي لعرشة أشخاص ،فيتناولون منه مقدار ًا يسري ًا،
ويرمى الباق ي!! وهي حالة مألوفة معروفة.
وحتكي أرقام وزن النفايات املنزلية صورة عن مستوى اإلرساف
والتبذير ،فقبل سنوات أشارت دراسة نفذها املعهد العريب إلنامء املدن
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بعد مسح شامل حلوايل  111مدينة عام 1986م ،إىل أ ّن النفايات املنزلية
يف  29مدينة يف دول جملس التعاون اخلليجي تشكل  %٧9من املجموع
العام للنفايات املختلفة ،وهذه النسبة تعترب من أعىل النسب يف كل دول
العامل .ويلقي الفرد يف مدينة الرياض نحو  2000غرام من النافيات
العامة يومي ًا!!

( )1

يف بعض الدول األوروبية جتمع القاممة والنفايات املنزلية يومني يف
األسبوع ،أ ّما عندنا فهي جتمع يومي ًا ،بل يالحظ أهنا تزيد عىل استيعاب
الرباميل املعدّ ة هلا.
كام أصبح االستهالك ميدان ًا للتفاخر والتباهي ،فاختيار نوع السيارة
أو أثاث املنزل ،أو طريقة احتفال الزواج يف هذه الصالة أو تلك ،وهبذا
الشكل او غريه ،ال يتم نتيجة اختيار موضوعي وانام لتسجيل نقاط يف
جمال التفاخر والتباهي ،وحماكاة لذلك الشخص او تلك اجلهة.
إننا ندفع ثمن ًا باهض ًا هلذه العادات السيئة ،فأوالً :غضب الرب
سبحانه وتعاىل والذي هنانا عن اإلرساف والتبذير ،يقول تعاىلَ { :و ُك ُلوا
ِ
ب املُْ ْ ِ
ارش ُبوا َو َال ُت ْ ِ
ني}( .)2ويقول تعاىل{ :إِ َّن
رسفِ َ
رس ُفوا ۗ إِ َّن ُه َال ُحي ُّ
َو ْ َ
( )1قافلة الزيت :جملة شهرية  -رشكة أرامكو السعودية ص 40ربيع األول 1416هـ.
( )2سورة األعراف :اآلية.٣1
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الش َياطِ ِ
املُْ َب ِّذ ِري َن كَا ُنوا إِ ْخ َو َ
ان َّ
ني}(.)1
وثاني ًا :ترهقنا بأعبائها ،حيث جيد الواحد نفسه منساق ًا ملامشات هذه
العادات واألعراف ،مع عدم قدرته وضعف إمكانياته ،فيتحمل الديون
والقروض ،ويتعرض لإلحراج واملشقة ،كام تتعرقل بسببها متطلبات
وحاجات احلياة ،وتنتج املشاكل العائلية واالجتامعية.
فالزواج أصبح يتطلب كلفة كبرية ،ومراسيم العزاء عند الوفاة حتتاج
مبالغ طائلة ،وتقديم اهلدايا عند الوالدة من قبل املرأة لصديقاهتا يستلزم
ميزانية باهضة...
دعوة إىل الرتشيد:
مل تكن جمتمعا تنا تعيش مثل هذه احلالة االستهالكية يف املايض،
وحتى لدى الطبقات الثرية واملتمكنة ،لكن توفر السيولة يف األيدي،
والتأثر بوسائل اإلعالم والدعاية ،هو الذي شجع عىل عادات الرتف
واإلرساف .لكن الوضع االقتصادي اآلن أصبح ضاغط ًا عىل األكثرية
ماسة لت غيري أنامط االستهالك السائدة ،وترشيدها بام
الساحقة ،فاحلاجة ّ
يتناسب مع ارتفاع مستوى املعيشة ،وحمدودية املداخيل .ومع أ ّن الناس
( )1سورة اإلرساء :اآلية.2٧
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مجيع ًا يتربمون من هذه العادات الضاغطة املرهقة ،إال ّ ّأهنم خيضعون هلا
ويتقيدون هبا ،خوف ًا من االنتقاد واالهتام بالبخل.
واملطلوب جتاوز هذا اإلحساس املض ّ
خم ،وأن تبدأ مبادرات
الرتشيد عىل مستوى اإلنفاق اخلاص ،ويف املناسبات العامة ،وإذا ما
تعددت هذه املبادرات ،فسوف ختلق عادات جديدة راشدة يقبل عليها
الكثريون .ولنضع نصب أعيننا احلديث الوارد عن اإلمام موسى
الكاظم Eعن اإلرساف قال ( :هو يرفع صاحبه يف الناس ويضعه عند
اهللَّ)(.)1
ونشري هنا إىل أمهية اإلستجابة للدعوة التي يطرحها علامء اإلسالم
يف مقاطعة البضائع والسلع األمريكية ،فإهنا باإلضافة إىل ما تعنيه من
تضامن مع إخوتنا الفلسطينيني املقاومني لالحتالل اإلرسائييل ،ومن
إعالن الغضب والسخط عىل املوقف األمريكي اجلائ ر املنحاز للصهاينة،
باإلضافة إىل ذلك فهي نوع من التوجه لرتشيد االستهالك ،حيث يراجع
اإلنسان عقله فيام يريد أن يشرتيه ،ويأخذ بعني االعتبار جهة اإلنتاج،
وموقفه جتاهها.

( )1الريشهري :حممدي ،ميزان احلكمة ج 4ص.445
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الفصل الثاين

مواجهة التحدايت
* املشاكل بني اآلهات واملعاجلات
* مصاع ب احلياة بني االنفعال واالستيعاب
* العوائق بني اإلحباط والفاعلية
* قلق االختبارات
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املشاكل بني اآلهات واملعاجلات
يو ّد اإلنسان أن يعيش حياته دون مشاكل أو صعوبات ،وأن ال
تعرتض طريقه عوائق وعقبات ،بيد أن القسم األكرب من املشاكل التي
يواجهها إنام تنبع من ذاته ،وحتصل بسبب نواقصه وأخطائه ،وبإمكانه
جتاوزها بمزيد من املعرفة واالستقامة واالجتهاد.
وهذا ما تشري إليه آيات عديدة يف القرآن الكريم ،حت ّم ل اإلنسان فرد ًا
وجمتمع ًا ،مسؤولية ما يقع عليه من نكسات وآالم ،يقول تـعاىلَ { :و َما
َأ َصا َب ُكم ِّمن ُّم ِصي َبة َفبِ َام ك ََس َب ْت َأ ْي ِدي ُك ْم َو َي ْع ُفو َعن كَثِري}( )1أخرج ابن
املنذر ومجاعة عن احلسن قال :ملا نزلت هذه اآلية { َو َما َأ َصا َب ُكم}قال:
( والذي نفيس بيده ما من خدش عود ،وال اختالج عرق ،وال نكبة
حجر ،وال عثرة قدم ،إال بذنب ،وما يعفو اهلل عز وجل عنه أكثر) (.)2
( )1سورة الشورى :اآلية .٣0
( )2األلويس :السيد حممود ،تفسري روح املعاين ج 25ص.41

101

والذنب يشمل كل خمالفة ألحكام الرشيعة أو قوانني الطبيعة.
وهناك قسم من املشاكل تقتضيها حكمة احلياة ،فإن اإلنسان ينطوي
عىل خمزون من القدرات والطاقات ،وحيتاج إىل دوافع وحوافز تستثري
إمكاناته ،وتستنهض قواه ،وغالب ًا ما تلعب املشاكل والتحديات هذا
الدور يف حياة اإلنسان ،فاحلاجة ُأ ّم االخرتاع ،واملشكلة تدفع إىل التفكري
واحلركة ،وما االخرتاعات العلمية ،واإلنجازات الصناعية ،يف خمتلف
املجاالت ،إال استجابة من اإلنسان للتحديات التي شعر بمواجهتها،
وعاش حتت وطأة ضغوطها.
لقد هيأ اهلل تعاىل لإلنسان يف هذه احلياة كل أسباب السعادة
والكامل ،حتى ال يعاين حاجة أو نقص ًا ،لكن ذلك مرشوط بحركة
اإلنسان وسعيه ،وبالسعي واحلركة تتفجر طاقاته ،وتنصقل شخصيته،
وتتسع مداركه وآفاقه ،إىل جانب توفري متطلباته وحتقيق طموحاته.
وبالتايل فإن لكل مشكلة حالً ،ولكل داء دوا ًء ،وما عىل اإلنسان إال
االجتهاد يف التفكري ،واجلد يف احلركة والعمل ،ليصل إىل ما يريد،
فبعض املشكالت حتتاج معاجلاهتا إىل مستوى أعىل من النشاط ،وبعض
التحديات تستوجب بذل درجة أكرب من اجلهد.
وكمثال عىل ذلك فإن أمراض ًا كانت تفتك باإلنسان وتودي بحياته،
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لكن كفاح العلامء املتواصل مكّن اإلنسانية من التغلب عىل خطرها ،عرب
التلقيح وأدوية العالج كاجلدري واحلصبة واملالريا وأمثاهلا .وهكذا يف
جمال مقاومة احلر والربد حيث صنع اإلنسان وسائل التكييف والتدفئة،
ويف جمال املواصالت واالتصاالت وغريها .فإن كل االخرتاعات
واالكتشافات ،كانت من وحي احلاجة ومواجهة املشكلة.
ولتأك يد هذه احلقيقة ورد عن رسول اهلل Aقوله فيام رواه أبو سعيد
اخلدري( :Nإن اهلل تعاىل مل ينزل داء إال أنزل له دواء ِ
علمه من علمه،
ً
ً
وجهله من جهله إال السأم وهو املوت)

()1

وقال اإلمام عيل( :Eلكل

علة دواء)(.)2
هكذا يكون وجود املشاكل طريق ًا لتفعيل قدرات اإلنسان ،وتنمية
طاقاته .وحتى بالنسبة لألنبياء واألولياء املعصومني Bفإن املشاكل التي
تواجههم واآلالم التي ّ
حتل هبم ،هي التي تربز كفاءهتم ،وتظهر مقامهم
املتميز ،إضافة إىل ما ينالون بتحملها من األجر والثواب عند اهلل
سبحانه.

( )1اهلندي :عيل املتقي ،كنز العامل حديث رقم .280٧9
( )2اآلمدي التميمي :عبد الواحد ،غرر احلكم ودرر الكلم.
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املشكلة ليست َقدَ َر اا:
عىل ضوء هذا الفهم لطبيعة مشاكل احلياة ،فإن عىل اإلنسان أن ال
يستسلم وال ينهزم أمام أية مشكلة أو عقبة ،بل عليه أن يعود لذاته ،وأن
يفتش عن اخللل واخلطأ الذي حصل منه ،وأنتج املشكل ،هل هو نقص
يف املعرفة والوعي؟ أم هو تقصري يف احلركة والسعي؟ أم هو انحراف يف
املامرسة والسلوك؟ وعرب إصالح ذاته ،وتغيري نفسه إىل األفضل،
سيتمكن من جتاوز املشكل والتغلب عليه .كام يقول تعاىل{ :إِ َّن ال َّلـ َه َال
ُي َغ ِّ ُري َما بِ َق ْوم َح َّت َٰى ُي َغ ِّ ُريوا َما بِ َأن ُف ِس ِه ْم}( )1وكم من فرد كان يعيش وضع ًا
غري ذاته ،وأصلح اخللل يف
مرتدي ًا ،ثم جتاوزه إىل حالة متقدمة ،بعد أن ّ
شخصيته؟ وكم من شعب كان يعاين التخلف واالضطهاد ،ثم نال
حريته وحقق تقدمه ،حينام أنجز مهمة الثورة والكفاح ،وقاوم عوامل
الضعف واخلنوع؟
وإذا كان املشكل قد أنتجته ظروف وأوضاع خارجية ،فإن اإلنسان
إذا ما استثار فكر ه ،واستنهض إرادته ،واستجمع قواه ،فسيجد له من
أمره فرج ًا وخمرج ًا .ذلك أن املشكل ليس قدر ًا مفروض ًا ،وال حتمية

( )1سورة الرعد :اآلية.11
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أبدية ،بل هو كأي وضع أو حدث قابل للتغيري والزوال ،ضمن إطار
سنن الكون واحلياة.
إذ ًا فال داعي لالهنيار أمام املشكل ،وال االستسالم واالهنزام أمام
التحد يات ،بل جيب شحذ اهلمة ،وحشد اجلهد والطاقة ،بالتوكل عىل اهلل
تعاىل والثقة برمحته.
وهبذه احلقيقة نطقت آيات الذكر احلكيم لتشيع يف نفوس البرش
األمل والتفاؤل ،وتعزز يف قلوهبم الثقة واإلرادة ،وتدفعهم للبحث عن
وسائل التغيري والتطوير .يقول تعاىلَ { :فإِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
رسا ﴿ ﴾5إِ َّن َم َع
رس ُي ْ ً
ا ْل ُع ْ ِ
رسا}
رس ُي ْ ً

()1

رسا}
ويقول تعاىلَ { :س َي ْج َع ُل ال َّلـ ُه َب ْعدَ ُع ْرس ُي ْ ً

()2

وما

تعرب عن مفهوم عظيم ،وتنبئ عن حقيقة
أروع هذه اآلية الكريمة التي ّ
يبرش بيرس ،وإن كل مشكل يكون باب ًا وطريق ًا إىل
هامة :إن كل عرس ّ
مكاسب وإنج ازات ،إذا ما استجاب اإلنسان للتحدي ،وتعاطى مع
املشكل بإجيابية ووعي.
جي َعل َّل ُه َخم ْ َر ًجا}
ويف آية أخرى يقول تعاىلَ { :و َمن َيت َِّق ال َّلـ َه َ ْ
( )1سورة الرشح :اآليتان.6-5
( )2سورة الطالق :اآلية .٧
( )٣سورة الطالق :اآلية .2
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()٣

والتقوى هنا بمفهومها الواسع الشامل والتي تعني مراعاة القوانني
والسنن الطبيعية والرشعية ،واملتقي هبذا املعنى ال جيد نفسه أمام طريق
مسدود ،بل يبتكر احللول ،وجيدد املحاوالت ،للخروج من أي مشكل
حترم اليأس والقنوط إنام تريد أن
أو مأزق .كام أن مفاهيم اإلسالم التي ّ
ختلق يف نفس اإلنسان روح األمل ،وقوة اإلرادة ،حتى ال يستسلم وال
ينهزم أمام املشكالت.
فالقنوط تكريس للخطأ والسوء ،ومن يتصف به يضل عن طريق
الضا ُّل َ
ون}( )1وإذا ما
مح ِة َر ِّب ِه إِ َّال َّ
التقدم والصالح { َو َمن َي ْقن َُط ِمن َّر ْ َ
يفوت عليه فرص
سيطر االستسالم واليأس عىل نفس اإلنسان ،فإنه ّ
التغيري واخلالص ،كام يقول اإلمام عيل ( :Eيف القنوط التفريط)(.)2
التأوه والتأمل:
ّ
ألف كثري من الناس كأفراد وجمتمعات أن جيروا اآلهات ،ويتباروا
يف إظهار التأمل من وقع املشكل وتأثرياته ،فأدباؤهم ينظمون أشعار
احلزن واألسى ،وكتاهبم يتفننون يف توصيف النكبات واآلالم،
وجمالسهم تبدأ وال تنتهي يف التباكي عىل املصائب ،وإبراز التربم من
( )1سورة احلجر :اآلية .56
( )2املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج ٧4ص.211
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مشاكل الواقع ،ويبقون يراوحون مكاهنم ،ويستمرون يف دوامة التأوه
والتأمل.
ولكن هل البكاء جمد يف تغيري الواقع السيئ؟ وهل تكرار احلرسات
وجر اآلهات يعالج املشاكل وحيلها؟ أم أنه جمرد تنفيس إلراحة النفس
ّ
بشكل زائف ،ولترصيف احلامس واالنفعال بطريقة خاطئة؟
إن البكاء سالح العاجز ،والتظلم وسيلة الضعيف ،وهي طريقة
متخلفة يف التعامل مع حتديات احلياة .واملوقف الصحيح جيب أن يبدأ
من التفكري يف طرق احلل ،واستعراض وسائل املعاجلة ،ومن ثم اختاذ
قرار املبادرة للتصدي ملواجهة املشكل.
فمثالً يتحدث بعض املتدينني يف جلس اهتم وجمالسهم عن انتشار
املفاسد واالنحرافات ،وخاصة يف أوساط الشباب والفتيات ،ويزايدون
عىل بعضهم البعض يف ذكر القصص واألحداث السيئة يف هذا املجال،
وينعون حالة التدين ،واهنيار األخالق يف املجتمع ،وخيتمون جلستهم
بالتأوه والتأمل كام بدأوها ،دون أن يتجاوزوا توصيف املشكلة إىل تل ّمس
طرق احللول واملعاجلات ،ودون أن يطالبوا أنفسهم بمبادرة ما ،لصالح
نرش القيم الدينية ،وبث الوعي السليم ،أو استيعاب أبناء املجتمع يف
برامج ومشاريع نافعة مفيدة.
107

