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  حتت أشعة الثقافة اجلنس

. ا املعاصـرة تشغل قضية الثقافة اجلنسية مساحات واسعة ومثرية وجدلية ومتجددة يف حياتن
فـإن سياسـة الصـراحة    راهقات واملتلك الثقافة ماسة ال سيما للمراهقني  وال شك أن احلاجة إىل

دف الثقافة اجلنسية . واالنفتاح واحلرية واالعتدال معهم خري من سياسة التجاهل والكبت والتحقري
للمراهقني وغريهم إىل حتقيق الصحة اجلسمية والنفسية والفكرية واالجتماعية للفرد سعيا إىل حتسـني  

ووظيفة اجلـنس يف   ذكر واألنثىرفة طبيعة جسد المن حق الفتيان والفتيات مع. للجميع نوعية احلياة
طرائق تنظيف األماكن احلساسة باجلسـم  بيان و )الطَّمثُ(العادة الشهرية لفترة  شرح وافمع  احلياة
بكل تفاصـيلها   من القضايا اليت حتتاج إىل مناقشات وافيةو .عن تطبيق أحكام الطهارة بانتظام فضال
وأسر اخلضوع  االتحرر من سجن عادا وطرق) االستمناء(العادة السرية  االعتياد على ممارسةقضية 
مـن   .ألن العفة رأس الفضائل ارتكاب الفواحشعن البعد التنفري الشديد من الزنا وإضافة إىل  اإليه

قضـايا   -روايـات  -قصص(املناسبة ألعمارهم حق الفتيان والفتيات أن تتاح هلم األدبيات اجلنسية 
وتنـاقش   كشـف جبـالء  اليت تو) صور تصف تركيبة األعضاء التناسلية للجنسني -مأفال-اجتماعية
هذه األمور مبوضوعية وصراحة ال ختدش احلياء وال تتعدى على حقوق الغري وال تتعارض مع بوضوح 

  . ثوابت الدين
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  ؟ما الثقافة اجلنسية

كتسبة ذات الصـلة  الثقافة اجلنسية هي جممل املعارف واملعتقدات والعادات والسلوكيات امل
حلركـة اتمـع،   واملقومـات اهلامـة   واليت تعترب املوجهات العامة  في إطَارِها العامباحلياة اجلنسية 
تبني طبيعـة  تلك الثقافة حتدد نظرة الفرد حنو املمارسات اجلنسية اللفظية واحلركية و. وشخصية الفرد

الذكر واألنثى وضوابط االختالط بينهما وهي حدود االحتكاك بني االختالط املهذب بني اجلنسني و
  . تتأثر بثقافة اتمع ومنط احلياة فيه
  هيمنة اإلعالم العاملي

مسح بكسر  واإلنترنت الصحف واالْت والتلفزة واإلذاعةوما ينشر يف إن اإلعالم احلديث 
ذة حىت أصـبحت مـن   من مناقشة قضايا اجلنس والغرائز والللفترة طويلة احلواجز اليت منعت الناس 

ورغم حماسن اإلعالم احلر فإن الثقافـة اجلنسـية   . املمنوعات يف معظم األوقات ويف أغلب اتمعات
بعيدا عن التشـدد  وصحي باتت قضية ملحة جيب أن تطرق يف إطار موضوعي وتربوي وديين وثقايف 

للمراهـق   االرتياحِ واالطْمئْنانبِ الشعورنشر ثقافة جنسية تولد العصري وصوال إىل  أو التسيبالديين 
  .، ومثمرة اجتماعياوطيبة نفسيا ،فيعيش حياة طبيعية جسدياويتفاعل مع غريه كي يفهم حياته 

يتشرب الفرد القيم عرب التنشئة االجتماعية متأثرا باملعتقدات الذائعة واملعارف الشائعة الـيت  
تطَورت وسائلُ اإلعالَمِ فـي  بح اإلعالم مهيمنا إذ ويف عصرنا أص يستقيها من مصادر حملية وخارجية

يثرِ احلَدصر العطَولا هائال وغدت تائسارِ وبواألخ اتلُومعلِ الْمادبتالِ وصيف متناول يد اجلميع االت 
 . وذات منافع عظيمة وخماطر جسيمة يف آن واحد