ويف جمال آخر جتد من يتحدث عن مشاكل التعليم ،وخاصة مع
انتهاء السنة الدراسية ،ووج ود عدد كبري من املتخرجني من املرحلة
الثانوية ،والباحثني عن فرص االلتحاق باجلامعات وخاصة يف بعض
التخصصات اهلامة كالطب ،فهناك كالم يف اجلرائد واملجالس عن هذه
املشكلة واملعاناة سنوي ًا ،لكن ما هو دور األهايل ورجاالت املجتمع يف
املساعدة عىل حل هذه املشكلة؟
وكيف يمكن خدمة أبنائنا وبناتنا وخاصة املتفوقني واملتفوقات من
ذوي املعدالت العالية يف حتقيق طموحهم الدرايس؟ ملاذا ال يستفاد من
التوجه للتعليم األهيل اجلامعي؟ وملاذا ال نساعد أبناءنا وبناتنا عىل
االبتعاث وهنيئ هلم األجواء الصاحلة املساعدة؟
إن أي جمتمع ال خيلو من املشاكل والنواقص حتى يف أكثر البلدان
تطور ًا وتقدم ًا ،لكن املجتمع الواعي هو الذي يفكر يف حل مشاكله،
ويسعى إىل معاجلة قضاياه ،وال يكتفي بتكرار احلرسات واآلهات.
معربة:
قصة ّ
ينقل أن أحد األثرياء الواعني كان يأخذ عىل أهل قريته انعدام
املبادرة لدهيم يف ّ
حل مشكالت حياهتم ،وأراد أن يقدم هلم نموذج ًا
عملي ًا ،فقام مبكر ًا ذات يوم ومحل حجر ًا كبري ًا ووضعه يف الطريق
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الرئييس الذي يسلكه أهل القرية إىل مزارعهم ،ووضع حتت احلجر مبلغ ًا
كبري ًا من املال ،ثم اختبأ خلف شجرة يراقب..
جير وراءه بقرة سمينة ،فوجد احلجر يف الطريق فأخذ
فمر فالح ّ
يسخط ويلوم ،وبالكاد مر ببقرته ،تارك ًا احلجر مكانه..
ثم جاء رجل آخر حيمل حزمة من احلطب عىل كتفه ،ويسري يف
الطريق ،فاصطدم باحلجر دون أن يراه ،وتعثر ووقع احلطب ،وقام
يسب ويتأمل ،ثم مجع حطبه ومحله وسار يف طريقه متربم ًا
الرجل ساخط ًا
ّ
مر العديد من الرجال ،ومل يزد أحد منهم
واحلجر ال يزال مكانه .وهكذا ّ
عىل إبداء السخط واالستياء من وجود هذا احلجر يف وسط الطريق،
وسب وشتم من وضعه ،وربام حتادث بعضهم مع بعض لتبادل اآلهات
والتعبري عن السخط واالنزعاج.
ويف آخر النهار مر شاب تبدو عىل وجهه عالمات التعب الشديد من
كثرة العمل يف احلقل طوال النهار ،لكنه ملا رأى احلجر منتصب ًا وسط
شمر عن ساعديه ،وحاول بكل جهده وقوته أن يزحيه ،وبعد
الطريقّ ،
جهد وعناء متكن من ذلك وأبعد احلجر ،فوجد حتته مبلغ ًا كبري ًا من
املال ،فظن أنه سقط من أحد من أهايل القرية ،فرفع صوته منادي ًا عىل
السائرين يف الطريق إن كان أحد منهم قد فقد شيئ ًا من ماله ..وهنا ظهر
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ذلك الرجل الواعي الذي وضع احلجر وأخفى املال حتته ،ليعانق الشاب
وهيديه املبلغ ويشكره عىل مبادرته الطيبة وروحيته اإلجيابية ،ثم قدمه
ألهايل القرية كنموذج ملا ينبغي أن يكونوا عليه من التصدي حلل املشكل
وإزالة العقبات ،وعدم االكتفاء بإظهار التربم والسخط والتأمل.
املبادرة للعمل:
قبل ستني سنة تقريب ًا نرشت بعض املجالت يف مرص ومناطق أخرى
مقاالت تتهجم عىل أتباع مذهب أهل البيت  ،وتعتربهم خارجني عن
دائرة اإلسالم ،وتصفهم باجلهل واخلضوع للخرافات واألساطري ،وأهنم
ال يمتلكون تراث ًا وال شخصيات تستحق االحرتام ،وعىل أثر هذه
املقاالت سادت حالة من االستياء والسخط يف أوساط احلوزة العلمية يف
النجف األرشف  -العراق ،وهي املركز العلمي واملذهبي للشيعة،
وعطلت الدروس احتجاج ًا عىل هذه اإلساءات ،وحتدث اخلطباء يف
املجالس منددين بذلك  ،لكن ثالثة من العلامء ما كانوا يرون يف مظاهر
التنديد وإعالن السخط واالستياء أمر ًا كافي ًا يف مواجهة هذا العدوان.
بل قرر كل واحد منهم أن ينجز مرشوع ًا علمي ًا معرفي ًا خيدم به
املذهب ،ويقدم الطائفة لآلخرين من خالل تارخيها وثقافتها ورجاالهتا.
أحدهم كان السيد حم سن األمني العاميل كتب موسوعة (أعيان
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الشيعة) والثاين هو السيد حسن الصدر كتب بحث ًا هام ًا طبع يف جملد كبري
حتت عنوان (تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم) والثالث هو الشيخ آغا
بزرك الطهراين ألف موسوعة ضخمة بعنوان (الذريعة إىل تصانيف
الشيعة).
هذه املوسوعات الثالث أصبحت مراجع ومصادر أساسية ونالت
مكانة مرموقة عند الباحثني وكانت أفضل رد وجواب عىل املتجاهلني
واملغرضني .وهكذا جيب أن يكون التعاطي مع املشاكل باملبادرة إىل
العمل وحتقيق اإلنجازات ،وليس االكتفاء بالتذمر والتشكي واجرتار
الغبن.
طريق املعاجلة:
التعامل اإلجيايب الصح يح مع أي مشكل ينبغي أن يكون عرب
اخلطوات التالية:
 -1الدراسة املوضوعية:
ملعرفة حقيقة املشكل وحجمه ،وأسبابه وخلفياته ،ومدى اآلثار
واالنعكاسات التي ينتجها ،وذلك بعيد ًا عن التهويل والتضخيم،
واالستهانة والتبسيط ،بل دراسة األمور بواقعية وموضوعية .فقد ختتلط
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األش ياء عىل اإلنسان ،ويتوهم ما ال واقع له ،وقد يعتمد اإلنسان يف
تصوراته عىل الظنون والتخيالت.
 -2التفكري يف احللول:
انطالق ًا من أن ّ
لكل مشكلة حالً ،ومن اإليامن بطاقات اإلنسان
اخلالقة ،وقدراته العقلية الثاقبة ،فإنه إذا ما وجه عقله نحو نقطة معينة،
واستعرض خمتلف اخليارات واالحتامالت ،واجتهد يف إبداع احللول،
وابتكار األساليب والوسائل ،فإنه هيتدي إىل طريق احلل والعالج ،ولو
قرأنا جتارب املخرتعني واملكتشفني والعظامء واملصلحني ،لرأينا كيف
متكنوا من جتاوز العوائق والعقبات ،وتوصلوا إىل حتقيق الطموحات
واإلنجازات ،بعد جهد فكري عميق ،وعمل ذهني شاق.يقول اإلمام
عىل ( :Eمن اسهر عني فكرته بلغ كنه مهته)

()1

ويقول( :Eبالفكر

تنجيل غياهب األمور)(.)2
إن ما يعاين منه الكثريون جتاه املشاكل والصعوبات ،هو وقوعهم
حتت تأثري العواطف واالنفعاالت النفسية ،عىل حساب إعامل العقل،
وتركيز الفكر.
( )1اآلمدي التميمي :عبد الواحد ،غرر احلكم ودرر الكلم.
( )2املصدر السابق.
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 -3حت ّم ل املسؤولية:
فالبعض ينتظرون أن ّ
حتل مشاكلهم عن طريق الغيب ،ويتوقعون
املعجزة من املجهول ،ويرتقبون التغيري واإلصالح عن طريق الدعاء ،أو
حدوث تطورات ما يف هذه احلياة ،ويف بعض األحيان يعلقون اآلمال
عىل هذه اجلهة أو تلك لتحقيق ما يرغبون.
وهذه كلها تصو رات خمالفة ملنطق احلياة ،وللقوانني والسنن ،فإن اهلل
تعاىل ال يريد تربية عباده عىل العجز والكسل ،ولذلك حيملهم املسؤولية
عن أوضاعهم ،وحيثهم عرب رساالته وأنبيائه عىل العمل واجلد
ِ
إلنس ِ
ان إِ َّال َما
واالجتهاد ،فواقع اإلنسان نتاج عمله وكسبه { َو َأن َّل ْي َس ل ْ ِ َ
َس َع َٰى}(َ { )1ول ِ ُك ٍّل َد َر َجات ِّممَّا َع ِم ُلوا}(.)2
فال بد من حت ّمل املسؤولية جتاه أي مشكل ،واالستعداد للبذل
والتضحية من أجل جتاوزه ،وأن ال يعيش اإلنسان عىل اآلمال
والتوقعات ،فمشاكلنا تعنينا ،ونحن املطالبون بالتصدي ملعاجلتها،
وعلينا أن نبذ ل اجلهد ،ونعطي من أنفسنا لتحقيق ذلك.

( )1سورة النجم :اآلية.٣9
( )2سورة األنعام :اآلية.1٣2
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 -4التشاور والتعاون:
فتبادل الرأي واستعراض وجهات النظر بني املهتمني بالشأن
االجتامعي ،يساعدهم عىل الوصول إىل أفضل اآلراء وأصوهبا ،كام أن
تظافر اجلهود ،واجتامع القوى واالرادات يمكن من تذليل الصعاب،
وإنجاز املهام الكبرية.
وبدل أن يتبارى الناس يف إعالن اآلهات واحلرسات ،عليهم أن
يتنافسوا يف طرح املعاجلات ،ويتعاونوا يف تقديم املشاريع العملية لتجاوز
ما يواجهونه من املشكالت.
يقول اإلمام احلسن ( :Eما تشاور قوم إال هدوا إىل رشدهم)
رب َوال َّت ْق َو َٰى}(.)2
ويقول اهلل تعاىلَ { :و َت َع َ
او ُنوا َع َىل ا ْل ِ ِّ

( )1املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج ٧5ص.105
( )2سورة املائدة :اآلية .2
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()1

مصاعب احلياة بني االنفعال واالستيعاب
م ن طبيعة هذه احلياة الدنيا أهنا زاخرة باملشاكل واملصاعب ،بمقدار
ما هي مليئة بامللذات والشهوات ،وفرص املكاسب واإلنجازات،
وأرادها اهلل تعاىل كذلك لتكون قاعة ابتالء وامتحان لإلنسان ،ويف
االختبار البد من توقع األسئلة الصعبة ،وإلعطاء رخصة قيادة السيارة
يمتحن بالسري يف طرق ذات منعطفات ومتعرجات.
وملشاكل احلياة وظيفة أخرى هي صقل إرادة اإلنسان ،واستثارة
قدراته وطاقاته ،فالتحديات دافع التقدم والتكامل.
لذلك يؤكد القرآن الكريم عىل حتمية العناء والصعوبة يف هذه احلياة
يقول تعاىلَ { :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
نس َ
ان ِيف َك َبد}( .)1والكبد هي املعاناة والتعب
اإل َ
ان إِن ََّك ك ِ
الشديد .ويف آية أخرىَ { :يا َأ ُّ َهيا ْ ِ
نس ُ
َادح إِ َ َٰىل َر ِّب َك َكدْ ًحا
اإل َ
( )1سورة البلد :اآلية .4
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َف ُم َال ِق ِيه}( .)1والكدح هو العمل والسعي بمشقة.
الناس الذين يفكر ون بأهنم جيب أن يرتاحوا يف حياهتم ،وال
تزعجهم املشاكل واملصاعب ،هؤالء وامهون ال يعرفون طبيعة احلياة.
يقول اإلمام زين العابدين ( :Eالراحة مل ختلق يف الدنيا وال ألهل
الدنيا ،إنام خلقت الراحة يف اجلنة وألهل اجلنة ،والتعب والنصب خلقا
يف الدنيا وألهل الدنيا) ( . )2ويف حديث لإلمام جعفر الصادق Eأنه قال
ألصحابه ( :ال تتمنوا املستحيل! قالوا :ومن يتمنى املستحيل؟! فقال:
ألستم متنون الراحة يف الدنيا؟ قالوا :بىل .فقال :الراحة للمؤمن يف الدنيا
مستحيلة)(.)٣
واإلنسان يف أي موقع كان ،وضمن أي حالة يف هذه احلياة ،معرض
للمشاكل وا البتالء ،فقد يتصور الفقري أن األغنياء يعيشون راحة تامة،
أو يتصور املحكومون أن احلاكمني ال يواجهون ما يزعجهم ويقلقهم ،أو
أن أهل تلك البالد اليشء ين ّغ ص عليهم صفو راحتهم ،لكن هذه
التصورات مجيعها بعيدة عن الواقع ،فال أحد يف هذه احلياة حاك ًام أو
( )1سورة االنشقاق :اآلية .6
( )2املجليس :حممد باقر ،ج ٧0ص.92
( )٣الريشهري :حممدي ج 4ص.204
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حمكوم ًا ،غني ًا أو فقري ًا ،عامل ًا أو جاهالً ،من مواطني العامل الثالث أو
األول ،ال أحد يعيش راحة تامة ،نعم قد تتفاوت املشاكل ،وخيتلف
مستوى املعاناة ،ومدى توفر إمكانات املواجهة والعالج.
فقد تأيت املشكلة من خالل البيئة الطبيعية املحيطة باإلنسان ،وقد
تنبع من داخل جسمه أو حالت ه النفسية ،وقد تنبثق من الظروف
االجتامعية التي ينتمي إليها.
إن الراحة الكاملة ،والسعادة التامة ،ال تتوفر إال يف اجلنة حسبام
خيربنا اهلل تعاىل عنها ،هناك حيث ال أمراض ،وال نزاعات وال منغصات
وال نواقص وال يشء يسبب ذرة من العناء أو االنزعاج ،يقول تعاىل:
ني ﴿﴾46
وها بِ َس َالم ِآمنِ َ
{إِ َّن املُْت َِّق َ
ني ِيف َجنَّات َو ُع ُيون ﴿ ﴾45ا ْد ُخ ُل َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ني ﴿َ ﴾4٧ال َي َم ُّس ُه ْم
رسر ُّم َت َقابِ ِل َ
َون ََز ْعنَا َما يف ُصدُ ورهم ِّم ْن غ ٍّل إ ْخ َوانًا َع َ َٰىل ُ ُ
ني}(.)1
فِ َيها ن ََصب َو َما ُهم ِّمن َْها بِ ُم ْخ َر ِج َ
وإذا كان خيار تغيري طبيعة احلياة ليس متاح ًا لإلنسان ،فهي كام يقول
الشاعر العريب:
طبعت عىل كدر وأنت تريدها
( )1سورة احلجر :اآلية .48 -45
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صفو ًا من األقذاء واألكدار

ومكلف األيام ضد طباعها

متطلب يف املاء جذوة نار

إال أن طريقة تعامل اإلنسان مع هذه الطبيعة يفتح أمامه أكثر من
خيار ،ويمكننا أن نالحظ يف تعا طي الناس مع مشاكل احلياة ،أن هناك
نمطني خمتلفني :األول حالة التشنج واالنفعال .والثاين منهجية
االستيعاب.
التشنج واالنفعال:
التشنج لغة من َ
الشنَج وهو تقبّض اجللد واألصابع وغريمها ،ويف
وشنِج ِ
ت األصابع ،أي انقبضت
احلديث( :إذا شخص البرص َ َ
وتقلصت)( )1بحيث يصعب بسطها وحتريكها.
واللغويون يعربون بذلك عن حالة مرضية ،يطلق عليها األطباء:
تشنج ًا عضلي ًا ويعرفوهنا بأهنا حالة مفاجئة ال إرادية تصيب العضل
فتمنعه من أداء وظيفته مع أمل شديد.
فيعر فه علامء النفس :بأنه حالة يفقد فيها
أما التشنج كحالة نفسية ّ
اإلنسان اإلدراك الوا عي ويصاحبها تقلصات يف العضالت ،وهي وسيلة
هروبية حينام تعجز الذات عن مواجهة ضغط من الضغوط أو موقف
( )1ابن منظور :حممد بن مكرم ،لسان العرب.

118

من املواقف بطريقة واعية سليمة.
ومن التعريفات السابقة يمكننا التعبري عن التشنج كظاهرة أخالقية،
بأنه االنفعال الزائد عن احلد جتاه حدث سيئ أو شخص ميسء .يدفع إىل
م واقف أو ترصفات رسيعة دون تفكري موضوعي.
هذا االنفعال املتطرف حيدث حالة من االنقباض يف إرادة اإلنسان
وتفكريه ،فتعوقه عن احلركة والسعي لتجاوز املشكل ،كام تسبب له
الكثري من التأزم والتأمل يف مشاعره وأحاسيسه ،متام ًا كام هي آثار التشنج
العضيل عىل مستوى اجلسم.
مظاهر وأعراض:
حلالة التشنج مظاهر وأعراض يف شخصية اإلنسان يمكن أن نرصد
منها ما ييل:
 -1السلبية والتشاؤم:
فاحلياة فيها أحداث جيدة وأخرى سيئة ،فيها احللو واملر ،وحيصل
فيها ما يبعث عىل األمل والتفاؤل ،كام حيدث ما يوجب التشاؤم ،فال بد
من االعتدال والتوازن ،والن ظر إىل األمور بموضوعية .لكن الشخصية
املتشنجة وبسبب ما قد يمر هبا من مشاكل ونكسات متيل إىل السلبية
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والتشاؤم غالب ًا ،وتقرأ األحداث هبذه النفسية ،فتتكرس لدهيا حالة
اليأس والقنوط ،وتسيطر عليها حالة اإلحباط ،وذلك يعوق االنطالق
واحلركة والسعي.
إن التعاليم الدينية تريب يف اإلنسان روح األمل والتفاؤل ،وتنهاه عن
النزوع نحو اليأس والتشاؤم مهام عصفت به املشاكل واألزمات ،يقول
ـه ۗ إِ َّنه َال يي َأس ِمن روحِ ال َّل ِ
تعاىل{ :و َال َتي َأسوا ِمن روحِ ال َّل ِ
ـه إِ َّال ا ْل َق ْو ُم
َّ ْ
ُ َْ ُ
َّ ْ
َ ْ ُ
رسا ﴿ ﴾5إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
ا ْلكَافِ ُرو َن}( .)1ويقول تعاىلَ { :فإِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
رس
رس ُي ْ ً
رسا}(.)2
ُي ْ ً
ويف واقعة اخلندق يقدم الرسول Aمثالً رائع ًا يف التطلع إىل اخلري،
وجتاوز ضغط األزمات واملشاكل ،حيث تذكر كتب السري والتاريخ :أنه
ملا حارص املرشكون وحلفاؤهم من اليهود املدينة املنورة ،وكانوا أكثر من
عرشة آالف مقاتل ،مدججني بالسالح والعتاد ،ومل يكن للمسلمني قوة
مكافئة ،لذلك قرروا محاية املدينة بحفر خندق حوهلا ،حتى ال يستطيع
األعداء اهلجوم عليها ،فهم يف موقع الدفاع ،وأثناء حفر اخلندق،
اعرتضتهم صخرة قوية شق عليهم كرسها ،فبادر الرسول Aوأخذ
( )1سورة يوسف :اآلية .8٧
( )2سورة الرشح :اآليتان .6-5
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املعول ورضب عىل الصخرة ولشدة رضبته ملعت برقة منها ،وتكرر ذلك
يكرب فيكرب معه املسلمون ،ثم قال
ثالث مرات ،ويف كل مرة كانّ A
عيل هبا الشام
عيل هبا اليمن ،ويف الثانية فتح اهلل ّ
هلم( :يف األوىل فتح اهلل ّ
عيل هبا املرشق) ..فقال املنافقون :أال
واملغرب ،ويف الثالثة فتح اهلل ّ
تعج بون حيدثكم وخيربكم أنه يبرص يف يثرب قصور احلرية ،ومدائن
كرسى ،وأهنا تفتح لكم ،وأنتم حتفرون اخلندق ،وال تستطيعون أن
تربزوا(.)1
ويف بعض األحيان تكون املبالغة يف السلبية والتشاؤم نوع ًا من
التربير ملوقف التقاعس والكسل وعدم حتمل املسؤولية ،بحجة عدم
الفائدة واجل دوى ،وغلبة السوء والرش.
 -2احلامس للهدم دون البناء:
من أعراض ظاهرة التشنج واالنفعال أن يبقى أصحاهبا يف دائرة
السخط واالعرتاض جتاه املشكل ،دون أن يتجاوزوا ذلك إىل صنع
احللول ،وتقديم العالج .إهنم يفتشون عن املشاكل ليجرتوا الكالم
حوهلا ،وال يكلفون أنفسهم عناء التفكري يف معاجلتها ،والسعي
( )1احلسني :عيل فضل اهلل ،سرية الرسول وخلفائـه ج ٣ص ٣14الطبعـة األوىل 1984م مؤسسـة
الوفاء  -بريوت.
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ملواجهتها .وقد ترى يف بعض املجالس أشخاص ًا يتبارون يف استعراض
املشاكل ،ويزايدون عىل بعضهم يف احلامس هلا والغضب منها ،لكنك إذا
ما طرحت عليهم السؤال عن طريقة احلل وأسلوب العالج ،يواجهونك
بالفتور والربود ،والتهرب من حتمل أي مسؤولية!!
ملاذا نتكلم عن املشاكل والقضايا فقط ،وال نعترص أذهاننا من أجل
ابتكار احللول ،وابتداع طرق اخلالص؟
فإذا ما وقع حادث اعتداء عىل أحد من املجتمع ،أو حصلت جريمة
اخالقية ،أو أساء أحد إىل الدين أو املذهب ،يصبح ذلك هو حديث
املجالس ،وتسود املجتمع أجواء احلامس واال نفعال ،وينشغل الناس
بذلك لفرتة ،ثم هتدأ النفوس ،وينتهي احلامس ،يف انتظار مشكلة
أخرى ..وهكذا !!
ملاذا ال نتحمس للفعل اإلجيايب بدل احلامس كرد فعل فقط ملشكلة
هنا وهناك؟
وملاذا ال تتحول ردود أفعالنا جتاه املشاكل إىل خطط عمل وبناء بدل
االكتفاء باجرتار املآيس واحلرسات؟
يقول الدكتور حممد جابر األنصاري (:إن بإمكانك أن تستثري
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األلوف من الناس لكي خيرجوا بمظاهرة يقطعون فيها عدة كيلومرتات
حتت حرارة الشمس ،لكن هل تستطيع أن تقنع أحد ًا منهم بتنظيف عدة
أمتار أمام باب بيته!!).
 -3البحث عن األخطاء:
الشخصية االنفعالية املتشنجة غالب ًا ما تبحث عن النواقص ،وتفتش
عن األخطاء ونقاط الضعف ،يف أي عمل أو مرشوع ،ولدى أي شخص
أو جهة ،ليس من أجل إسداء النصيحة ،وال ملساعدة يف الرتميم
واإلصالح ،وإنام إلثارة التشكيك ،وللتشهري باآلخرين وإنجازاهتم.
إن اإلجيابيات ونقاط القوة يف أي نشاط ،ومن قبل أي شخص ال
تسرتعي انتباههم ،وال تستقطب أنظارهم ،لكن أقل خطاء وأبسط
نقص ،جيلب اهتاممهم ،ويتضخم لدهيم ،وتقوم قيامتهم وال تقعد
اعرتاض ًا عليه!!
إن املنصف املخلص لبني نوعه أو جمتمعه هو من يشيد باإلجيابيات،
ويقدم النقد البنّاء ،والنصيحة الطيبة جتاه النواقص والسلبيات..
فمثالً عندنا مؤسسات خريية تعمل يف املجتمع كاجلمعيات اخلريية،
وجلنة كافل اليتيم ،ومهرجانات الزواج اجلامعية ،وصناديق الزواج
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اخلريية ،واألندية الرياضية ،واألنشطة الدينية والثقافية ،وكلها بجهود
تطوعية اختيارية ،يقدمها أفراد من أبناء املجتمع خدمة للمصلحة
العامة ،وابتغا ًء لثواب اهلل ورضوانه ،وهم برش غري معصومني ،قد يصدر
منهم اخلطأ والنقص ،وقد تكون لدهيم وجهة نظـر يف تصـرف ما.
وما قد يقوم به البعض من موقف جتاه هذه املؤسسات اخلريية
التطوعية ،وما شاكلها من أنشطة يف املجتمع ،بحجة حدوث هذا اخلطأ،
أو وجود ذلك النقص ،إنام هو مظهر وعرض لتلك النفسية االنفعالية
املتشنجة.
 -4القسوة يف ر ّدة الفعل:
قد يتعرض اإلنسان ملواقف مثرية من قبل اآلخرين ،بأن تصدر منهم
إساءة جتاهه ،أو يرتكبون خطأ أو ذنب ًا بشكل عام ،وهنا كيف يكون رد
الفعل عىل هذا املثري؟ إن حالة التشنج واالنفعال تدفع اإلنسان إىل ردة
فعل قاسية عنيفة ،تعود عليه باملزيد من االنزعاج والتأزم النفيس،
وتنسف اجلسور بينه وبني اآلخرين ،وقد جتعل الطرف اآلخر يتامدى يف
خطئـه من منطـلق التحـدي ورد الفعـل أيض ًا..
بينام يكون للحلم والتسامح الكثري من النتائج اإلجيابية الطبيعية،
فبذلك يمتص اإلنسان حاالت التشنج ،وحيافظ عىل هدوئه واستقراره
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النفيس ،ويكسب مودة اآلخرين ،والتأثري يف نفوسهم وسلوكهم.
إننا بحاجة إىل أن حيتمل بعضنا بعضا ،وأن ال نكون قاسني عنيفني
عىل بعضنا ،وإذا ما أخطأ واحد منا ،فعلينا أن نساعده عىل جتاوز خطئه
بالنصيحة وال لطف ،ال أن ندفعه لإلرتكاس والتامدي أكثر..
وقد ورد يف احلديث املروي عن رسول اهلل Aإن من حقوق املسلم
عىل أخيه املسلم( :ويقيل عثرته) فإذا سقط يف دين أو دنيا أقاله ،كأنه مل
حيدث له سقوط(.)1
وجاء يف رواية أن رجالً يف عهد رسول اهلل Aرشب اخلمر فجاءوا
به إىل الرسول Aفأقام عليه احلد ،وملا خرج وقع اجلالسون فيه ،قال
أحدهم :اللهم العنه ،وقال آخر :اللهم أخزه ،فالتفت إليهم رسول
اهلل Aقائالً( :ال تكونوا عون ًا للشيطان عىل أخيكم) قالوا :فام نقول يا
رسول اهلل؟ قال ( :Aقولوا :اللهم اهده ،اللهم أصلحه ،اللهم اغفر
له).
ملاذا يتلقف الواحد منا عثرة أخيه وكأنه أدرك مكسب ًا أو حقق أمنية؟
وملاذا يستغل البعض أتفه األسباب ليدخل معركة مع اآلخرين؟
( )1الشريازي :السيد حممد ،إيصال الطالب إىل املكاسب ج ٣ص.1٣1
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لقد كان أئمة اهلدى Bيتسامون عىل اإلساءات ،ويتجاوزون عن
األخطاء ،ليعلموننا الرزانة أمام املثريات ،كام نقل يف سرية اإلمام زين
العابدين Eأنه مر بر جل فبادر اإلمام بالسب والشتم ،فمشى اإلمام
معرض ًا عنه كأنه غري مقصود بكالمه ،فاقرتب إليه الرجل قائالً( :إياك
أعني) وأجابه اإلمام فور ًا( :وعنك أغيض) وانرصف عنه .ومرة أخرى
افرتى عليه رجل وبالغ يف سبه ،فالتفت إليه اإلمام Eهبدوء وبرودة
أعصاب قائالً( :إن كنا كام قلت:فنستغفر اهلل ،وإن مل نكن كام قلت :فغفر
اهلل لك)(.)1
أسباب وخلفيات:
هناك أسباب وخلفيات وراء هذا السلوك االنفعايل املتشنج ،لعل
من أبرزها ضعف الوعي واملعرفة بطبيعة احلياة والبرش ،أو الغفلة عن
ذلك وسيطرة التفكري املثايل ،حيث بعض الناس يرسمون يف أذهاهنم
صور ًا مثالية لألمور واألشخاص ،ويرون الواقع ال يتطابق مع تلك
التصورات املثالية ،فتصدمهم تلك املفارقة بني املثال الواقع.
ويكرر بعض الناس دائ ًام عبارة :املفروض كذا واملفروض كذا حينام
ّ

( )1القريش :باقر رشيف ،حياة اإلمام زين العابدين ص.٧٧
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يقومون اآلخرين وأعامهلم ،لكنهم ينسون أنفسهم ومطالبتها
ّ
باملفروضات عليها ،قبل مطالبة اآلخرين.
كام أن حالة القهر واالستضعاف قد تنمي يف نفس اإلنسان
االنفعالية والتشنج جتاه أنداده أو من هم دونه ،كرد فعل ملا خيتزن من
غضب وسخط جتاه املسيطرين عليه ،حيث ال يستطيع جماهبتهم.
وللرتبية العائلية والبيئة االجتامعية دور مؤثر يف تكوين وتكريس
هذه احلالة ،فتعامل العائلة مع الطفل ،وسلوكها أمامه ،يصوغ شخصيته
بنفس االجتاه ،وكذلك البيئة املحيطة باإلنسان تنعكس أخالقياهتا عىل
نفسه وسلوكه.
منهجية االستيعاب:
كام أن التشنج واالنفعال أمام املشاكل واألزمات خطأ مرفوض ،فإن
االستسالم واخلضوع للمشكلة ليس هو املطلوب ،وإنام الصحيح
استيعاب املشكلة عرب فهمها أوال ً بخلفياهتا وحجمها وحدودها ،دون
تضخيم أو هتويل ،ويف املرحلة الثانية :التفكري يف مواجهة املشكلة
بموضوعية وتأن ،ودون ترسع وارجتال ،وثالث ًا وأخري ًا :حشد الطاقة
والقدرة لتجاوز املشكلة.
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هذه املنهجية هي التي متكن اإل نسان من ختطي مشاكل احلياة
وحتول املشاكل والتحديات وسائل ودوافع لتفجري مواهبه
وعقباهتا،
ّ
وتنمية طاقاته.
وقد نجد يف مصطلح (رشح الصدر) الوارد يف النصوص الدينية ما
يعرب عن هذه املنهجية ،يف مقابل ضيق الصدر الذي يعرب عن حالة
ّ
التشنج واالنفعال.
ِ
ِ ِ
رش ْح َصدْ َر ُه ل ِ ْ ِ
إل ْس َال ِم ۗ َو َمن
يقول تعاىلَ { :ف َمن ُيرد ال َّلـ ُه َأن َ ْهيد َي ُه َي ْ َ
ِ
الس َام ِء}(.)1
ُي ِر ْد َأن ُيض َّل ُه َ ْ
جي َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّي ًقا َح َر ًجا َك َأن ََّام َي َّص َّعدُ ِيف َّ
وأول نعمة يمتن اهلل تعاىل هبا عىل نبيه حممد Aنعمة سعة الصدر
التي استوعب هبا Aمشاكل الدعو ة ،ومواجهة املرشكني ،يقول تعاىل:
َرش ْح َل َك َصدْ َر َك}(.)2
{ َأ َمل ْ ن ْ َ
وحينام أمر اهلل نبيه موسى Eأن يذهب إىل فرعون ،لريدعه عن
طغيانه ،وليدعوه إىل طاعة ربه ،فإن موسى Eطلب من اهلل أن يمنحه
ب
رشح الصدر ليستوعب مضاعفات وأعباء هذه املهمة الضخمة{ :ا ْذ َه ْ

( )1سورة األنعام :اآلية.125
( )2سورة الرشح :اآلية.1

128

ِ ِ
ِ
ارش ْح ِيل َصدْ ِري}(.)1
إ َ َٰىل ف ْر َع ْو َن إ َّن ُه َط َغ َٰى ﴿َ ﴾24ق َال َر ِّب ْ َ
وكلام كان طموح اإلنسان أكرب ،ودوره أرفع ،احتاج إىل مستوى
أعىل من سعة الصدر ،الستيعاب املشاكل والصعوبات ،يقول اإلمام
عيل ( :Eآلة الرياسة سعة الصدر).

( )1سورة طه :اآليتان .25-24
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العوائق بني اإلحباط والفاعلية
م ا هي خيارات اإلنسان جتاه العوائق التي تنتصب أمام احتياجاته
ورغباته يف هذه احلياة؟
وكيف يتعامل مع األزمات واملشاكل حينام تواجهه يف أي ميدان من
امليادين؟
هنالك ثالثة خيارات ترتاوح بينها مواقف الناس:
 )1االستسالم:
فالكثريون يرتاجعون أمام العوائق ،ويتخلون عن تطلعاهتم
واستهدافاهتم ،ويستسلمون لكل تداعيات املشكلة ومضاعفاهتا،
ويعرتفون بالعجز والفشل ،وأن ذلك قدرهم الذي ال خيار هلم إال ّ
قبوله.
وحينام تسيطر نفسية االستسالم عىل اإلنسان ،فإهنا تفرض عليه
االهنزام واالنسحاب أمام أبسط التحديات ،وأقل الصعوبات ،ودون أن
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يبذل جهد ًا كافي ًا لتجاوز ما يواجهه من عوائق.
 )2االنفعال النفيس:
والبعض من الناس حينام تصطدم رغباهتم بعوائق وموانع،
ويواجهون وضع ًا غري مريح هلم ،فإهنم يعيشون حالة من التوتر النفيس
الدائم ،ويصابون بالكآبة واإلحساس بالقهر ،وقد يؤدي هبم ذلك إىل
حالة الشعور باإلحباط والقنوط.
وهذا اخليار أسوأ وأخطر من اخليار السابق ،والذي يرتاجع فيه
اإلنسان عن رغبته ،ويعلن االستسالم والقبول باهلزيمة.
إنه هنا ال يتخىل عن رغبته ،بل يزداد انشداد ًا إليها ،ويعاين الشعور
باحلرمان منها ،ويستحة يف نفسه وذهنه دور العوائق يف عدم حتقيق
تلك ا لرغبة بشكل دائم ،مما جيعله عرضة لالضطراب النفيس ،واملعاناة
الشديدة.
اإلحباط:
ويطلق علامء النفس عىل هذه احلالة مسمى (اإلحباط) ()furstration
وهو تعبري عن احلالة التي يمر هبا الفرد حني ال يتوافر له إشباع دافع يلح
عليه ويشعره باحلاجة ،ويعرفونه بأنه :عملية تتض من إدراك الفرد لعائق
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يعوق إشباع حاجة له ،أو توقع حدوث هذا العائق يف املستقبل(.)1
وتتفاوت درجات الشعور باإلحباط حسب تفاوت إحلاح الدافع،
وقوة العائق ،فكلام كان دافع اإلنسان شديد ًا نحو غرض معني ،وكان
العائق قوي ًا ،تصبح حالة اإلحباط عنيفة بنفس الدرجة واملستوى.
وينتج اإلحباط خاصة يف درجاته املتقدمة ،آثار ًا تدمريية خطرية عىل
حياة اإلنسان واملجتمع.
فهو يمعن يف متزيق نفس اإلنسان ،وجيعله يعيش حالة دائمة من
السخط والتوتر ،ويفقده بالتايل اإلحساس بالسعادة ،والتمتع بمباهج
احلياة ،فيتناسى ويتجاهل كل ما لديه وحوله من املك اسب ،ومنابع اللذة
واالرتياح ،ويرتكز نظره وتفكريه حول ما ّ
تعذ ر عليه نيله والوصول
إليه.
فتصبح الدنيا يف عينه سوداء قامتة ،ويصبح هو كئيب ًا متشائ ًام ،وقد
خاطب هذه الرشحية من الناس الشاعر العريب إيليا أبو مايض ليدعوهم
إىل جتاوز حالتهم املرضية ،وأن يكونوا أكثر واقعية وتكيف ًا مع أوضاع
السارة فيها
احلياة ،وأكثر أمالً وتفاؤال ً بااللتفات إىل اجلوانب املرشقة ّ
( )1الرفاعي :نعيم ،الصحة النفسية ص 169الطبعة السابعة 198٧م -جامعة دمشق.
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حيث يقول:
مل تشتكي وتقول إنك معدم