ة برأي واحد حيدده اتمع أما اليوم فـإن التعدديـة   يف السابق كانت طرائق التربية حمسوم
الفكرية، واحلرية الشخصية، واحلياة الدميقراطية، وحركة العوملة واالنفتاح أتاحت فرصـا جديـدة   

يف عصر ما بعد احلداثـة   -وغريها بطبيعة احلال –هذه التغريات . لالحتكاك احلضاري والتأثري املعريف
وجد فيها التنوع وهذا أمر حممود غالبا طاملا أنه ال يغري هويتنا وال يهـدد  متس حياتنا ظاهرا وباطنا وت

لآلباء واألبناء إن تداول الثقافة اجلنسية وتبادل اخلربات فيها وتوسيع حماورها ظاهرة صحية .  ركائزنا
ال بـد  ال سيما بني أوساط املراهقني الذين يقبلون على االت واإلصدارات املعنية ذا اجلانب لكن 
  . من تشكيل العقلية الناقدة والبصرية اليت توازن بني األمور وحتقق االعتدال يف بناء شخصيتها

  من خصائص مرحلة املراهقة

مير املراهق بتغريات نفسية كبرية وتصاحبها تغريات جسمية واضحة مما يستوجب زيادة توفري 
يكون النمو سليما وبعيدا عن العقد النفسـية   املتعلقة باجلنس كيالقومية واملهارات الدقيقة املعلومات 

وحيتاج إىل يئة لالستقالل  الغالم الذي كبر واشتد ساعده يف لغتنا العربية هو احلَزور. وآفاا املتنوعة
وممارسة حريته الشخصية والتفكري اجلاد يف اختيار ختصصه العلمي الذي من شأنه أن يرسم مسـاره  
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نتعامل مع املراهق ونشعره بأنه يف طـور  اإلمنائية يف ظل هذه احملددات . ل ايعم املستقبلي كوظيفة
حيتاج إىل أن يدرك أمهية هذه  ال بد من اغتنامها وأن الفرد عمر اإلنسان مواسموأن  جديد من حياته

نـتعلم   ومواسـم  املرحلة ويستمتع ا مثل أي مرحلة من مراحل العمر، والعمر كله سلسلة حمطات
  .ونتنعم فيها، ونعتز امنها، 

  الفتياتال لتقييد 

قة مرحلة تقبل للنفس وتعرف على اجلسد واحتكاك بالناس وتنمية حقيقية لتجـارب  املراه
حلركـة  أو تضييق مرحلة املراهقة مرحلة تقلبات وتقييد قد تكون  . الفتيان والفتيات على حد سواء

وكما يقول بعضهم خري هلا أن  عورةٌ ظُفُرِ الْمرأَة قُالمةوفيصبح صوت يف اتمعات املتشددة ت االبن
رغم أننا يف القرن الواحد والعشرين ورغم أن اإلسـالم أكـرم   و!! ال يراها رجل وأن ال ترى رجال

  . وتشوه مجال صورة اإلسالم املرأة أميا إكرام إال أن نظرة الشك والريبة تنهش يف مكانة املرأة
 بعـض  كانـت الفتـاة يف  . يست ذريعة حلبسها بني جدران البيتإن فترة مراهقة الفتاة ل

فتـرغم   عمرهـا  من التاسعة بلغت إذاحجبها عن اتمع  ر؛ أياخلفاعادة  تعاين منجمتمعاتنا العربية 
ية تطل علينـا  تسلطوهذه العقلية الذكورية ال .مرحلة املراهقة مبجرد بلوغهامالزمة املنزل غالبا على 

حجب  الباطن عند بعض الناس حيث يفضل بعضهم ر وما تزال خمتزلة يف العقلبرأسها من حني آلخ
ال بد من سـترها  فهي عورة صراحة اسم الفتيات واألخوات واألمهات فال يذكرون اسم املرأة حىت 

 -أم أمحـد  -الرضيعة –األهل (كقوهلم إذا اضطروا إىل اإلشارة إليها بل يستخدمون التورية والكنية 
! وعـادة متوارثـة   من ذكر اسم املرأة ويعد ذلك يف ظنهم غرية حممودة هروبا وذلك) ةالوالد -أخيت

عند ها أو زفافطاقات الدعوة حلفل حىت يف بيف جيلنا احلايل وهذا اإلغفال السم املرأة مازلنا نراه جليا 
  !! يف مداخلة ثقافية يف برنامج إذاعي أو تلفزيوين مشاركة املرأة

م تعد اتمعات ناك إجيابيات كثرية منها تغري بعض العادات القدمية فلوأمام تلك السلبيات ه
لألضـرار الصـحية   وذلك نظرا ويف سن مبكر اليوم تتقبل فكرة تزويج الفتاة مبجرد بلوغها العربية 

  . ملثل تلك العادات املؤكدة والنفسية والتربوية واالجتماعية
أن هندسـة الثقافـة    نظام احملرمات: والدناما ال نعلمه أليرى املفكر خالص جليب يف كتابه 

اجلنسية يف العامل العريب مهمة ألنه يعاين من االنشطار يف الثقافة فالقرآن ينص على عقوبـة مسـاوية   
وتغض النظـر عـن   "للمرأة والرجل يف ممارسة الزنا ولكن الثقافة املنتشرة حتكم على املرأة باإلعدام 

الفحولة يف " الدم كصابون لغسل العار والثاين دليل الرجولة والتحرر الذكر معتربة أن األول حيتاج إىل
  .ثقافتنا مناقضة للعدالة

احلقوق حقهـا يف تنميـة    ذات حقوق إنسانية كاملة تشارك شقيقها الرجل ومن هذه املرأة
إن . داخل وخارج نطـاق األسـرة  احلضارية ثقافتها اجلنسية واالعتزاز بأنوثتها، وامسها، ورسالتها 
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 نوعات يف اإلسالممأو االكتفاء بتذكريها باحملرمات وامل... الثقافة اجلنسية ال تعين سلب الفتاة إرادا 
وثورة ضد النظر إليها ، إن الثقافة اجلنسية هي ثورة ضد النظر إىل جسد املرأة كسلعة ... رغم أمهيتها
وثورة ضد تقليل شأا  ... حلياةرسالتها يف اإغفال  وأوثورة ضد اخلجل من ذكر امسها  ،نظرة دونية

  . واملساس بعرضها وسلب إرادا ووأد طاقاا
 املوضة املبتذلةوهي أيضا ثورة ضد استرياد أفكار إباحية من الغرب وغريه، وثورة ضد تقليد 

سـائر  ارتكَـاب  و وثورة ضد اللواط والسـحاق  العربية اإلسالمية اليت تعمل على مسخ هوية املرأة
إن القيود الثقيلة واحليطة املتكلفة والتشدد يف لباس الفتاة وحركتها جتعل مرحلة املراهقـة   .اتالْموبِقَ

حـق  الفتاة شأا شأن الفـىت  . معضلة ألا عملية خضوع لعادات أو انسياق لتقاليد منسوبة للدين
  .  احلياء واحلشمة ومراعاة اآلداب العامةعليهما معا االلتزام الواعي ب

رأة يف كل مراحل عمرها جبماهلا ومن حقها أن تتجمل باحتشام فال تصل إىل حـد  تعتين امل
والصراحة هي مقومات التعامل  القناعة واالختيار والثقة واملساواة  .التربج املذموم واإلسفاف والتبذل

  .الراقي إلرساء دعائم ثقافة مستنريةاين اإلنس
  املراهقة املبكرة

من قسم التربية البدنية يف مدرسة للمرحلـة املتوسـطة   ة هاتفية تلقيت مكامليف العام املاضي 
  . مشكالت املراهقني اجلنسيةمشكلة مستجدة من تسأل عن كيفية التعامل مع للبنني 

  . حدثين معلم عرب اهلاتف وقال نريد منك استشارة سريعة
  . آمل أن جتد عندي ما فيه فائدة لك: فقلت

علمني أمام جمموعة من اهلواتف النقالة اليت مجعناهـا مـن   مع بعض املاآلن إنين : قال املعلم
فقمنا مبصـادرا إىل ايـة الـدوام     الطالب الذين سبق أن أنذرناهم بعدم محل اهلواتف يف املدرسة

 هل يليق بنا تربويا أن نطلع على الصور والرسائل يف أجهزة الطالب النقالـة : السؤال هو. املدرسي
األصل التربوي العام هو عدم التجسس واالبتعاد عـن رصـد   :  علينا؟ قلت؟ وماذا تشريألا مريبة