واألرض ملكك والسام واألنجم

ولك احلقول زهورها وعبريها

ونسيمها

املرتنم

هشت لك الدنيا فاملك واجم

وتبسمت فعالم ال تتبسم

ما بني أشجار كأن غصوهنا

وتسلم

أيد

تصفق

والبلبل
تارة

ُّ
يشل إرادة اإلنسان ،ويمنعه من التفكري يف السعي
واإلحباط
واحلركة ،حيث يفقد الثقة يف ذاته ،ويف جدوى أي حماولة أو نشاط.
اإلحباط دافع للعدوان:
ويف أسوأ مرحلة قد يصبح اإلحباط دافع ًا نحو العدوان ،حيث يظهر
املصاب باإلحباط شديد التوتر ،ميّاالً إىل اقتناص أية فرصة للخالص
من ضغط التوتر لديه.
إنّنا نالحظ مثل هذه احلالة عند بعض األطفال ،حينام يفتقدون
الرعاية التي اعتادوها ،أو حيال بينهم وبني بعض رغباهتم ،فإهنم قد
يقومون بنشاط ختريبي ،فيةبون ويكرسون ما حوهلم من األواين
واألثاث.
وقد يأخذ العدوان الناشئ من اإلحباط شكالً كالمي ًا أحيان ًا
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كالشتائم والكالم القايس ،وقد يأخذ شكالً عاطفي ًا كاختزان الكراهية
واحلقد عىل اآلخرين ،وقد يتفجر عنف ًا باجتاه الذات أو الغري.
إ ّن حاالت االنتحار هي يف الغالب إفراز ملستوى متقدم من
اإلحباط  ،هييمن عىل نفس الفرد ،ويدفعه إلهناء حياته ،للخالص من
ضغط التوتر اإلحباطي الذي يعانيه.
لذلك يرى علامء النفس أ ّن مرض االكتئاب قد يكون الالعب
الرئييس وراء حماوالت االنتحار ،وتقدر الباحثة األمريكية الدكتورة
(جانيس وتينزل) يف كتاهبا (االكتئاب اإلكلينيكي) إىل أ ّن هناك 200
ألف شخص كل عام حياولون االنتحار والتخلص من حياهتم ،إال ّ أ ّن
الذين ينجحون يف االنتحار وقتل أنفسهم هم  25ألف شخص من بني
املئتني ألف سنوي ًا(.)1
ويشري حتقيق نرشته جريدة الوطن السعودية إىل أ ّن نصف مليون
شخص حياولون قتل أنفسهم سنوي ًا ،وأ ّن اإلقدام عىل االنتحار ليس
رغبة يف املوت ،بل للهروب من األمل ،ويف أمريكا زاد عدد الذين
ينتحرون عىل الذين ُيقتلون عن طريق الغري .واالنتحار عادة ما يكون

( )1االقتصادية :جريدة يومية  ٣0يناير 2001م ص.5
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بسبب زيادة الضغوط النفسية.
وتعرض التقرير لوجود هذه الظاهرة وتصاعد أرقامها يف اململكة،
ّ
فحسب إحصاء وزارة الداخلية السعودية لعام 1420هـ جتاوزت
حاالت االنتحار وحماولة االنتحار  400حالة .ومن بني املنتحرين
مواطن سعودي حاصل عىل درجة الدكتوراه ،وضابط برتبة نقيب،
ونساء غري متزوجات ،األمر الذي يعني أ ّن هناك أكثر من حالة انتحار
يومي ًا(.)1
اإلحباط قنوط من رمحة اهلل:
عالج اإلسالم حالة اإلحباط حتت مسمى (القنوط) حيث وردت
آيات وأحاديث عديدة ،حتذر اإلنسان من خطر القنوط ،وتعتربه مساوق ًا
للكفر باهلل تعاىل ،والضالل عن منهجه القويم.
َط َيقنُ ُ
والقنوط لغة :مصدر قوهلمَ :قن َ
ط إذا يئس يأس ًا شديد ًا .قال
ابن األثري :القنوط هو أشد اليأس من اليش ء ،وقيل :القنوط :اليأس من
اخلري .ويبدو أ ّن القنوط أبلغ من اليأس ،للرتقي إليه يف قولـه تعاىل:

( )1الوطن :يومية سعودية ٧ديسمرب 2000م ص.1٧
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ِ
الرش َف َي ُئوس َقنُوط}(.)1
{ َوإن َّم َّس ُه َّ ُّ
وعدّ علامء اإلسالم القنوط من رمحة اهلل من الكبائر .يقول تعاىل:
الضا ُّل َ
ون}(.)2
مح ِة َر ِّب ِه إِ َّال َّ
{ َو َمن َي ْقن َُط ِمن َّر ْ َ
واآلية وردت يف سياق قصة نبي اهلل ابراهيم اخلليل  ،حيث تقدم به
ِ
رش َك بِ ُغ َالم
وزوجته العمر ومل يرزقا ولد ًا ،فجاءت املالئكة تبرشه {إنَّا ُن َب ِّ ُ

َعلِيم}( )3لكنه مل يكن متوقع ًا حلصول ذلك بسبب كرب سنه { َق َال
ِ
ِ
ِ
رش َ
ون}( ، )4فحذرته املالئكة من أن
رش ُمتُوين َع َ َٰىل َأن َّم َّسن َي ا ْلك َ ُ
رب َفبِ َم ُت َب ِّ ُ
َأ َب َّ ْ
رشن َ
ني}( ،)5لكنه
احل ِّق َف َال َت ُكن ِّم َن ا ْل َقانِطِ َ
َاك بِ ْ َ
يقع يف حالة القنوط { َقا ُلوا َب َّ ْ
أشار إىل إدراكه ومعرفته بسوء وخطر هذه احلالة ،وأهنا تصيب الضائعني
الضا ُّل َ
ون}.
مح ِة َر ِّب ِه إِ َّال َّ
التائهني { َق َال َو َمن َي ْقن َُط ِمن َّر ْ َ
وحتى بالنسبة ملن يتورطون يف معايص اهلل ويرتكبون الذنوب واآلثام،
فإن اهلل تعاىل يفتح أمامهم أبواب األمل والرجاء ،وحيثهم عىل التوبة
واإلنابة ،حتى ال يصابوا بحالة قنوط وإحباط تدفعهم أكثر إىل أحضان
( )1سورة فصلت :اآلية.49
( )2سورة احلجر :اآلية.56
) (٣سورة احلجر :اآلية .5٣
 ))4سورة احلجر :اآلية .54
) (5سورة احلجر :اآلية .55
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ِ
ِ ِ
رس ُفوا َع َ َٰىل
اجلريمة واالنحراف .يقول تعاىلُ { :ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
مح ِة ال َّل ِ
ـه ۗ إِ َّن ال َّلـ َه َي ْغ ِف ُر ُّ
وب َمجِي ًعا ۗ إِ َّن ُه ُه َو
َأن ُف ِس ِه ْم َال َت ْقنَ ُطوا ِمن َّر ْ َ
الذ ُن َ

ا ْل َغ ُفور ِ
يم}(.)1
الرح ُ
ُ َّ

ويف حديث رشيف مروي عن رسول اهلل Aعن ابن مسعود Nأنه
قال ( :الفاجر الراجي لرمحة اهلل تعاىل أقرب منها من العابد املقنط) (.)2
ويشري اإلمام عيل Eإىل ما يسببه القنوط لصاحبه من احلرمان
وضياع الفرص واملكاسب بقولـه ( :ويف القنوط التفريط)(.)٣
 -3الفاعلية:
اخليار الثالث جتاه العوائق والعقبات ،هو الفاعلية والسعي ،ذلك أن
قس ًام كبري ًا من العوائق ليس مستعصي ًا عىل التجاوز واالخرتاق ،لكنه
حيتاج إىل بذل مزيد من اجلهد ،واستخدام ألوان من الوسائل
واألساليب ،فالبعض من الناس إذا ما استوقفهم يف طريق حتقيق
رغباهتم واحتياجاهتم عائق أو حاجز ،هيرعون رسيع ًا إىل الرتاجع
واالنسحاب ،ويسري ون ضمن أحد اخليارين السابقني.
( )1سورة الزمر :اآلية.5٣
( )2املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج ٧4ص.211
( )٣اهلندي :عيل املتقي ،كنز العامل ج ٣ص 140حديث رقم .5869
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بينام أثبتت التجارب ووقائع احلياة ،أن االجتهاد يف السعي ،وتكرار
املحاوالت ،وجتديد األساليب والوسائل ،كفيل بمساعدة اإلنسان عىل
حتقيق مآربه ،والوصول إىل أهدافه غالب ًا.
إن الطفل الصغري قد ال يستجيب له والداه يف تنفيذ رغبته من أول
إشارة أو طلب ،ومن وحي فطرته وطبيعته يبقى مرص ًا عىل ما يريد
مستخدم ًا سالح البكاء والرصاخ ،حتى يتم له حتقيق رغبته.
وكم من طالب تعثر يف طريق الدراسة وطلب العلم ،لكنه مع
املواصلة واإلرصار نال رفيع الدرجات.
ويدرك كل مراجع للمؤسسات العامة واخلاصة أنه قد ُترفض
م عاملته وطلبه يف بادئ األمر ،لكنه إذا تابع املعاملة ،وأكمل نواقصها،
أو رفعها إىل اجلهات العليا يف تلك املؤسسة ،فإنه قد حيظى بالنجاح
والقبول.
االلتفاف عىل العائق:
قد يواجه اإلنسان عائق ًا قاهر ًا يصعب اقتالعه وجتاوزه ،إما لطبيعة
ذلك العائق ،كالعاهات واإلعاقات اجلسدية ،وإما الستلزامه ظرف ًا
وقدرة ال يمتلكها اإلنسان بالفعل.
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وهنا جيب أن يتحىل اإلنسان بالواقعية ،فال يصبح أسري ًا لتلك
املشكلة التي ال يمتلك حلها بالفعل ،بل خيرج عن سيطرهتا عىل نفسه
ومشاعره ،ويلتفت إىل سائر نقاط قوته ،وإىل اإلمكانيات املتوفرة لديه،
والفرص األخرى املتاحة أمامه ،وبذلك يستطيع أن حيقق لنفسه تقدم ًا
يعو ض عليه ما فقده من تطلع ورغبة بسبب تلك العوائق ،وقد
ونمو ًا ّ
جيد نفسه يف موقع أفضل ومستوى أعىل.
إن من يعيش يف مقتبل عمره حالة ُيتْم بفقد والديه أو أحدمها،
فيعاين حرمان ًا عاطفي ًا ،ويفتقد الرعاية ال تي يرى غريه يتمتع هبا ،هذا
اإلنسان إذا سيطرت عىل نفسه معاناة اليتم ،وخضع هلا ،فسيعيش األمل
والتمزق النفيس ،والذي قد ينعكس عليه اكتئاب ًا وإحباط ًا ،وقد يدفعه
لتوجهات سلبية خاطئة .وستكون حياته متخلفة ،ومستقبله سيئ ًا ..بينام
لو تكيّف مع حالة اليتم كأمر واقع ،ال يستطيع تغيريه وال تبديله ،واجته
الكتشاف قدراته ،وتنمية طاقاته ،فإنه سيصبح يف وضع جيد ،ومستوى
متقدم ،يتفوق به عىل آخرين عاشوا يف كنف آبائهم وأمهاهتم ،لكنهم مل
يمتلكوا مؤهالته ومستواه.
تشوه اخللقة ،أو
وكذلك من يبتيل بإعاقة جسدية كفقد البرص ،أو ّ
حالة كساح أو شلل ..فإنه إذا وقع يف أرس معاناته ،واستجاب نفسي ًا

140

حلالة النقص التي عنده ،فسيحكم عىل نفسه باإلنزواء واالهنيار ،أما إذا
جتاوز تلك اإلعاقة نفسي ًا ،وفتش عن ما لديه من نقاط قوة أخرى،
وف ّعلها ونامها ،فسيكون مرشح ًا للعب دور مؤثر يف احلياة ،قد يتفوق من
األصحاء العاديني.
خالله عىل
ّ
مصاف العظامء ،وحقق تقدم ًا وانجاز ًا يف
معو ق أصبح يف
ّ
وكم من ّ
تاريخ البرشية ..ونقرأ يف تارخينا العريب عن شخصية رائدة يف الفلسفة
املعري (٣6٣-449هـ105٧-9٧٣،م) والذي
واألدب هو أبو العالء ّ
فقد برصه وهو يف الرابعة من عمره عىل إثر اصابته باجلدري ،لكنه أقبل
ونمى يف نفسه القدرة عىل احلفظ ،فكان يبحث عن
عىل العلم واألدبّ ،
الكتب واملكتبات ،وجيتهد يف حفظ ما يقرأ عليه منها ،حيث توجه من
بلدته حلب إىل انطاكية واستفاد من مكتبة عامرة فيها ،تشتمل عىل
نفائس الكتب ،فحفظ منها ما شاء اهلل أن حيفظ ،وذهب إىل الالذقية
فدرس اليهودية والنرصانية ،وزار طرابلس قاصد ًا مكتبة كبرية فيها ،ثم
تردد يف طور الحق عىل مكتبات بغداد ودور العلم هبا ،فأصبح أديب ًا
نابغا ،روى الثعالبي عن أيب احلسن املصييص الشاعر قوله :لقيت بمعرة
النعامن عجب ًا من العجب ،رأيت أعمى شاعر ًا ظريف ًا يدخل يف كل فن
من اجلد واهلزل يكنى أبا العالء ،وسمعته يقول :أنا أمحد اهلل عىل العمى،
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كام حيمده غريي عىل البرص ،فقد صنع يل وأحسن يب إذ كفاين رؤية
الثقالء البغضاء.
وأشار ابن العديم إىل قوة حفظ أيب العالء برواية حكاية عن ابن
منقذ ذكر فيها أنه يقرأ عليه الكراسة والكراس تني مرة واحدة فيحفظهام،
ومل يعلم له من شيوخ بعد سن العرشين ،وذكر هو أنه مل حيتج إليهم
بعدها(.)1
إن فقد البرص مل يقعد به عن طريق املجد والتقدم ،بل اكتشف
موهبته يف احلفظ ونامها ،واستفاد من عشقه للعلم واملعرفة فنهل منها.
وأصبح شخصية علمية أدبية عاملية.
ومن ا ألمثلة املعارصة ألشخاص جتاوزوا إعاقتهم ،وحلقوا يف سامء
العظمة والعبق رية ،العامل الربيطاين املعروف ( ستيفن هاوكنج) والذي
يعد أبرز العلامء يف الفيزياء والرياضيات ،يف النصف الثاين من القرن
العرشين ..لقد أصيب بمرض وهو يف السابعة من عمره ،وصارع
املرض حتى أصبح كسيح ًا يتحرك عىل مقعد ذي عجالت ،وال يستطيع
التكلم بشكل طلق ومفهوم ،فال تفهم له إال سكرتريته أو تالمذته