الزالت وتصيد األخطاء إال إذ ظهرت بوادر تدل على خطر يهدد أخالقهم فهنا للمريب أن يقوم بدور 
ويف هذه احلالة ال بد مع التنسيق مع جهة االختصاص . التحري وفق اللوائح املدرسية واملقاصد العامة

ة املدرسية كي يتم احتواء األمر وعالجه مبا حيقق مصلحة اجلميع واألمـر برمتـه خاضـع    يف اإلدار
وهكذا األصل فـإن حـق الفـرد يف    . لتقديراتكم ألنكم أهل امليدان وأنتم أعلم باخليار املناسب هلم

  .خصوصيته مصانة ما مل تتصادم مع املصاحل العامة والغايات النبيلة
تفي أخربين ذلك املعلم أم فتشوا يف الصور فلم يعثروا على أي بعد أسبوع من االتصال اهلا  

أحد املعلمني من أصحاب اخلربة يف الكشف عن أسـرار حفـظ   إلينا وضع خيل باآلداب إىل أن جاء 
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 قطالبيانات والصور يف اهلاتف النقال فهالنا أن نعثر فجأة على صور ومقاطع فيديو إباحية مل نتصور 
  !!  املرحلة املتوسطةأن تكون يف يد طالب 

  وحق احلريةاملراهق 

مبناقشة ألفرادها رحلة حرجة عندما يعيش يف أسرة ال تسمح مب عنفُوان الشباب يفاملراهق مير 
متعطشا شغوفا بل سيظل املكبوت هذا املراهق . والتنفري شئون اجلنس وتكتفي بسياسة املنع والتحرمي

ولن جتدي طريقـة املنـع   ر يف ذهنه وتسيطر على روحه تدووغريزية إىل أجوبة عن مسائل مصريية 
 سيلجأ إال طرائق ملتويـة إلشـباع غريزتـه   احملروم من احملاورة إذ أن الشاب واإلعراض والتجاهل 
إن العادات عموما منعت وقيدت وقلصت مساحات حواراتنا حىت باتت األمور اجلنسـية  . الطبيعية

حتاشت النقـاش يف  وبصراحة أكرب إن شرحية كبرية . ظلمةحبيسة يف زوايا ضيقة وحماصرة يف دوائر م
وتعاين مـن  ال تعرف فنون املعاشرة الزوجية قضايا اجلنس يف مرحلة الشباب وفجأة وجدت نفسها 

خشية من  وال تسأل عنها أبدا أبسط املسائل اجلنسيةالربود اجلنسي والفتور يف الشهوة كما أا جتهل 
 ال إىل السؤال عنها وخوفا من الد ا أوسوء الظنقد ين أو احلياء واخلجل علما بأن الدين أفسح ا

ق وقضية خاضعة برمتـها للفـر  أحيانا  ولعلهايف ممارستها إذا كانت األذواق تستسيغها بتاتا ال ميانع 
  . ج حتت باب احلياء أبدارالفردية وال تند

مصاعب ومصائب ال حصر  وعلى النقيض من ذلك كله فإن احلرية املنفلتة للشاب جتر معها
هلا فإن مشاهدة املناظر اإلباحية وخمالطة اجلنس اآلخر بال آداب عامة من املزالق اليت تنـذر بـاخلطر   

الرذيلة  نشرلنقل صور داعرة ت) شبكة االنترنت –اهلاتف النقال (استغلت أجهزة االتصاالت  .املؤكد
لبا يف حياة املراهق حاضـرا ومسـتقبال وبطريقـة    لق أوضاعا مضطربة تؤثر سختوالفضيلة  وحتارب

  .شعورية وال شعورية
تنادي بعض تيارات الثقافة احلديثة واملناهج الدراسية باحلرية الشخصية املطلقـة واحتـرام   

الزوجية بشرط التراضـي  عش مبمارسة اجلنس خارج  البتة رغبات الفرد ونزعاته الشهوانية وال متانع
بضرورة لبس الواقي أثنـاء   وبال خجل عالنيةاألمراض اجلنسية فإا تنادي وخوفا من  .بني الطرفني

ال ريب أن هذه التيارات املتنامية ال تصب يف مصلحة الفرد مطلقا بل تضر . واملعاشرة احملرمة اجلماع
  . بصحته يقينا وتفسد عليه نسقه الديين القومي

وهي يف املقـام   لَذَّة الَ تدانِيهاو ادهلا متعةال تعإنسانية متعة يف حقيقتها بكافة أطيافها احلرية 
وكل إنسان له حق ممارسة حريته بشرط حتمـل  . نبيلة وقيمحضارية، وأخالق فردية، مسئولية نفسه 

قيمة اإلنسان يف أنه يتحكم يف نزواته وشهواته وال تتحكم هي  .تبعات املسئولية املرتبطة بذلك احلق
وال بد من تدريب الفرد على أن ال يتبع هواه من أجل لذة ساعة طيش رة فال خيضع لشهواته الضافيه 

  . وكم من لذة تافهة ورثت ندامة دائمة... تنكد العيش
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 ابن عمي واجلنس

  حالة جييب عليها الدكتور علي وطفة

اخل ، فلقد قرأت الكثري عـن  .... هناك من يقول أنا لدي مشكلة مع ابين أو أخي أو أخيت "
حيل مشكليت ، فأنا لدي مشكلة مع ابن عمي ، فهو يف الثانية  ما مل أجد ع وحلوهلا ولكنهذه املواضي

يوجد عنده من يفهمه أو يتحـاور   جديدة وهي البلوغ ولكن لألسف ال عشر أي مقبل على مرحلة
يتكلم إال قليال أي وجوده كعدمه ، وليس لديه عم إال  وأبوه مريض نفسيا ال معه فهو كبري أخوته ،

األشـياء   وأكتفي بالدعاء له ، وليس لديه خال ، وأمه بسيطة التفكري المها هذه) يهديه  اهللا(  أيب
عليه سـلوك غريـب    يف اآلونة األخرية الحظت: املشكلة ). تربينا بون مثل ما بيتر(وتكتفي بقول 

رث بوجودنـا  يكت أنه ال يدخل يده يف سرواله واألعظم واعذروين ملا سأقول ، الحظت أنه كثريا ما
أدقق يف تصرفاته فلم تعجبين ألا  أي أمامنا يفعل ذلك ، فأسأل نفسي هل أنا فقط من رآه ، فصرت

هل يدل هذا على بلوغه ، : فأوال. هو أعظم ما توحي بأنه ميارس العادة السرية ، وأخاف أن يرتكب
كيف يل أن أتعامل معـه ،   :، وكيف نعرف ؟ ثانيا) هللا  واحلمد وأنا ملتزمة( نتحجب منه  ألننا ال

له ، فلقد كنت املقربه له منذ والدته رغم صغر سين آنذاك ، فلو كان أخـي   نسانهإعلما بأنين أقرب 
 تفعله خطأ ؟ وأنه سيدخل عامل البلوغ وسيتغري ، املشكلة حملوله ، كيف أقول له أن ما حقيقة لكانت

أبعده عين  كيف: ثالثا. يوجد غريي يكلمه  ال اخل ، ألنه....... وكيف أعلمه االستئذان واالغتسال 
نرزق بأخ واعتربه مبثابـة   من اآلن قبل أن يدخل عامل املراهقة ، مع متابعة أحواله عن قرب فنحن مل

أنا أريد الطريقـة ألنـين وهللا   ). اهللا  هداهم( أخ يل وأنا خائفة عليه بأن ينحرف مثل شباب عائلتنا 
اعذروين على اإلطالة ، ولكن أمتىن أن تقدروا معانـايت   .. قناعواإلاحلمد لدي األسلوب يف الكالم 

  ."وجزاكم اهللا خريا حيس ا إال اهللا ، واليت ال

  اإلجابة

 صاحبة االستشارة  األخت الفاضلة 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
، على الرغم من ضآلة  قرأت رسالتك بتمعن وحاولت أن أفهم أبعادها وجتلياا االجتماعية والثقافية

املعلومات اليت تضمنتها رسالتك الكرمية حول الوضعية االجتماعية للمراهق الصغري يف دائرته عالقاته 
فاملسألة تبدو خارجة عن مألوف التساؤل، واملشكلة حتتاج إىل بعض التأمل والتبصر . بوسطه وحياته 