( )1املوسوعة العربية العاملية ج 2٣ص ،480الطبعة الثانية  - 1999الرياض.
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القريبون ،لكنه صار أستاذ الرياضيات العليا يف جامعة (كامربدج)
وعني وعمره  ٣2سنة يف اجلمعية العلمية امللكية الربيطانية،
الشهريةّ ،
وشغل فيها كريس نيوتن ،سنة 19٧4م.
وقدم نظريات علمية عظيمة وجديدة حول الكون ،ويف الفيزياء
والرياضيات ،وله أبحاث كثرية مطبوعة ،ترجم منها إىل اللغة العربية
كتابه (تاريخ موجز الزمان).
جمتمعات تتحدى العوائق:
وعىل صعيد املجتمعات ،قد يواجه جمتمع ما ظرف ًا قاهر ًا ،تعاق فيه
حركته ،ويقع حتت سي طرة مناوئة ،فإذا ما استسلم وخنع فسيعيش
التخلف والذل ،وإذا ما سيطرت عىل أبنائه حالة االحباط والقنوط
فسينكفئون عىل أنفسهم ،وتظهر يف أوساطهم تيارات العنف والتطرف،
شمروا عن سواعد اجلد والنشاط ،واهتموا ببناء كفاءاهتم،
أما إذا
ّ
وصقل مواهبهم ،واستغالل الفرص املتا حة أمامهم ،فسيفرضون
أنفسهم عىل ساحة احلياة ،ويصنعون ملجتمعهم معادلة جديدة من القوة
والتقدم.
ّ
ولعل الشعب الياباين أفضل مثل يقدم يف التاريخ املعارص ،فقد
خرج هذا الشعب من احلرب العاملية الثانية سنة 1945م ،منهزم ًا حمطم
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القوى ،بعد إصابته بالقنبلة الذرية يف هري وشيام ونكازاكي.
وكانت خسائرهم البرشية تقدر بمليونني وثامنني ألف إنسان،
وخسائرهم االقتصادية تزيد عىل  562مليار دوالر.
وحينام قرر االمرباطور الياباين وحكومته االستسالم انتحر آالف
الضباط تأمل ًا واحتجاج ًا .وفرضت عليهم رشوط وجود قواعد أمريكية،
وعدم عسكرة اليابا ن ،وأن يكون جيشهم بحجم حاجتهم الداخلية.
لقد كان هذا الظرف قاهر ًا ومفروض ًا عليهم ،وال يستطيعون
مواجهته بالقوة ،لكنهم مل يستسلموا لليأس والقنوط ،ومل تسيطر عليهم
حالة اإلحباط ،ومل ينشغلوا باجرتار الغبن ،والبكاء الدائم عىل
مصائبهم ،بل سارعوا بعد تسعة أشهر من ا نتهاء احلرب إىل تشكيل
جملس أعىل قرر البدء باإلصالح الشامل ،واجتهوا صوب التعليم ،ونحو
التصنيع التكنولوجي ،وحفزوا اهلمم يف أنفسهم ،واجتهدوا يف تفجري
كفاءاهتم ومواهبهم ،وأسسوا جمالس منتخبة لتطوير املدارس واستيعاب
أكرب قدر من الطالب فكان من نتائج ذلك ما ييل:
أصبح الطفل الياباين يف الرابعة عرش من عمره ،يتلقى تعلي ًام ال يتلقاه
األمريكي إال يف الثامنة عرش من عمره.
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وتبلغ أيام الدراسة يف اليابان  220يوم ًا ،بينام هي يف أمريكا 180
يوم ًا.
وبينام حيقق الطالب األمريكي واألورويب  100نقطة يف اختبارات
الذكاء فإن الطالب الياباين حيقق  11٧نقطة.
أما عىل الصعيد االقتصادي فإن الدخل القومي لليابان سنة 1951م
كان يعادل ثلث الدخل القومي لربيطانيا ،ونصف دخل أمريكا ،لكنه يف
سنة  1990م أصبح بمقدار ثلثي دخل أمريكا وثالثة أضعاف دخل
بريطانيا!!
وأصبحت اليابان أغنى دولة يف أصوهلا املالية والعقارية ،حيث
وصلت ثروهتا يف هذا املجال إىل  4٣تريليون دوالر ،بينام تقدر ثروة
أمريكا يف ذات املجال  ٣6تريليون دوالر.
وتعبري ًا عن هذا التقدم االقتصادي أصدر رئيس رشكة سوين
اليابانية كتاب ًا سنة  1988م بعنوان (اليابان يمكن أن تقول (ال)
للواليات املتحدة األمريكية).
ومعروف أن معدل األعامر يف اليابان هو األعىل عاملي ًا ،حيث يصل
إىل  82عام ًا للنساء ،و ٧6عام ًا للرجال ،وفيها أكثر من  4000شخص ًا
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أعامرهم تزيد عىل  100عام.
هكذا تكون الفاعلية أفضل طريق وأحسن خيار لاللتفاف عىل
العوائق ،ولتحقيق تطلعات التقدم والرقي ،عىل صعيد الفرد واملجتمع.
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قلق االختبارات
يعيش الطالب والطالبات ومعهم ُأ رسهم ،ما يشبه حالة الطوارئ،
والظروف االستثنائية ،استعداد ًا ملواجهة االختبارات يف مراحل التعليم
املختلفة .وذلك يعكس موقعية التعليم يف حياة اإلنسان املعارص ،حيث
أصبح حمدد ًا أساس ًا لقيمته االجتامعي ة ،ولتشكيل حياته املعيشية .وألن
االختبار هو نقطة العبور من حمطة تعليمية إىل أخرى ،وهو بوابة التخرج
إىل ميدان احلياة العامة ،والتأهيل الوظيفي والعميل ،وألن معدّ ل
الدرجات التي حيصدها الطالب ،ومستوى األداء يف االختبار يؤثر يف
حتديد املرحلة التالية ،ويف مقدار ونوعية اخليارات والفرص املتاحة أمام
الطالب املتخرج والطالبة املتخرجة ،لكل ذلك من الطبيعي أن تواكب
االختبارات هذه الدرجة العالية من االهتامم.
بني االهتامم والقلق:
وإذا كان االهتامم باالختبارات مطلوب ًا ،ليكون الطالب أفضل
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استعداد ًا وقدرة عىل األداء ،ولتقف األ رسة خلفه مشجعة ودافعة نحو
املزيد من اجلد واالجتهاد .فإن املبالغة يف االهتامم ليتحول إىل حالة من
القلق العايل أمر مة ،ويؤدي إىل نتائج عكسية.
ويبدو أن الكثري من الطالب والطالبات وعوائلهم يف خمتلف
املجتمعات ،يعانون من درجة عالية من القلق ،تنتاهبم يف أوقات
االختبارات ،وخت ّلف العديد من اآلثار واملضاعفات السلبية.
وقد اهتم الباحثون وخرباء علم النفس الرتبوي هبذه الظاهرة،
ورصد نتائجها ،وخاصة عىل صعيد مستوى اإلنجاز األكاديمي
للطالب.
فمنذ منتصف اخلمسينات من هذا القرن وحتى اآلنُ ،أ جريت
العديد من الدراسات والبحوث ،يف أوروبا والواليات املتحدة
األمريكية ،حول موضوع قلق االختبارات عند الطالب ،يف كل املراحل
التعليمية املختلفة .وحصلت دراسات قليلة حمدودة حول ذات املوضوع
يف العامل العريب.
ووضع بعض اخلرباء قياسات لتحديد درجة القلق من االختبار،
عرب طرق عديدة ،ولعل استفتاءات التقرير الذايت ( )self Reportهي
أشهر تلك الطرق املستخدمة،
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وهناك مقياس قلق االختبار  Test Anxiety Inventoryمن إعداد
 Spielbergerوزمالئه(.)1
وتقدر الدراسات املختلفة يف أمريكا وأوروبا أن حوايل  %20من
طلبة املدارس يعانون من قلق االختبار ،بدرجات متفاوتة ،وأن %20
من املتعلمني الذين كانوا يعانون من درجة عالية من قلق االختبار،
ترسبوا من املدرسة ،بسبب الفشل األكاديمي( .)2ويفرتض أن هذه
النسب تكون مرتفعة يف العامل الثالث.
النتائج العكسية:
إن ما يطمح إليه الطالب هو جتاوز االختبار بنجاح ،وحتقيق معدل
متقدم ،وهو ما تتمناه له ُأرسته ،واإلخفاق يف حتقيق هذا الطموح هو ما
يوجب القلق واخلوف ،إن الدرجة املقبولة من القلق هي التي تبعث عىل
املزيد من اجلد واالجتهاد ،والتهيؤ واالستعداد.

( )1الطـواب :ســيد حممـود ،قلــق االمتحـان والــذكاء واملسـتوى الــدرايس وعالقتهـا بالتحصــيل
األكاديمي ص ،161جملة العلوم االجتامعية  -جامعة الكويت ،املجلد العرشون ،العدد الثالث
/الرابع 1992م.
( )2قسم علم النفس الرتبوي  -جامعة الريموك :قلق االختبار واألفكـار العقالنيـة والالعقالنيـة،
جملة علم النفس  -العدد  26السنة السابعة 1992م.
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لكن شدة القلق والتي تعترب حالة سلبية مرضية ،تؤدي إىل نتيجة
وتفوت ع ليه فرصة النجاح
عكسية ،وتوقع الطالب فيام حيذر منه،
ّ
والتقدم .ألهنا حتدث عنده حالة انفعالية مصحوبة بتوتر وحتفز ،وحدة
انفعال ،وانشغاالت عقلية سالبة ،تفقده القدرة عىل الرتكيز املطلوب يف
املذاكرة وأثناء االختبار.
إن القلق الشديد ينبعث من ضعف الثقة بالنفس ،حيث يشكك يف
قدرته عىل استيعاب املادة ،أو استذكار املعلومة عند احلاجة إليها .كام
تغذيه بعض األفكار الوسواسية ،واهلواجس التشاؤمية ،التي جتعل
الطالب أمام شبح الفشل املرعب ،واملصري القاتم املجهول.
وكم من طالب يكون استيعابه للامدة جيد ًا ،وحافظته للمعلومات
يقظة ،وقدرته عىل االستعادة واالستذكار مناسبة ،لكن ارتفاع درجة
القلق لديه ،وانشغاله باهلواجس واملخاوف ،يصيبه بنوع من اإلرباك
واالضطراب ،فتتشتت أفكاره ،وتفلت املعلومات من بني يديه ،ويرتدد
يف اختيار اإلجابات ،وبالتايل يكون أداؤه ضعيف ًا سيئ ًا.
إن ذات الطالب لو أتاح لنفسه فرصة االطمئنان واالرتياح النفيس،
ولو سيطر عىل حالة القلق واخلوف لديه ،لوجد يف قدراته وإمكاناته
اخلري الكثري ،ولو واجهته األسئلة التي تعثّر أمامها يف موقف االختبار،
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ضمن حالة طبيعة ،ملا رأى صعوبة يف تقديم اإلجابات الصحيحة عليها.
لكن سيطرة احلالة السلبية عليه أعاقته عن حسن األداء واإلنجاز.
و كام يتحدث علامء النفس ،فإن اإلنسان حينام تواجهه مهمة ما،
حيتاج إىل تركيز انتباهه ،وتوجيه طاقاته نحو أدائها ،وأن يتمحور اهتاممه
بذات األمر املطلوب ،لكن حالة القلق العايل تنتج لديه استجابات غري
مرتبطة باملهمة املطلوبة ،وغالب ًا ما تكون مركزة حول الذات .فمثالً
بالنسبة للطالب يف موقف االختبار ،حيتاج إىل تركيز اهتاممه وذهنه حول
األسئلة املثارة أمامه ،لكن اإلفراط يف القلق يشغل ذهن الطالب ،بام
يدور يف أحاسيسه ومشاعره ،فقد جيد نفسه مستغرق ًا يف التفكري حول ما
سيرتتب عىل فشله وضعف أدائه ،وكيف سيكون موقفه أمام أهله أو
زمالئه؟
وهناك دراسات علمية ميدانية كثرية ،وخاصة يف املجتمعات
الغربية ،اهتمت ببيان العالقة بني قلق االختبار واإلنجاز الفعيل عند
الطالب ،وأكدت االرتباط بني مستويات القلق العايل لالختبار،
وانخفاض مستوى األداء األكاديمي عند الطالب ،حيث توصلت إىل أن
الطالب الذين يعانون من القلق العايل لالختبار ،حيصلون غالب ًا عىل
تقديرات أقل يف هذه االختبارات ،مقارنة بالطالب اآلخرين ذوي القلق
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املنخفض.
وتشري نتائج عدد من الدراسات يف هذا املجال ،إىل أن األفراد الذين
يعانون من درجة عالية من قلق االختبار ،يقضون كثري ًا من وقتهم قبل
وخ الل االختبار وهم:
 -1منزعجون حول أدائهم ويفكرون يف أداء اآلخرين.
 -2يفكرون يف البدائل التي يمكن اللجوء إليها يف حالة فشلهم يف
االختبار.
 -٣تنتاهبم بشكل متكرر مشاعر العجز وعدم الكفاية.
 -4يتوقعون العقاب وفقدان االحرتام والتقدير.
 -5تنتاهبم ردود فعل واضطراب فسيولوجية خمتلفة.
وينتج عن هذا كله نوبات من االضطراب أو اهليجان االنفعايل،
األمر الذي يعيق الرتكيز واالنتباه ملهمة اإلجابة عىل أسئلة االختبار،
ويؤدي بالتايل إىل ضعف األداء.
الثقة واالطمئنان:
الثقة بالنفس واالطمئنان هي أهم قوة يتسلح هبا الطالب يف موقف
االختبار ،فهي التي متكنه من استيعاب موا ّد دراسته عند املذاكرة
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واملراجعة ،وهي التي تركز انتباهه عىل ما يواجهه من أسئلة االختبار،
وتعطيه الفرصة السرتجاع املعلومات واستذكارها بشكل منظم وفق
احلاجة إليها.
أما كيف يتو ّف ر الطالب عىل هذه الصفة؟ وكيف يمتلك هذه القوة؟
ف إن عوامل عديدة هلا دور يف بناء الشخصية عىل أساس الثقة
واالطمئنان ،منها :الرتبية العائلية السليمة ،ومنها الثقافة والوعي
الصحيح ،الذي خيلق عند اإلنسان منهجية التعامل والترصف السليم يف
خمتلف الظروف واألزمات.
وهذا ما تؤكده القيم واملفاهيم الدينية التي جتعل اإلنسان عىل صلـة
دائمة بـاهلل سبحانه وتعاىل ،هـذه الصلـة تشيع يف النفس الثقة واالطمئنان
ـه ۗ َأ َال بِ ِذك ِْر ال َّل ِ
{ا َّل ِذين آمنُوا و َت ْطم ِئن ُق ُلوهبم بِ ِذك ِْر ال َّل ِ
ـه َت ْط َم ِئ ُّن
َ َ ُّ
ُُ
َ َ
وب}(.)1
ا ْل ُق ُل ُ
وذكر اهلل هنا يعني تلك املنظومة من القيم واملفاهيم التي يؤمن هبا
اإلنسان املسلم ،وينظر من خالهلا إىل احلياة واألمور ،فيكون موضوعي ًا
يف تفكريه ،منطقي ًا يف حساباته ،متحمالً لواجباته ومسؤولياته ،دارئ ًا عن

( )1سورة الرعد :اآلية .28
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نفسه املخاوف والقلق بالتوكل عىل اهلل ،والثقة به وبام رزقه اهلل من
قدرات وإمكانيات ذاتية عظيمة .ويقول اهلل تعاىلُ { :ي َث ِّب ُت ال َّلـ ُه ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة}( )1والقول الثابت هو
آ َمنُوا بِا ْل َق ْول ال َّثابِت ِيف ْ َ
منهجية التفكري الصحيح ،ونمط السلوك السليم.
من ناحية أخرى فإن استعداد الطالب وهتيئه لالختبار ،باهتاممه
الدرايس طوال العام ،ومرا جعته الدقيقة لكل مادة يذهب الختبارها،
جيعله عىل بصرية من أمره ،واثق ًا من نفسه .إن مشكلة بعض الطالب
والطالبات هي التساهل يف دروسهم ،وعدم االجتهاد يف استيعاهبا أثناء
الدراسة ،والتسويف يف املذاكرة ،فيدامههم االختبار ،وهم عىل غري أهبة
كافية ،فيضغطون عىل أنفسهم يف وقت حمدود قصري قبل االختبار،
وذلك من أهم أسباب اإلصابة بحالة القلق الشديد.
ويمكن القول هنا إن حالة الطالب يف موقف االختبار ،تعكس
جممل عالقته مع املدرسة والتعليم ،فالطالب اجلا ّد املجدّ  ،يستقبل
االختبار بثقة واطمئنان غالب ًا ،ويتعامل معه ضمن حالته الطبيعية،
ووضعه االعتيادي ،مع درجة من الرتكيز واالهتامم .أما الطالب