فمن غـري املـألوف أن   . ها بعيد األغوار ، ومما ال شك فيه بأن الغموض يف وضع املشكلة ويف طرح
لقـد  . دور املربية يف هذا األمر  تعين ابنة شابة يف مقتبل العمر بالعناية بابن عمها املراهق، وأن تتبىن 
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ألفنا سؤال األم عن ابنتها والزوجة عن زوجها والولد عن أبيه أما اهتمام ابنة العم بتربية ابن عمهـا  
  . يبعث على الفضول واالهتمام والتقدير واالحترام وهو يف أحضان أسرته فأمر 

  : سيديت الفاضلة 
إن عنايتك باألمر واهتمامك فيه يدل على بعد ثقايف وإنساين وأخالقي يندر مثيله بني شابات هـذا  
العصر اللوايت ينصرفن يف الغالب إىل شؤون اخلاصة دون الشأن لعام الذي يتحرك بأبعـاد ثقافيـة   

ن نشكر لك هذا الفضل وهذا االهتمام الذي يعرب عن صدق عميق وحـس إنسـاين   وحن. وإنسانية 
  . خالق

وأقول لك أن وصفك لسلوك املراهق ابن عمك ال يشكل قاعدة واضحة ميكن لإلنسان أو يؤسـس  
الطفل "فالسلوك الغريب يتمثل كما تقولني يف ظاهرة ال تبدو لك سليمة وهي أن . عليها رأيا واضحا

حيث ذهب بك  -وإن بعض الظن إمث -وأنت حتملني هذا السلوك ظنا  " يده يف سرواله املراهق يضع
وقد ال يكون األمر هكذا بل هو ختمني وظن . الظن إىل أن املراهق قد يعاين من ممارسة العادة السرية 

مما ال شك أنه ميكن لنا أن نفسر األمر على خالف ذلك وهـو أن الطفـل   . ال يستقيم إال بالدليل 
مبا يصدر عنه مـن سـلوك     -حبكم انتمائه إىل ذات األسرة -املراهق وهو يف أحضان أسرته ال يأبه 

  . وقد يكون هذا السلوك عفويا ال داللة فيه وال معىن يؤخذ عليه 
ال تكمن يف سلوكه هذا الذي يفارق مألوف السلوك بل يف اجلانب التربوي الـذي   واملشكلة برأينا 

) ابن عمـك (طرحك للمشكلة ، وقد أحسنت يف ذلك بأن الطفل املراهق  قمت بتشخيصه يف سياق
األم غـري متعلمـة واألب   ( ال حيظى بالرعاية واالهتمام والعناية حبكم الظروف املتواضعة ألسـرته  

والطفل ال حيظى بالعناية وهنا يكمن السؤال وترتسم غني املشكلة ، ومعك كـل احلـق يف   ( مريض
ابن عمك الذي حتبينه وتعطفني عليه جزاك اهللا كـل اخلـري ، ألن هـذه    شعورك بالقلق خوفا على 

) وضع اليد يف السـروال  ( أكثر بكثري من مظاهر السلوك العارض   األوضاع نفسها تدعو إىل القلق
  "وهو السلوك الذي وضحتيه وبينتيه 

املبدأ نقول وأنت تسألني هل تدل مظاهر السلوك هذا وعوارضه على بلوغ الطفل ؟ وحنن من حيث 
بأنه ال جيب علينا أن ننتظر إشارات وتلميحات وعوارض البلوغ، فالطفل يف عمر البلوغ ويف بدايـة  

وأن ننبه املقـربني  . وجيب أن حنتسب ونتحسب هلذا األمر ، وأن حنتاط له تربويا ونفسيا واجتماعيا 
ولكن جيـب أال يـذهب   . عمر إليه إىل أمهية هذا األمر وضرورة احتسابه عند كل األطفال يف هذا ال

فليس يف هذا األمر خطورة ، تذكر فأغلـب النـاس    بك األمر إىل اخلوف من األعظم كما تقولني، 
ميرون يف مرحلة املراهقة ويتجاوزوا بسالم فهي مرحلة عمرية حرجة ولكنها ليست خطرة مهمـا  

إىل العناية واالهتمـام والرعايـة   بدت مظاهرها وأحواهلا وأبعادها وإمنا هي مرحلة حيتاج فيها الطفل 
  . والدعم النفسي 
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وإنين أنصحك أختاه الكرمية بوصفك طالبة جامعية مثقفة أن تبادري وتلفيت اهتمام احمليطني بالطفـل  
وال . من أب وأم وعم إىل أمهية هذه املرحلة وأمهية العناية بالشاب الصغري الذي بدأ مراهقتـه للتـو   

طفل املراهق سيمر ويتجاوز هذه املرحلة سليما معاىف بـإذن اهللا وكمـا   داعي للخوف والقلق ألن ال
بريبو متل " يبدو يل فإنه من أسرة بسيطة طيبة وإنين استبشر خريا بقول األم البسيط ولكنه قول رائع 

ن وهذا قول جنده يف أريافنا وجمتمعاتنا البسيطة وباملناسبة يف اتمعات البسيطة غالبا ما تكو" ما ربينا
القيم األخالقية متجذرة ومتأصلة يف اإلنسان ، ومثال ذلك أنت أيتها الفاضلة فلو مل تكوين من هـذا  
الوسط الطيب الفاضل ملا وجدناك مهتمة وساهرة وقلقة على وضع ومستقبل أحد أيناء عمك وهـو  

خوف وال فال . ما نراه بني األخوة وكـأنك أم حقيقية والفضل برأي يعود إىل هذا الوسط الطيب 
  . قلق وحنن نؤكد بأنك قادرة على توجيه األنظار وضمان مستقبل الطفل وتأمني الرعاية واحلماية له 

وفيما يتعلق باجلانب التربوي الشرعي يف هذا األمر فضلت أن استجوب آفاق رؤية علميـة تفضـل   
فضـلهم وعلمهـم يف   علينا ا فضيلة األستاذ الدكتور بدر ملك وهو من ثقاة املربني الذي عرفوا ب

الساحة الثقافية والفكرية يف الكويت والعامل العريب وقد أحتفين برأي سديد اهتديت به وأهديك إيـاه  
حيث أفادين فضيلته ذا الرأي ال أضن به على أحد وفيه وصف عميق ألحوال األسـرة يف اخللـيج   

بدر ملك يف هذا األمـر موضـحا   يقول الدكتور . العريب وهو من أهل الدراية واخلربة يف هذا األمر 
  : أبعاد هذه املسألة وتداعياا جزاه اهللا خريا 

متيل بعض األسر اخلليجية مثلها مثل غريها إىل ترك الطفل مير مبرحلة املراهقة املبكرة دومنـا يئـة   " 
ثقافية تعينه على دخول مرحلة املراهقة بل قد جيهل الطفل الذي قارب البلـوغ أن أختـه يصـيبها    
الطمث يف كل شهر مرة فتجتنب الصالة ، وإن كانت يف احلج أو العمرة فـال تطـوف بالكعبـة    

ولذلك من الطبيعي أن يسأل الصيب والديه باستمرار ملاذا أمي أو أخيت ال تـؤدي الصـالة؟   . املشرفة
وكلما جتاهلنا تلك األسئلة زادت شكوك الطفل فيحاول أن ينتزعها من عامل الكبـار وإال سـيجد   

  .لطريق له ممهدا للبحث يف مصادر غري أمينة أمال للوصول إىل حل لأللغاز اليت حتيط بها
من املطلوب إحداث التثقيف اجلنسي يف إطار شرعي فال بد أن يعرف الولد يف هذا العمـر أحكـام   
االستئذان وما هو املذي واملين وبعض أحكام الطهارة ومعظم هذه املسائل متوافرة يف كتـاب فقـه   

إن الدرس املقتـرح  . ودور املريب هو أن يبسط املعلومات ويتحاشى املفردات الفقهية الدقيقة . نةالس
يتجنب الدخول يف تفصيالت حياة الطفل كي ال يقع يف احلرج وبدافع اخلجل يضطر إىل الكذب فال 

يف هـذا  نفتح الباب معه عن أسراره األوىل مع اجلنس بل نكتفي بتزويده باملعلومات األساسية لـه  
  . العمر