( )1سورة إبراهيم :اآلية.2٧
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الضعيف يف جديته واجتهاده ،أو الذي يعاين من مشاكل يف عالقته مع
املدرسة والتعليم ،فإنه جيد نفسه يف سباق مع الزمن للمذاكرة يف آخر
الوقت ،فيدخل قاعة االختبار وهو غري متأكد من استيعابه للامدة ،مما
جيع له فريسة سهلة للقلق واالضطراب.
كام أن للظروف احلياتية التي يعيشها الطالب أيام االختبار دور ًا يف
استقرار حالته النفسية ،فالسهر ليلة االختبار وقلة النوم ،وارتباك
الربنامج الغذائي ،قد يؤثر عىل قدرة الرتكيز الذهني ،ويساعد عىل رفع
مستوى القلق والتوتر النفيس.
دور العائلة:
ينبغي أن تساعد العائلة أبناءها طالب ًا وطالبات يف جتاوز مرحلة
االختبار بثقة ونجاح ،وذلك باالهتامم املسبق الدائم بوضعهم الدرايس،
فليس صحيح ًا أن تغفل العائلة عن متابعة الوضع التعليمي ألبنائها ،ثم
تبالغ يف االهتامم فجأة عند االختبار.
وللعائلة دور أ ساس يف زرع الثقة يف نفس الطالب ـ الطالبة،
وترشيد حالة القلق لتكون ضمن الوضع الطبيعي اإلجيايب ،وتوفري
األجواء املساعدة له عىل املراجعة الكافية لدروسه ،وتشجيعه ليكون
أكثر ثقة واطمئنان ًا.
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وختطئ بعض العوائل حينام تبالغ يف الضغط عىل األوالد فرتة
االختبارات ،وتو اصل حتذيرهم من الرسوب ،وتتوعدهم عىل اإلخفاق،
فتزيدهم قلق ًا واضطراب ًا ،وتسبب هلم أرضار ًا تطاول أعامق نفوسهم
وتكوين شخصياهتم.
إن مستويات الذكاء ختتلف من طالب إىل آخر ،وليس التفوق
وإحراز أرفع الدرجات أمر ًا متوقع ًا من كل طالب ،كام أن الرغبة يف
التعليم متفاوتة أيض ًا بني الطالب ،فيجب أخذ هذه األمور بعني
االعتبار .وال جيوز استخدام أساليب القمع والقسوة ضد الولد إذا كان
قارص ًا يف استيعابه ،أو مقرص ًا يف اجتهاده ،إال بمقدار التوعية والتنبيه
والتأديب ،ضمن احلدود املعقولة ،بام ال يتجاهل إنسانيته وحقوقه ،وال
يدفعه إىل رد ات فعل خاطئة منحرفة ،تة بحياته الشخصية ،وارتباطه
العائيل.
املدرسة واملعلم:
املدرسة هي جهة االتصال املبارش مع الطالب يف الشأن التعليمي،
وكام هي معنية باملستوى العلمي الدرايس ،فهي مؤثرة يف اجلانب
الرتبوي النفيس ،فمهمتها تربوية تعليمية ،لذلك تطلق كثري من الدول
عىل الوزارة املعنية بالتعليم عنوان وزارة الرتبية والتعليم.
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واجلانب الرتبوي هو أرضية التعليم ،وهدف أساس له ،واهتامم
املدرسة بالرتبية خيدم اإلنجاز التعليمي .ومن أجل ذلك جيب أن تسعى
املدرسة إلقامة أفضل العالقات مع طالهبا ،لينجذبوا إليها نفسي ًا،
ويرتبطوا هبا عاطفي ًا ،عرب تعامل املدرسني األبوي مع الطالب .فاملعلم
بمثابة أب للطالب ،أو أخ أكرب له ،وكذلك املعلمة عليها أن تشعر
باألمومة لطالباهتا ،والصداقة هلن ،وأحوج ما يكون الطالب إىل رعاية
معلميهم هو يف وقت االختبارات.
إن هدف االختبارات هو التأكد من استيعاب الطا لب للامدة العلمية
التي درسها ،واهتاممه بمراجعتها ،فاألسئلة التي توضع لالختبار تكون
خلدمة هذا اهلدف .وال ينبغي أن يتبارى املعلمون ،ويزايدوا عىل بعضهم
بعض ًا ،يف التشديد وتصعيب األسئلة ،وصياغتها كألغاز وأحاجي ،أو
بطريقة تعجيزية ،أو إجلاء الطالب إىل االهنامك يف حفظ النصوص
واملعلومات ،مع أن املطلوب يف العملية التعليمية هو الفهم واالستيعاب
بالدرجة األوىل.
ويف االستعداد لالختبارات ،يكون لتوجيهات املعلم وإرشاداته دور
كبري يف صنع احلالة النفسية للطالب ،فهو الذي يشجعهم عىل االهتامم
اإلجيايب ،وينمي فيهم روح الثقة ،وأج واء االطمئنان ،وينزع عنهم هالة
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الرعب والقلق.
وخطأ ما يقوم به بعض املدرسني ،من التهويل والتهديد لطالهبم
قرب االختبارات ،وهم يقصدون بذلك دفعهم أكثر لالهتامم ،لكن
األسلوب اخلاطئ غالب ًا ما يعطي نتيجة خاطئة.
ويف قاعة االختبار جيب أن تتجىل رعاية املعلم وحنوه عىل الطالب،
فهو يف حلظة حساسة ،حيتاج فيها إىل العون والدعم ،الذي يوفر له
االطمئنان واالستقرار ،ويشيع يف نفسه روح الثقة ،فيصبح أكثر ارتياح ًا
وتركيز ًا .والعون الذي نقصده من املعلم هو اخللق الطيب ،والتعامل
اهلادئ ،والتشجيع ورفع املعنويات.
إن بعض املعلمني يدخل عىل الطالب يف قاعة االختبار كضابط
عسكري ،أو كمحقق يواجه متهمني ،وذلك بحجة تطبيق القانون
والتعليامت ،فيتعامل بقسوة وشدة ،وييسء الظن يف أقل حركة من
الطالب ،وينرش أجواء الرعب واخلوف ،وكل ذلك مة بمصلحة
الطالب ،وخمالف ألساليب الرتبية الصحيحة ،والتعليم السليم.
فت طبيق القانون والتعليامت أمر مطلوب ولكن بروح طيبة ،وأخالق
سامية ،وكلام توفرت للطالب يف قاعة االختبار أجواء الراحة
واالطمئنان ،كان أداؤه أفضل ،وإنجازه أحسن .لذلك تويص
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الدراسات الرتبوية التعليمية بأن ال ترتبط طريقة االختبارات وإجراءاهتا
ونظمها بأساليب تبعث عىل الرهبة واخلوف.
ونشري هنا إىل حاجة الطالبات بشكل خاص إىل حسن الرعاية وقت
االختبار ،فه ّن أكثر عرضة لقلق االختبار من الذكور ،كام استنتجت
دراسات عديدة ،ومشاعرهن ّ
أرق وأرهف ،لذلك تنرش الصحف كل
عام ،عن حاالت من اإلغامء واإلعياء تقع يف صفوف الطالبات ،أثناء
االخ تبارات ،ويبدو أن إمكانية القسوة والشدة يف التعامل مع الطالبات
أكثر منها مع الطالب ،مما يغري بعض املعلامت بمامرسة ذلك األسلوب،
وهو ظلم وانحراف عن أساليب التعليم والرتبية السليمة.
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النجاح يف العالقات االجتماعية
تعر ض اإلنسان من خالل عالقاته وتعامله مع الناس إىل امتحان
ي ّ
دائم ،فهو من جهة يواجه أمزجة خمتلفة ونفسيات متفاوته ،ومن جهة
أخرى حيتاج إىل التعامل والتعاطي الدا ئم معهم ،ولكي يكون اإلنسان
ناجح ًا يف هذا التعامل ينبغي أن يمتلك صدر ًا منرشح ًا ونفسية سمحة.
فالتعامل مع البرش ختتلف قوانينه عن التعامل مع الطبيعة ،إذ قوانني
الطبيعة ثابتة بينام البرش أمزجة خمتلفة ،وعقول متفاوتة ،ومصالح شتى،
وأكثر من ذلك أن مزاج الفرد الواحد ال يكون ثابت ًا دائ ًام بل يتقلب
بتقلب الظروف واألجواء التي حتيط به ،مما يضفي عىل الصعوبة
املوجودة أصالً صعوبة أخرى ،فقد تلتقي بشخص يوم ًا فيكون فيه
سعيد ًا فرح ًا مرسور ًا ،ثم تلتقي به يوم ًا آخر فتجده عىل عكس ذلك
متام ًا.
وليس صحيح ًا أن يلقي اإلنسان بالالئمة يف مشكالت التعامل عىل
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األخرين ،فيعترب نفسه بريئ ًا من كل نقص ،أو يرى أن النقص والعيب يف
اآلخرين فقط ..فيقول إن الناس ال يفهمونه وال يقدرونه ،وأهنم غري
جديرين باالحرتام والتقدير ،واهنم لو كانوا كذا لكان تعامله معهم
أفضل ،ولو كانوا مثل فالن وفالن ،لكنت ناجح ًا معهم.
والواقع أن الناس ال يمكن أن يكونوا كام يتمنى أي شخص ويريد،
فهل يتصور هذا أن اهلل خيلق اخللق حسب مزاجه ورغبته هو ،وهل
الناس لباس تفصله عىل ذوقك حتى تلبسه؟ أم أثاث تريد أن تستعمله
فتعطي قياسه للنجار فيصنعه لك .إن الناس هم الناس ..يف كل مكان
تذهب إليه وسيبقون كذلك.
ومل حيقق اهلل ألحد من خلقه ،حتى من أنبيائه ورسله ،أن خيلق له
أناس ًا من صفات معينه حتى ينجح يف تعامله معهم.
فكيف ينجح اإلنسان يف تعامله مع الناس رغم اختالف نفسياهتم،
هذا ما جتيب عنه اآلية  6٣من سورة الفرقان حيث يقول اهلل تعاىل:
ِ
ِ
اجل ِ
ون َع َىل ْاألَ ْر ِ
اه ُل َ
ين َي ْم ُش َ
ون
الر ْ َ
محـ َِٰن ا َّلذ َ
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
{ َوع َبا ُد َّ
َقا ُلوا َس َال ًما}.
ِ
محـ َِٰن} الذين خيضعون ألوامره
الر ْ َ
حيث تؤكد اآلية أن { َوع َبا ُد َّ
ونواهيه ،يتصفون بصفة هامة تساعد يف إنجاح عالقتهم مع اآلخرين
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ون َع َىل ْاألَ ْر ِ
وتأثريهم عليهم ،وهذه الصفة هي أهنم { َي ْم ُش َ
ض َه ْونًا} فال
وجترب ،وأهنم ال ينظرون إىل أنفسهم بتميز عن
وتكرب
يمشون بخيالء
ّ
ّ
اآلخرين وال يشعرون بأهنم أرقى من بقية الناس.
وهذه النفسية املتكربة ال يمكن أن تنجح يف التعامل مع الغري ،ألن
أهم أسس النجاح أن يكون اإلنسان قادر ًا عىل التسامي عىل ردات
الفعل ،ومتمكن ًا من ضبط النفس أمام كل إثارة وهتييج ،وأنى للمتكرب
أن يصل إىل هذا املستوي
اجل ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َال ًما}
ثم تقول اآلية الكريمة { َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
واجلاهلون ليسوا بالةورة طبقة األميني أو غري املتعلمني بل قد
يكونون أناس ًا متعلمني وعلامء متخصصني ،غري أهنم ج ّهال يف كيفية
التعامل مع غريهم ،وهم ليسوا بالةورة صغار ًا يف السن بل قد
يكونون كبار ًا يف السن إال أن ترصفاهتم طفولية.
فالذين هم من عباد الرمحن املطيعني ال يستجيبون إلثارات اجلاهلني
بل يكون ردهم كام تؤكد اآلية { َس َال ًما}.
وسالم ًا هنا تعني الوداع ،أي ان هذا وقت اإلفرتاق بيننا ،أي اننا لن
نستجيب لكم يف الوقوف عند كل ترصف جاهل تقومون به ،بل سنمر
عليه مرور الكرام ،كام تشري إىل ذلك آية أخرى حيث يقول عز وجل:
165

{ َوإِ َذا َم ُّروا بِال َّل ْغ ِو َم ُّروا كِ َرا ًما}(.)1
ويف آية أخرى { َوإِ َذا َس ِم ُعوا ال َّل ْغ َو َأ ْع َر ُضوا َعنْ ُه َو َقا ُلوا َلنَا َأ ْع َام ُلنَا
ِ
اجل ِ
ني}( . )2فليس يليق بشأهنم أن
اهلِ َ
َو َل ُك ْم َأ ْع َام ُل ُك ْم َس َالم َع َل ْي ُك ْم َال َن ْبتَغي ْ َ
يردوا عىل كل ترصف جاهل ،بل هم أرفع وأعىل وهم منرصفون إىل
مهامهت م وأعامهلم الطيبة األساسية ال ينشغلون عنها بالرتهات
واخلصومات اجلانبية.
وهذه هي الصفة التي متيزت هبا الشخصيات الناجحة يف التعامل مع
اآلخرين.
ويعطي لنا اإلمام عيل بن احلسني نموذج ًا لتلك الشخصية فقد
حدث (أن لئي ًام اعتدى عليه فسبه ،فأشاح Eبوجهه عنه ،فانتفخت
أوداج اللئيم وراح يقول له :أياك أعني .وارسع اإلمام قائالً( :وعنك
أغيض )..وتركه اإلمام وانرصف)(.)٣
فسبه رجل فأرسع إليه الناس لإلنتقام
(وخرج من املسجد ذات مرة ّ
( )1سورة الفرقان :اآلية .٧2
( )2سورة القصص :اآلية .55
( )٣القريش :باقر رشيف ،اإلمام زين العابدين ص ٧٧ج ،1الطبعة األوىل 1988م دار األضـواء -
بريوت.
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منه فنهاهم عن ذلك ،وأقبل عليه قائالً ( :ماسرته اهلل عنك أكثر ،ألك
حاجة ُنعينُك عليها؟) وخجل الرجل و ود أن األرض قد ساخت به ،وملا
نظر إليه االمام أشفق عليه فألقى إليه مخيصة كانت عليه ،وأمر له بألف
درهم)(.)1
هذا يف حني أنك جتد بعض الناس يتفاعلون حتى مع الكالم الذي
ينقل إليهم عن اآلخرين رغم ان النقل قد ال يكون دقيق ًا.
وينقل عن الشيخ اآلخوند حممد كاظم اخلراساين ،Dأنه كان آية يف
تعامله حتى مع املناوئني له وكان هيتم خصوص ًا بمبادلتهم اإلساءة
باحلسنى..
وذات مرة دخل عليه أحد اخلطباء املعروفني ممن كانوا يعارضون
الشيخ اآلخوند يف تزعمه حلركة املرشوطة التي تطالب امللك القاجاري
يف إيران بوضع دستور للبالد وانشاء جملس للشورى ،وكان ذلك
اخلطيب ينتمي اىل جمموعة أخرى كانت تسمى باملستبدة ،تطالب بأن
يبقى الوضع كام هو خوف ًا من دخول القوانني غري االسالمية يف الدستور
أو نفوذ رجال من خارج الوسط الديني يف جملس الشورى ،ولوجود

( )1املصدر السابق.
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حالة اخلالف هذه فكثري ًا ما تناول ذلك اخلطيب من عىل منربه الشيخ
اآلخوند بالنقد والتجريح عىل موقفه وشاء القضاء أن حيتاج هذا
اخلطيب أن يبيع بيته حتى يسدّ د دين ًا عليه فقال له املشرتي إذا وقع
اآلخوند عىل سند بيتك أشرتيه وإال فال..
فجاء اىل النجف .والتقى الشيخ اآلخوند ..احرتمه الشيخ كثري ًا
وأجلسه يف صدر املجلس وعرب له عن رسوره بلقائه ،فقال اخلطيب:
أرجو أن توقع هذا السند ألستطيع أن أبيع بيتي ،فأخذ الشيخ السند ثم
بعد فرتة قام الشيخ وأخرج من خزانتة عدة أكياس من اللريات ،ودفعها
اىل اخلطيب وقال :أنت من أهل العلم وأنا ال أرىض أبد ًا بضغط احلاجة
عىل أهل العلم ،خذ هذا املبلغ وأ َّد ديونك وال تبع بيتك فترشد عائلتك.
فخجل اخلطيب من ترصف الشيخ ولكنه أصبح بعد ذلك من أنصار
الشيخ وحمبيه(.)1
األقربون أوىل:
ومهام كانت احلاجة إىل ممارسة هذا اخللق مع الناس ماسة وشديدة
إال ّ أن التعامل هبا مع املحيط القريب من اإلنسان أهم وأكرب .فالعفو
( )1خمتاري :الشيخ رىض ،سيامء الصاحلني ،ترمجة الشيخ حسني الكـوراين ،دار البالغـة – بـريوت
1992م ص.2٧8
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والصفح له قيمة عظيمة إذا مارسته مع األبعدين ،ولكن قيمته تزداد
حينام يامرس وسط العائلة واألرسة والدائرة األقرب لإلنسان ،مع
الوالدين الكبريين ،ومع الزوجة واألبناء ،مع الفقراء والضعفاء ومن ال
حول هلم وال قوة.
ذلك أن القوي قد يندفع اإلنسان للتنازل معه بدافع من اخلوف
واهليبة وجتنب ًا للمشاكل ،أما الضعيف الذي ال يملك حوال ً وال قوة ،فإن
التنازل له ال حيركه اخلوف ،بل رغبة للثواب واألجر من اهلل وانطالق ًا
من طيب الذات واملعدن.
أما بعض الناس ،ونحن نسمع احيان ًا شيئ ًا من هذه القصص ،إذا
أخطأ يف حقهم بعض اخواهنم فإهنم يكرشون عن أنياهبم فينتقمون منهم
برشاسة .وإذا جتاوز عليهم أناس غرباء عنهم أو أقوياء يف مراكزهم،
فإهنم خينعون ويركعون ويدفنون رؤوسهم يف الرمال ..ثم ال يفتأ يكرر
عليك كلامت الصرب والتحمل (ما عليه ،بسيطة ،ما خيالف ،نتحملها،
شدة وتزول) ،وبذلك يكونون مصداق ًا لقول الشاعر:
أسد عيل ويف احلروب نعامة

ربداء جتفل من صفري الصافر

هال برزت إىل غزالة يف الضحى

بل كان قلبك يف جناحي طائر
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وليت شعري ،أين كانت هذه الكلامت حينام أخطأ يف حقك أخوك يف
النسب أو االيامن ،وملاذا اعتربت ثورتك هناك اسرتداد ًا لعزتك وكرامتك
التي تصورت أهن ا انتهكت وأهينت ،أما هنا فتحولت اىل صابر حمتسب،
ني َأ ِع َّزة َع َىل
فأين منك إذ ًا قول اهلل عز وجلَ { :أ ِذ َّلة َع َىل املُْ ْؤ ِمنِ َ
ا ْلكَافِ ِري َن}(.)1
إن طريق الفرد ،واملجتمع للنجاح يف حتدي العالقة مع اآلخرين يمر
حت ًام عرب هذه املقدمة وما مل يكن اإلنسان قادر ًا عىل التحكم يف ردات
فعله عىل ترصفات الغري ،فإنه لن يكون ناجح ًا يف تعامله ،ولنا يف سرية
النبي Aوأهل بيته خري أسوة وقدوة ،ولنستفيد من سرية العظامء الذين
بلغوا أعىل املناصب لكنهم تغلبوا عىل حس االنتقام فهذا يوسف
الصديق Eخياطب إخوته حينام دخلوا عليه مرص وهو م لك عليها ،بعد
ان اساءوا يف حقه كثري ًا ،حسدوه والقوه يف غيابت اجلب ،ثم بيع كعبد يف
مرص ،وتعرض للسجن واالهتام ،لكنه كان اسمى واكرب من االنتقام
يب َع َل ْي ُك ُم ا ْل َي ْو َم َي ْغ ِف ُر ال َّلـ ُه َل ُك ْم َو ُه َو
واحلقد ،بل خاطبهمَ { :ق َال َال َت ْث ِر َ
َأرحم الر ِ
ني}(.)2
امحِ َ
ْ َ ُ َّ
( )1سورة املائدة :اآلية .54
( )2سورة يوسف :اآلية .92
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إن سعة الصدر ،صفة رضورية للنجاح يف احلياة االجتامعية،
ولتجاوز مشاكل التعاطي والتعامل مع اآلخرين من القريبني
والبعيدين ،وهي جتعل نفس اإلنسان يف راحة من التفاعل مع إساءات
اآلخرين ،كام توفر عىل أعصاب اإلنسان ومشاعره حالة االضطراب
والتشنج الناتج من رد ات الفعل عىل االستفزازات املعادية.
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الوظيفة ..خدمة وأمانة
البدّ إلدارة شؤون املجتمع من جهاز وظيفي ،فأي قائد مهام كانت
قدراته وكفاءاته ال يستطيع إدارة األمور بجهده وطاقته الشخصية
املبارشة ،وأي إدارة لعمل واسع متشعب حتتاج إىل االستعانة بموظفني.
واجله از الوظيفي مهم وحساس ألنه يشكل القناة بني احلاكم
والناس ،فعربه تصل أمور الناس وقضاياهم إىل احلاكم ،وبواسطته ّ
تنفذ
األنظمة والقوانني ،فإذا كان اجلهاز الوظيفي صاحلا ويعمل بشكل
سليم ،انتظمت أمور الناس وفق النظام والقانون ،أما إذا أصابه الفساد
واخللل ،فستضطرب أمور العباد والبالد ،وتتعثر األنظمة والقوانني،
يعو ض عن فساد اجلهاز اإلداري.
ولن يغني صالح احلاكم وال ّ
حسن االختيار:
ومن أجل أن يؤدي اجلهاز اإلداري والتنفيذي دوره عىل أحسن
وجه ،البد من حسن االختيار وخاصة لذوي املراتب املتقدمة،
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واملناصب العليا ،وتركز النصوص الدينية عىل صفتني رئيستني جيب أن
تتوفرا يف املوظف املسؤول :صفة األمانة وصفة الكفاءة .واألمانة تعني
أن حيافظ عىل اإلمكانات التي تكون حتت يده فال ُيرصف يشء منها إال
يف موارده املقررة ،وأن ال ييسء استخدام موقعه وصالحياته تبعا لرغباته
وميوله ،وتنفيذا ملآربه ا لشخصية وانتامءاته.
والكفاءة تعني اجلدارة واألهلية للمسؤولية امللقاة عىل عاتقه ،يقول
تعاىل عن لسان نبيه يوسف Eحينام ّ
رشح نفسه إلدارة االقتصاد يف مرص:
اج َع ْلنِي َع َ َٰىل َخ َز ِائ ِن ْاألَ ْر ِ
ض إِ ِّين َح ِفيظ َعلِيم}(.)1
{ َق َال ْ
لقد وصف نفسه بصفتني اعتربمه ا مربرا ألهليته وصالحيته
للمنصب :أنه حفيظ أي أمني مؤمتن حيفظ ما يكون حتت يده من ثروات
حتمل املسؤولية
وإمكانيات ،وعليم أي صاحب معرفة وكفاءة متكنه من ّ
وأداء املهمة.
ويف مورد آخر ينقل القرآن الكريم عن ابنة نبي اهلل شعيب  ،حينام
اقرتحت عىل أبيها توظيف نبي اهلل موسى Eللقيام بأمور خدمتهم،
فر ّكزت عىل صفتني رأهتام يف شخصيتة تؤهالنه للوظيفة ،يقول تعاىل:

( )1سورة يوسف :اآلية.55
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ِ
ِ
اس َت ْأ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّي
اس َت ْأج ْر ُه ۗ إِ َّن َخ ْ َري َم ِن ْ
امها َيا َأ َبت ْ
{ َقا َل ْت إِ ْحدَ ُ َ
ني}(.)1
ْاألَ ِم ُ
ويقول اإلمام عيل Eيف عهده ملالك األشرت( :ثم انظر يف أمور
عاملك فاستعملهم اختبارا ـ ويف نسخة اختيارا ـ وال توهلم حماباة
وأثرة)(.)2
إن إعطاء الوظائف للمحسوبيات واملحاباة عىل حساب النـزاهة
والكفاءة هلو سبب من أهم أسباب الفساد واخللل يف األجهزة الوظيفية
واإلدارية يف أية مؤسسة من املؤسسات.
الرقابة واإلرشاف:
حي نام يستلم اإلنسان وظيفة من الوظائف ،وجيد نفسه صاحب أمر
وهني ضمن صالحيات منصبه ،ويرى حتت ترصفه إمكانيات وسلطات،
فسيكون أمام امتحان حقيقي ،ينجح فيه الصاحلون الواعون الذين
خيافون رهبم ،وخيشون حسابه وعقابه ،بينام يتساقط يف هذا االمتحان
أصحاب النفوس الضعيفة ،وا لذين يعتربون املنصب والوظيفة فرصة

( )1سورة القصص :اآلية.26
( )2املوسوي :الرشيف الريض ،هنج البالغة ،كتاب رقم.5٣
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وجماال إلشباع رغباهتم ونزواهتم ،ولتحقيق مطامعهم ،وتصفية
حساباهتم مع اآلخرين من خالل املوقع الذي تسلقوه.
وقبل أيام نقلت الصحف خربا يعترب عيّنة ملا تعاين منه بلدان كثرية
من الفساد اإلداري وسوء استخدام الوظيفة ،وهو أن أحد كبار مسئويل
الرشطة يف بومباي (اهلند) ،عمد إىل إقفال مطعم صيني فخم اعتاد
األكل فيه جمان ًا من دون أن يدفع .وكان سبب اإلقفال أن مسؤول األمن
طلب حجز طاولة ،إال أن صاحب املطعم اعتذر ألن كل الطاوالت
حمجوزة ،فام كان منه إال أن أرسل قوة أقفلته لتأخره ملدة ربع ساعة بعد
املوعد املحدد لإلقفال وهو الواحدة والنصف فجر ًا(.)1
وقد يكون هذا اإلنسان املوظف صاحل ًا يف بداية األمر ،لكن
ويسو ل له الشيطان
إغراءات املنصب ،والفرص املتاحة أمامه قد تغريه،
ّ
طريق الفساد ،وإساءة استخدام الوظيفة ،و ُيلحظ أن بعض األشخاص
تطرأ عىل شخصيته تغيريات يف سلوكه وأخالقه بعد أن يتبوأ موقعا أو
منصبا رفيع ًا .كام يقول تعاىل{ :ك ََّال إِ َّن ْ ِ
نس َ
ان َل َي ْط َغ َٰى ﴿َ ﴾6أن َّرآ ُه
اإل َ
اس َت ْغن ََٰى}(.)2
ْ
( )1احلياة :ص 6بتاريخ21مجادى الثاين1421هـ املوافق 19سبتمرب2000م.
( )2سورة العلق :اآلية .٧-6
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ويقول اإلمام عيل ( :Eالواليات مضامري الرجال)(.)1
يف مواجهة هذه االحتامالت الواردة البد من رقابة وإرشاف عىل سري
أعام ل املوظفني ،وسلوكهم يف ممارسة مهامهم ،ووجود الرقابة يشكل
رادعا عن االنحراف ،كام ُتكتشف عربها كثري من األخطاء واملفاسد
والثغرات.
ويروى عن اإلمام عيل بن موسى الرضا  Eقوله( :أنه كان رسول
اهلل Aإذا بعث جيشا فأمهم أمري بعث معه من ثقاته من يتجسس له
خربه)(.)2
ويف عهده ملالك األشرت يويص اإلمام عيل Eبرقابة العامل
واملوظفني فيقول ( :وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ـ
العامل ـ فإن تعاهدك يف الرس ألمورهم حدوة هلم عىل استعامل األمانة
والرفق بالرعية ،وحتفظ من األعوان ،فإن أحد منهم بسط يده إىل خيانة
اجتمعت هبا عل يه عندك أخبار عيونك ،اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت

( )1املوسوي :الرشيف الريض ،هنج البالغة  -قصار احلكم .441
( )2السبحاين :الشيخ جعفر ،معامل احلكومة اإلسالمية ص 602الطبعة األوىل 1984م دار األضواء
 -بريوت.
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عليه العقوبة) ( . )1وعرف عن اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رقابته
الشديدة عىل الوالة وحماسبته الصارمة عىل أخطائهم وتعدياهتم.
ويف كتاب (اخلراج) أشار أبو يوسف القايض إىل رضورة هذا األمر
فقال ( :وأنا أرى أن تبعث قوما م ن أهل الصالح والعفاف ممن يوثق
بدينه وأمانته يسألون عن سرية العامل وما عملوا يف البالد ...وإذا صح
عندك من العامل والوايل تعد بظلم وعسف وخيانة لك يف رعيتك...
فحرام عليك استعامله) (.)2
وقد تبلورت هذه الرقابة يف تاريخ الدولة اإلسالمية ،وحتولت إىل
مؤسسة حتمل ع نوان والية املظامل أو ديوان املظامل ،لتقوم بدور اإلرشاف
والرقابة عىل موظفي الدولة وتقويم سلوكهم وممارساهتم اإلدارية.
ويف العرص احلديث اعتمدت الدول الغربية هذا االسلوب املؤسيس
يف الرقابة واإلرشاف منذ قيام الثورة الفرنسية أواخر القرن الثامن عرش
بعنوان جملس الدولة ،وأطلقت عليه بعض الدول "القضاء اإلداري" أي
بعد أكثر من ألف سنة عىل قيامه يف الدولة اإلسالمية.

( )1املوسوي :الرشيف الريض ،هنج البالغة – كتاب رقم.5٣
( )2السبحاين :جعفر ،معامل احلكومة اإلسالمية ص.604
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كام تلعب الصحافة ووسائل اإلعالم احلرة دورا أساسي ًا يف تلك
الدول ملالحقة األخطاء واملفاسد اإلدارية.
املوظف وحتدي املسؤولية:
للرقابة اإلدارية ،واإلرشاف الد قيق ،دور يف تقليص مفاسد اجلهاز
الوظيفي ،لكن فرص االنفالت من تلك الرقابة ،أو االلتفاف عليها،
تسو ل له نفسه خيانة األمانة ،والتالعب
ليس معدوما أمام من
ّ
باملسؤولية ،لذلك تشكو خمتلف دول العامل اليوم من مشاكل الفساد
اإلداري ،وأصبح يشكل ظاهرة عاملية.
تقول دراسة ملؤسسة (أرنست أنديونغ) للمحاسبة يف لندن ،حول
موضوع االحتيال عىل الرشكات الدولية الكربى :إنه يرتكب أربعة
أعامل احتيال من كل مخسة عىل الرشكات أشخاص يعملون يف هذه
الرشكات ،وغالبا ما يكونون موضع ثقة ،وخدموا فرتة طويلة .وجاءت
الدراسة عىل رشكات تعمل يف ( )11دولة ،وشملت ( )1٧قطاع ًا،
وأكدت أن االحتيال يكشف صدفة ،وليس عن طريق أنظمة الضبط
والتحكم املعمول هبا.
كام جاء يف تقرير نرش يف أمريكا بتاريخ 1995/12/24م أنه تبلغ
خسائر رسقة الوقت من قبل العاملني واملوظفني يف أمريكا ( )1٧0مليار
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دوالر سنويا ،وبمعدل تسع ساعات أسبوعيا من كل عامل وموظف،
ويتساوى الرجال والنساء يف معدل الرسقة من وقت العمل.
لذلك فإن من أفضل وسائل مواجهة هذه املشكلة إيقاض الشعور
باملسؤولية يف ذات املوظف ،بحيث يدرك أن الوظيفة أمانة رشعية
ووطنية يف عنقه ،وأن أي خيانة أو تفريط فهو حماسب عليه أمام اهلل
تعاىل ،و يشكل أرضارا بمصلحة وطنه وجمتمعه.
فمن الناحية الرشعية يعترب املوظف ملتزما بعقد يؤدي بموجبه عمال
معينا ليستحق عليه أجرة حمددة ،وهو مؤمتن عىل مصالح وإمكانات
يتح ّم ل مسؤولية احلفاظ عليها واستخدامها يف مواردها املقررة بحسب
نظام العمل.
إن التقصري يف القيام بمهام الوظيفة والعمل بسبب الكسل وحب
الراحة ،واالنشغال باألمور الشخصية يف وقت العمل هو حرام رشعا ملا
فيه من تفويت ملصالح الناس ،حيث يعاين الكثري من املواطنني من
مماطلة بعض املوظفني وتأخري إنجاز معامالهتم ،وإيذائهم بتكرار
مراجعاهتم للدوائر ،مع إمكان إهناء املعاملة فور ًا وبوقت أقرص وأرسع.
وإىل جانب حرمة تفويت مصالح الناس وإيذائهم ،فإن هناك
إشكاال رشعيا يف ما يستلمه من راتب وأجر مقابل هذا الوقت املضاع،
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إن كل يوم من أيام العمل وكل ساعة من ساعاته ،يتغيّب فيها العامل أو
هيدرها دون عذر مرشوع ،فإن املبلغ الذي يقابل ذلك الوقت من راتبه
ال حيل له رشعا.
وقد قدم لإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي  االستفتاء التايل:
هل جيوز للعامل أو املوظف يف الدائر احلكومية أن يتغيّب بصورة
عذر كاذبة أو بدون ذلك يف أيام بعض املناسبات الدينية؟
فأجاب :إذا كان خالف النظام ،ويأخذ مع ذلك راتب وظيفته فال
جيوز(.)1
كام سئل املرجع الديني السيد عيل السيستاين عن حكم تأخر املوظف
أو املدرس عن الدوام بفارق  15دقيقة أو  ٣0دقيقة فأجاب (حفظه
اهلل):
ال جيوز له ذلك وال يستحق الراتب املقرر له بمقدار ما خت ّلف عن أداء
وظيفته(.)2
كام أجاب عىل سؤال حول خمالفة النظام اإل داري بام ييل:
( )1اخلوئي :السيد أبو القاسم ،رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات ج 2ص ٣00مسألة رقم.942
( )2السيستاين :السيد عيل ،أجوبة املسائل الدينية ،مكتب سامحته بدمشق ص 64مسألة.110
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ال جيوز للموظف املذكور كغريه من املوظفني التخلف عن األنظمة
حمرم(.)1
التي التزم بتطبيقها بموجب عقد توظيفه ما مل تشتمل عىل ّ
وتشدد التعاليم اإلسالمية عىل النـزاهة واألمانة جتاه اإلمكانيات
املرتبطة ببيت املال وثروة الشعب والوطن ،فال جيوز للموظف أن
يستخدم شيئا منها ملصاحله الشخصية خارج النظام والقانون.
وقد سئل املرجع الديني السيد حممد الشريازي رمحه اهلل :عن
استخدام املوظف احلكومي أو األهيل للتليفون التابع لعمله ألغراضه
اخلاصة؟
فأجاب ناهي ًا :ال يفعل ذلك(.)2
هكذا يريب اإلسالم أبناءه عىل احرتام امل صالح العامة ،والوفاء
بالتعهدات ،واألمانة يف أعامهلم ووظائفهم.
فالوظيفة يف منطق اإلسالم ليست موردا للكسب والربح فقط وإنام
هي قبل ذلك أمانة ومسؤولية .كام يقول اإلمام
عيل Eيف كتابه لواليه عىل أذربيجان أشعث بن قيس( :وأن عملك
( )1املصدر السابق :مسألة .111
( )2احلائري :الشيخ جعفر ،أجوبة املسائل الرشعية ص 11٣مسالة .401
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ليس لك بطعمه ولكنه يف عنقك أمانة)(.)1
املوظف وأخالق التعامل:
يرى بعض املوظفني نفسه يف موضع قوة وقدرة ،وأن مصالح
وقضايا للناس مرتبطة بقراره وتوقيعه وعمله ،مما قد خيلق لديه شعورا
بالتعايل عىل الناس ،واستغالل حاجتهم له ضمن واجبه الوظيفي،
بتعسف وصالفة جترح
وحيصل يف أحيان كثرية أن يطبق املوظف القانون ّ
مشاعر الناس ،وتيسء إىل كرامتهم وحقوقهم.
وينتج ذلك إما من وجود عقد نفسية عند املوظف ،أو لعصبية انتامء
قبيل أو مذهبي ،أو لتصفية حسابات أخرى بينه وبني بعض املراجعني،
أو ما أشبه ذلك.
إنه يف هذه احلالة ييسء إىل اجلهة التي ائتمنته عىل الوظيفة ،وخيون
مصاحلها ،كام حي ّمل نفسه الوزر واإلثم من قبل اهلل تعاىل.
وقد ركز اإلمام عيل Eعىل جانب التعامل مع الناس من قبل
موظفي الدولة ومسئويل األجهزة احلكومية يف عهده ملالك األشرت حينام
واله مرص ،حيث كتب له قائال ( :وأشعر قلبك الرمحة للرعية ،واملحبة

( )1املوسوي :الرشيف الريض ،هنج البالغة  -كتاب رقم.5
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هلم ،واللطف هبم ،وال تكونن عليهم َسبُعا ضاريا تغتنم أكلهم ،فإهنم
صنفان :إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق) ( .)1ويف كالمهE
إشارة هامة إىل احرتام اجلانب اإلنساين للمواطنني وإن اختلف االنتامء
الديني.
إن الناس بطبيعتهم يستثقلون القوانني واألنظمة بشكل عام ،وإن
كانت رضورية لت نظيم األمور ،فإذا ما أضاف املوظف بسوء أخالقه
عليهم ثقال آخر ،فإن ذلك حيدث يف نفوسهم السخط والنقمة ،وين ّفرهم
من النظام والقانون.
اإلتقان واإلخالص يف العمل:
وكمواطنني هيمنا أن تتقدم بلداننا ،وأن تنتظم شؤون حياتنا وتتطور
إىل األفضل ،فإن كل واحد منا يتح ّم ل جز ءا من املسؤولية يف إنجاز هذا
اهلدف اهلام .إن التخلف واملشاكل حتصل بسبب اجتامع وتراكم حاالت
اإلمهال والتسيب والتقصري ،فغياب موظف هنا ،ومماطلة آخر هناك،
وتقصري مسؤول يف هذا املوقع ،وحماباة آخر يف ذلك املوقع ..من جمموع
هذه املامرسات والنواقص حيصل اخللل ،وتتأث ر مصالح الوطن

( )1املوسوي :الرشيف الريض ،هنج البالغة  -كتاب رقم.5٣
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واملواطنني.
إن أخطا ًء قد حتصل يف مؤسسات صحية عامة أو خاصة ،بسبب
اإلمهال والتقصري ،فتذهب ضحيتها أرواح مواطنني أعزاء ،أو إصابتهم
بإعاقات وأمراض خطرية.
وإن ختلف ًا وتدني ًا يف مستويات بعض الطالب مما يؤثر عىل مستقبلهم
الدرايس قد ينتج عن تساهل وتقصري من بعض املدرسني ،أو اإلداريني
يف املؤسسات التعليمية.
وإن تعثر ًا يف حركة التصنيع واإلنتاج ،أو سو ًء وختلف ًا يف صفات
منتجات متداولة تة بالناس ،قد يكون بسبب خلل وإمهال يف تطبيق
القوانني واألنظمة من قبل املوظفني املعنيني.
وهكذا فإن حياة املواطنني وصحتهم ومست قبل أبنائهم وحركة
إنتاجهم وخمتلف شؤوهنم ..وسيادة القانون والنظام يف البالد ،كل ذلك
يرتبط بمدى إتقان املوظفني ألعامهلم املوكولة إليهم ،وإخالصهم يف
أدائها.
إن أوطاننا وثرواتنا ومستقبلنا أمانة يف أيدينا مجيعا فلنتق اهلل يف
أنفسنا وجمتمعنا وبالدنا ،وإن التدين الصحيح جيب أن يظهر أثره يف أداء
األمانة والقيام بالواجبات واملهام يف خدمة املصلحة العامة.
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املعلم ..أقدس مهنة وأخطر دور
إذا كانت املهن والوظائف تتفاوت يف قيمتها تبع ًا لتفاوت مدى
تأثريها يف املجتمع اإلنساين ،فإنه يمكن اعتبار التعليم من أهم املهن
والوظائف خطورة وقداسة ،وقد سبق أن أعلنت منظمة اليونسكو عند
إقرارها لليوم العاملي للمعلم  -اخلامس من أكتوبر كل عام  -أن املعلم
صاحب أهم مهنة يف العامل.
وقبل ذلك قال أمحد شوقي يف قصيدته اخلالدة:
أعلمت أرشف أو ّ
أجل من الذي