بالنسبة حلال املستشرية فإنه ميكنها أن تعمل درسا دينيا ألطفال العائلة ميرون بنفس العمر أو للطفـل  
) املستشرية(صاحب املشكلة الذين ومن خالل عرض طائفة من اآليات واألحاديث ذات الصلة تبث 
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ومـن  . ية من منظور علمي وديينالوعي التربوي املناسب وتفتح قنوات احلوار ملناقشة املسائل اجلنس
جانب آخر جيب أن ال يطلع الصيب على مظاهر تثري رغبته اجلنسية داخل األسرة ويف التلفاز وتصـبح  
قضية اللبس احملتشم ذات أمهية ملن حول الصيب فهو يف مرحلة تبصر العـورات وتتبعهـا بـالنظرات    

ة الزمنية من عمر الصيب فرصة ذهبيـة  هذه الفتر. وسرعان ما تستحضرها يف اخليال ساعات اخللوات
لتذكريه بالصالة وصرف طاقاته حنو الدراسة وتزويده بقدر مالئم من جرعات املعرفة تتيح له صـحة  
نفسية عالية يدرك من خالهلا التغريات السريعة اليت تظهر يف جسده والوسائل الصحية لتحقيق النظافة 

ية مبكان أن نعرف مصـدر سـلوكيات الطفـل إذ أن    ومن األمه. واحملذورات اليت جيب أن يتجنبها
من الطبيعي . األقرباء أو األصدقاء يف املنطقة السكنية أو املدرسة هلم دور يف نقل مفاهيم شاذة للطفل

ولكن املخيف أن يتمادى يف تصرفاته ) العادة السرية(أن يستكشف الطفل بعض املمارسات اجلنسية 
  .فيدمن عليها

 بشريط مسعي أو كتيب يتناول هذا املوضوع وأمهيته فهي أفضل وسيلة ملتابعـة  ميكن توعية أم الصيب
إن توعية الصيب خطوة نافعـة واألهـم أن نعمـل    . منوه وجيب أن ال نيأس من تغيري نظرا التقليدية

بصورة موازية إلقناع األم كي تقوم بداية باحلد األدىن كأن تبسط لولدها األحكام الشرعية اخلاصـة  
آمل أن نسلط الضوء على األم فهي األقدر واألقرب للصيب . ف جسده واملرتبطة بالغسل وحنوهبتنظي

يف احلالة اليت نتحدث عنها ومن حيرص على اخلري يظفر به بعون اهللا تعاىل مع متنيايت لكـم بـالتوفيق   
  .بدر ملك جزاه اهللا خريا كل اخلريانتهى كالم الدكتور ". دائما

ور بدر ملك يف هذا األمر إىل األخت املستشرية وإىل كل مثقف مستنري راجيا وإنين أهدي رأي الدكت
منها أن تثقف الوسط الذي يعيش فيه الطفل بالثقافة اإلسالمية األصيلة اليت تتفتق بالذكاء وتتـوهج  
بالعطاء وأن نستلهم دور األم واألب يف محاية الطفل ومساعدته ومساعدما على أداء دورمها الكامل 

   .رعاية املراهق الصغري ومحايته وتوفري الفرصة األفضل لنموه اإلنساين يف
   .جزاك اهللا خريا وبوركت آملني لك التوفيق والنجاح

  علي وطفة. د
  

  اخلامتة

فإن املراهقة مرحلة من مراحل العمر اجلميلة إذا عرفنا خصائصها وبذلنا املطلـوب  يف اخلتام 
. والتدريب إىل التهذيبدائما اجلنس كغريزة إنسانية كرمية حتتاج  وكثفنا اجلرعات الثقافية لننظر إىل

املراهق قد مير بتقلبات سلوكية فكثري من الشباب يقعون يف شباك الصبوة والغفوة والزلـل ألـم   و
الرفق يف تصويب وال بد لألهل من وتنقصهم اخلربات والتوجيهات املستقل تشكيل سلوكهم  حياولون
العمل على مشـاركة  احلزم وإن الواقعية تستلزم الصرب والتفاؤل و .حوارامحتمل احللم يف ، وزالم
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على أساس التسـامي  الفتيان والفتيات يف عملية تشجيع أجواء تتيح هلم تنمية ثقافتهم اجلنسية السوية 
  .بعيدا عن املثالية املفرطةواالستعالء وأيضا 

  
  
 