يبني وينــشئ أنــفســ ًا وعقوال

صحيح أ ن قضية التعليم ترتبط بأطراف عديدة ،وهلا أبعاد وجوانب
خمتلفة ،بدء ًا من السياسات واخلطط ،واملناهج واملقررات ،إىل استعداد
الطالب وجدّ يته ،ودور العائلة واهتاممها ،ومرور ًا بمستوى اإلدارة
واخلدمات واألجواء املدرسية ،وتأثريات املحيط االجتامعي .إال أن
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املعلم حيتل موقع املحور األساس والعنرص الرئيس يف العملية التعليمية.
فاملعلم اجلاد املخلص يمكنه املساعدة يف سدّ الثغرات ،ومعاجلة
اهلوة بني املستلزمات املطلوبة واإلمكانيات املتاحة،
النواقص ،وجتسري ّ
بينام تعجز أفضل الوسائل وأرقى اإلمكانيات عن حتقيق النجاح والتقدم
عىل يد معلم فاشل.
بني املهنة والرسالة:
قد ينظر البعض إىل التدريس باعتباره مهنة ومصدر ًا للرزق ،حيث
يتمتع املدرس براتب مناسب ،وحيظى بإجازة سنوية مرحية ..لكن ما
جيب التأكيد عليه هو خطورة املسؤولية التي يتحملها املدرس.
فهو املؤمتن عىل مستقبل أبناء املجتمع ،وهو اجلهة التي يوكل إليها
تشكيل عقل اجليل الصاعد ،وصياغة نفسيته ،وتفجري قدراته وكفاءاته.
إن املهمة امللقاة عىل عاتق املعلم هي تأهيل هؤالء الطالب ليكونوا
أعضاء فاعلني وصاحلني يف جمتمعهم ،ومساعدهتم للنجاح يف حياهتم.
وإن تقصري املعلم يف أداء هذه املسؤولية ،هيدد بظهور جيل ناقص
األهلية ،ضعيف القدرات ،قارص عن مواكبة تطورات احلياة.
وأفراد هذا اجليل الذين سيمثلون غد ًا عىل مقاعد الدراسة أمام
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املعلمني ،هم جمتمع الغد ،وسيصبحون بعد فرتة من الزمن جزء ًا من
املحيط االجتامعي الذي ينتمي إليه املعلم ،ويتعاطى ويتفاعل معه.
فأحد هؤالء الطالب سيكون مسؤوال ً يف إدارة يرتبط هبا شأن من
شؤونك أهيا املعلم ،وأحدهم قد يصبح صهر ًا لك بزواجه من ابنتك أو
أختك أو إحدى قريباتك ،وأحدهم سيكون مدرس ًا ومعل ًام البنك،
وأحدهم قد يصبح زميالً لولدك ورفيق ًا له .ففي أي مستوى تريد أن
يكون مسؤولوا األجهزة واإلدارا ت احلكومية يف بلدك؟ وما هو السلوك
والسرية التي ترجوها من صهرك وزوج ابنتك؟ وماذا تتوقع من املع ّلم
الذي يدرس ابنك؟ وما نمط الشخصية التي حتبّذ صداقتها لولدك؟
ضع هذه الصورة أمامك وتعامل مع طالبك عىل هذا األساس،
وأعلم أن منهجية تعاطيك معهم اآلن ستؤثر إىل حد كبري يف تشكيل
شخصياهتم ،وصنع مستوياهتم املستقبلية.
اإلخالص وإتقان العمل:
إن أول وأبرز ما يطلب من املعلم ويتوقع منه :أداء مهمته التعليمية
بشكل متقن صحيح ،فهناك منهج مقرر ،ومادة دراسية ،جيب رشحها
وتبيينها للطالب حتى يفهموها ويستوعبوها ،وألن مواد التعليم
حلقات متسلسلة متواصلة ،فإن ضعف استيعاب الطالب يف أي نقطة
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منها ،ينعكس عىل فهمه للفقرات املرتتبة عليها.
ومع مالحظة تفاوت مستوى الذكاء واالستيعاب عند الطالب،
وكون بعض املواد الدراسية فيها يشء من الدقة والصعوبة بطبيعتها،
ومع ما يثار من إشكاليات ونق د عىل العديد من ا ملناهج واملقررات ،فإن
كل ذلك يضاعف مسؤولية املعلم لكي يبذل أقىص ما لديه من جهد
وطاقة ،يف توضيح املادة للطالب ،وتقريبها ألذهاهنم وأفهامهم.
وذلك يستلزم من املدرس ما ييل:
 -1اإلعداد والتحضري اجليد للدرس ،فال يصح للمدرس أن يعتمد
عىل معرفته املسبقة باملادة ،وأن يقدم درسه بشكل روتيني ،وكدور مهني
يؤديه ،غري مهتم بعد ذلك بمدى فهم الطالب واستيعاهبم للدرس.
بل عىل املدرس أن يعترص ذهنه ،ويرصف جزء ًا من وقته قبل الدرس
للتفكري يف أفضل طريقة لطرح املادة املقررة.
 -2االجتهاد يف الرشح والتبيني ومراعاة متوسطي املستوى ،والتأكد
من وضوح الفكرة جلميع الطالب ،باالستعانة بمختلف وسائل
اإليضاح من كتابة ورسوم وصور وحركات وما أشبه.
 -٣استثارة فكر وعقل الطالب ،بتحريضه عىل املناقشة ،ودفعه
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للتساؤل ،وإدارة احلوار بني الطالب أنفسهم حول املوضوع ،وتدريبهم
عىل النقد والتفكري العلمي ،ألن االعتام د عىل احلفظ والتلقني طريقة
كسولة خاطئة ،ختلق حالة من التب ّلد الذهني ،وتئد قدرات اإلبداع
واالبتكار.
 -4تشويق الطالب وترغيبهم يف املادة الدراسية ،بأن يكون الطرح
حيوي ًا ،فيه جتديد وطراوة ،وأن يتحدث هلم عن املوضوع بأسلوب يثري
رغبتهم وشوقهم ملعرفته ومتابعة تفاصيله.
إن كثري ًا من العلامء والنابغني يف خمتلف حقول املعرفة ،يتحدثون عن
دور معلميهم يف انشدادهم وانجذاهبم نحو املادة التي نبغوا وتفوقوا
فيها .وسمعت من بعض الطالب كراهيتهم لبعض املواد الدراسية،
بسبب طريقة مدرسيهم يف عرضها وطرحها.
 -5االهتامم بحاالت الضعف والن قص عند أي طالب ،والتعرف
عىل أسباهبا وجذورها ،وت ّلمس طرق املعاجلة واإلصالح ،ملساعدة
الطالب عىل جتاوز تلك احلالة.
الدور الرتبوي:
إىل جانب األرسة فإن املدرسة هي املؤسسة التي حتتضن أبناء
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املجتمع منذ السنوات األوىل لتفتق وعيهم وإدراكهم ،وحتتوهيم يف فرتة
مراهقتهم.
ويقيض الطالب يف املدرسة نصف هناره كل يوم ،وهو يف حالة تلقي
واستقبال نفيس وذهني ،وينظر إىل املعلم باعتباره جهة مؤثرة عليه يرتبط
به تدريسه وعالماته ونجاحه.
وذلك يعني إمكانية القيام بدور تربوي أساس من قبل املعلم جتاه
طالبه ،فإىل جانب مهمته التعليمية يقع عىل عاتقه دور تربوي إرشادي،
من هنا تطلق أكثر الدول عنوان وزارة الرتبية والتعليم عىل املؤسسة
التعليمية ،فالرتبية أوال ً والتعليم ثاني ًا.
وهذا ما سلكه القرآن الكريم عند احلديث عن وظائف النبي
ني َر ُس ً
وال ِّمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم
حممد Aيقول تعاىلُ { :ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ ِّم ِّي َ
ِّيهم ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
احلك َْم َة}( )1فالتزكية قبل التعليم وأهم
َ َ
آ َياته َو ُي َزك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
من التعليم.
ويف هذا العرص نعرف مجيع ًا مدى احلاجة امل ّلحة لرتبية األبناء
وهتذيب نفوسهم وتشذيب سلوكهم ،حيث تتعرض القيم الدينية
( )1سورة اجلمعة :اآلية.2
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واالجتامعية لالهتزاز ،ويعاين املجتمع من خطر انفالت أبنائه الناشئني،
ويروج ألنامط من
بسبب حالة االنفتاح اإلعالمي والثقايف ،الذي يبث
ّ
وحير ض عىل التسيب
احلياة والسلوك ختالف النظام القيمي يف جمتمعاتناّ ،
وامليوعة واالنحالل ،وحيث تعصف بجيل الشباب شتى األزمات
وا ملشاكل الواقعية واملفتعلة.
فأين هو دور املعلم يف خضم هذه الظروف واألجواء احلساسة
اخلطرية؟
إن الشعور باملسؤولية الدينية واالجتامعية جيب أن يدفع املعلم
الستنفار كل طاقاته وقدراته ،واستغالل موقعيته لإلسهام يف تربية هذا
اجليل ،الذي حتدق به األخطار من كل جهة وجانب.
وإذا كان اإلسالم يوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإرشاد
اجلاهل ،وهداية اآلخرين ،فإن املعلم هو يف أفضل موقعية تتيح له
ممارسة هذا الدور ،وأداء هذا الواجب العظيم.
 -1فهو بشخصيته وسلوكه جيب أن يكون نموذج ًا وقدوة طيبة
لتالمذته .فإذا ما ظهر عليه االلت زام بالدين ،وحسن اخللق والسلوك،
وطيب التعامل واالحرتام ،فإن ذلك يغرس يف نفوسهم هذه
املواصفات ،ويدفعهم إىل تقمصها بداعي املحاكاة واالقرتاب.
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ومما يثري القلق حق ًا كون بعض املعلمني يعانون من نواقص يف
شخصياهتم وسلوكياهتم ،ومؤهلهم للتعليم ال يعدو شهادة التخرج،
د ون خربة أو نضج ،وهذه الرشحية من املدرسني تشكل مصدر خطر عىل
شخصيات وسلوك الطالب .لكنها رشحية حمدودة ويمكن تاليف تأثرياهتا
السيئة بوعي اإلدارة وسائر املدرسني.
 -2أن يغتنم الفرص لتوجيه الطالب وإرشادهم عرب مادة الدرس،
أو بالتعليق عىل حدث ما أو مناسبة ما ،وباستخدام أفضل األساليب
املؤثرة كالقصص واألمثلة والنكت اهلادفة.
ولدينا مقررات املواد الدينية واألدبية يمكن أن تستثمر يف الرتبية
واإلرشاد ،رشط اجتهاد املدرس يف طرحها بشكل حيوي ّ
جذاب،
يالمس مهوم الطالب وتطلعاهتم ويقرتب من أجواء حياهتم وقضاياهم.
وكل املواد األخرى أيض ًا تعطي لألستاذ أكثر من فرصة وجمال
اخلرية يف نفوس طالبه.
لتأكيد القيم الصاحلة ،والنزعات ّ
 -٣تشجيع الطالب ودفعهم نحو األجواء النافعة والربامج املفيدة،
فتشويقهم للمطالعة والقراءة ،والذهاب إىل املساجد وجمالس العلامء
واألدباء ،واالنخراط يف سلك اجلمعيات اخلري ية واألندية واللجان
االجتامعية ،بالنسبة للطالب يف املراحل الدراسية املتقدمة ،كل ذلك
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يساعد يف حتقيق األهداف الرتبوية املرجوة.
الرعاية النفسية:
ما أحوج الطالب يف سنوات دراسته األوىل ،ويف فرتة مراهقته ،إىل
رعاية األستاذ ،إنه يف هاتني املرحلتني يعيش رهافة يف مشاعره ،وحتفز ًا يف
أحاسيسه وعوا طفه ،فإذا ما لقي رعاية وعناية من األجواء املحيطة به،
واجلهات التي ترتبط هبا شؤونه وقضاياه ،ويف طليعتها بعد الوالدين
املعلم ،فإنه سينعم باالطمئنان واالستقرار النفيس ،مما يمكنه من جتاوز
هذه الفرتة احلساسة بنجاح ،وأن يشق طريقه إىل النضج وتكامل
الشخصية بسالمة وأمان ،وتنطبع نفسه بالثقة واملحبة واالنسجام مع
اآلخرين.
أما إذا واجه اجلفاء واجلفاف والقسوة والتحدي ،فسيكون رد فعله
النفيس والسلوكي يف أحد اجتاهني خطريين :إما االنكسار وفقدان الثقة
بالذات ونمو عقدة احلقارة ،وإما االندفاع نح و التمرد واالنفالت.
إن بروز األخطاء واهلفوات من الطالب أمر طبيعي ومتوقع ،يف
وظائفه الدراسية أو ترصفاته السلوكية ،وهو حيتاج إىل االحتواء
واالستيعاب من قبل املدرس ،بالتغايض عن خطئه تارة ،وباملوعظة
احلسنة والتوجيه الرقيق تارة أخرى.
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أما االنفعال احلاد ،والغضب العارم ،ومواجهة الطالب بروح
التشفي واالنتقام ،فتلك طريقة حمرمة خاطئة ،تكشف عن نوازع سيئة
ونفسية مريضة معقدة.
وقد ينزعج األستاذ من تقصري الطالب أو سوء ترصفاته ،لكنه ال
يصح أن يستخدم قوته وموقعيته يف خوض رصاع ومعركة مع تلميذه
الضعيف يف مقابله ،كام حيصل من بع ض األساتذة حينام يبالغون يف رد
وحير ضون املدرسني اآلخرين
فعلهم جتاه امليسء من طالهبم ،ويؤلبّون
ّ
عليه ،فإن تبادل االنطباعات واملواقف السلبية جتاه الطالب منهج سيئ
خاطئ.
واألفضل لكل مدرس أن خيوض جتربته اخلاصة يف التعاطي مع
التالمذة ،دون التأثر بمواقف اآلخرين.
وننبّه بشكل خاص عىل التعامل م ع الطالبات من قبل مدرساهتن،
فهؤالء الصبايا ذو ات املشاعر احلساسة املرهفة ،تقعن يف بعض األحيان
يف قبضة مدرسات عنيفات قاسيات ،تنهال عليهن جترحي ًا وإذالالً ألتفه
املربرات واألسباب.
إن ضمري اإلنسان ووجدانه ،وخوفه من اهلل تعاىل جيب أن يردعه عن
إساءة التعامل مع من أؤمتن عليهم ،وأصبح مسؤوال ً عنهم ،وهو يف
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موقع القوة والقدرة جتاههم.
صحيح أن هذا الطالب الضعيف أو تلك الطالبة املسكينة ،ال
يمتلكان قدرة عىل الردع أو املواجهة ،لكن اهلل تعاىل ينترص هلام ،كام ورد
يف احلديث عن رسول اهلل( :Aاشتد غض ب اهلل عىل من ظلم من ال جيد
نارص ًا غري اهلل)(.)1
ويقول اإلمام عيل( :Eظلم الضعيف أفحش الظلم)(.)2
فاملأمول من املعلمني األعزاء أن يضبطوا انفعاالهتم أمام ترصفات
الطالب ،ويتحلوا بال رفق والرمحة والعطف ،وال يستخدموا احلزم
والرصامة إال يف املواقع الةورية واملطلو بة .فقد روي عن رسول
اهلل Aأنه قال( :ليّنوا ملن تع ّل مون)(.)٣
وعن حفيده اإلمام جعفر الصادق( :Eتواضعوا ملن تع ّلمونه
العلم)(.)4
إن رحابة الصدر وإبداء مشاعر الرعاية والرفق ،قد يكون أفضل
( )1اهلندي :عيل املتقي ،كنز العامل ج ٣ص 500حديث رقم .٧605
( )2املوسوي :الرشيف الريض ،هنج البالغة  -كتاب .٣1
( )٣املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج 2ص.62
( )4الكليني :حممد بن يعقوب ،األصول من الكايف ج 1ص.٣6
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طريق إلصالح أخطاء الطالب ،ودفعه لتحسني أدائه الدرايس ،وسلوكه
األخالقي ،مع أخذ الظروف النفسية واألجواء العائلية واالجتامعية التي
يعيشها الطالب بعني االعتبار.
وأخري ًا :ليكن واضح ًا أمام املعلم ضخامة املسؤولية امللقاة عىل
عاتقه ،وليعلم أنه بإخالصه وأدائه لواجبه ينال عند اهلل سبحانه جزيل
األجر وعظيم الثواب ،إنه يف عمله الدرايس ال يامرس مهنة يكافأ عليها
يقر به إىل اهلل تعاىل ويؤهله
براتب شهري فقط ،بل يقوم بعمل عبادي ّ
لنيل مرضاته ،ويقدم أجل وأعظم خدمة ملجتمعه ووطنه.
لذلك ليس غريب ًا أن يروى عن رسول اهلل Aقوله( :إن مع ّلم اخلري
دواب األرض ،وحيتان البحر ،وكل ذي روح يف اهلواء،
يستغفر له
ّ
و مجيع أهل األرض والسامء)(.)1

( )1املجليس :حممد باقر ،بحار األنوار ج 2ص.1٧
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