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تأثري وسائل التواصل عىل الشباب
السؤال :مع انتشار وسائل التواصل االجتامعي ومالحظة تأثريها السلبي عىل
الشخص وخاصة عىل فئة الشباب من ٍ
نواح متعددة ،فام هي النصيحة للتعامل
األمثل معها؟
اجلواب:
ٍ
نواح متعددة إال أن
ال شك يف أن لوسائل التواصل االجتامعي فوائد من
ٍ
ٍ
وتقني الستعامهلا من حيث املدة ومن حيث طبيعة
حتديد
اإلنسان بحاجة إىل
االستعامل حتى ال يؤدي استعامهلا إىل مضاعفات سلبية عىل ثقافة اإلنسان
وشخصيته وقيمه والتزاماته االجتامعية والوظيفية واألرسية ،وهي مضاعفات
كبرية وخطرية وأساسية ملحوظة بأدنى استقراء للواقع املعاش ،كام تؤكده
الدراسات االجتامعية والنفسية والطبية والرتبوية واإلحصاءات املتعلقة هبا،
ويستطيع اإلنسان الراشد أن يلمس ذلك بوضوح عند التأمل يف تأثري هذه
الوسائل عىل نفسه وعىل آخرين من حوله.
وهذا التقني ينبغي أن يتكفله اإلنسان بنفسه ـ ـ بشكل طوعي ـ ـ بعد بلوغ الرشد
والنضج يف القرار وخاصة عند تكوين األرسة بالنسبة إىل نفسه.
كام ينبغي أن يامرسه األولياء بالنسبة إىل األطفال واملراهقي قبل بلوغ تلك
الدرجة من الرشد والنضج ،بل ويتحقق بعدها بعض اليشء حتى االستقالل عن
الوالدين وتكوين األرسة.
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والذي نتحدث عنه فع ً
ال هو حول تقني اإلنسان استخدامه هلذه الوسائل.
[أمهية عملية التقني]
وينبغي أن يعلم أوالً أمهية عملية التقني ،وذلك أن القانون يكون كاملسطرة
التي تضبط حركة القلم يف حد معي ،وكذلك فإنه يضع حد ًا مالئ ًام للمامرسات
اإلنسانية بغية حفظها يف حدود االعتدال وضبطها يف دائرة االستقامة واالحرتاز
عن اإلفراط والتفريط.
ويعترب التقني عىل العموم رضورة إنسانية عامة ،فاإلنسان ال يمكن أن يندفع
نحو كل ما تقتضيه غرائزه وانفعاالته عىل حد احليوان ،بل ال بد أن يرعى حدود ًا
تضمن املصلحة العامة لإلنسان ،وقد أودع يف فطرة اإلنسان النزوع إىل القانون
والنظم واالطراد واالتساق ،وليست القواني البرشية إال نتاج هذه الفطرة
اإلنسانية ،ولذلك يصح القول إن اإلنسان بفطرته هو موجود قانوين ولو تأمل
اإلنسان السلوك السائد بي الناس لوجد أنه جيري عموم ًا وفق قواعد عامة وإن
كانت غري مدونة ،كام يظهر ذلك بمالحظة تعامل أفراد األرسة يف ما بينهم وتعامل
اإلنسان مع اجلوار واألصدقاء واألرحام وسائر األصناف واملجتمع العام ،فيسعى
الوالدان منذ والدة الطفل إىل اتباع نظام مالئم يف إدارة أمور الطفل ورعايته مما
يتعلق بصحته وتغذيته وسلوكه ،وكلام كرب الطفل احتاج إىل مزيد من التقني
لسلوكه يف األبعاد املختلفة التي يكتشفها وتتجدد له القدرة عىل التعامل معها.
والتقني عىل رضبي:
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.1تقني نوعي :وهو التقني الذي ينظم حياة الناس يف ما بينهم.
وهذا التقني:
منه تقني رسمي ومدون :من خالل الترشيعات التي وضعت يف الدين أو من
قبل الدولة وما يتبعها من القرارات واألوامر التنفيذية.
ومنه عريف :وهو يتمثل يف األعراف واآلداب االجتامعية ،فإن كل جمتمع ال
خيلو عن حدود مرعية غري القانون الرسمي ،وهذه احلدود هي تساعد اإلنسان عىل
رعاية القانون الرسمي وحتقق له املصالح االجتامعية اخلاصة مثل مصلحة األرسة
ومصلحة العشرية ومصلحة أهل املدينة الواحدة أو املحلة الواحدة وهكذا.
.2تقني شخيص :وهو القانون الذي يضعه اإلنسان لنفسه ويلتزم به حتقيق ًا
ملصلحته ،وهذا التقني هو أيض ًا أمر مهم ،بل هو ظاهرة حضارية وعقالنية راقية
تعرب عن رقي اإلنسان وكامله النفيس والعقيل ،بل يمكن القول إنه ال خيلو أي عمل
إنساين مثمر فردي ًا كان أو اجتامعي ًا يف أي جمال عن رضب من التقني وإن مل يكن
مدون ًا ،ويساعد تقني اإلنسان لسلوكه عىل تكوين التزامات نافعة ،ويسهل
األعامل الراشدة عن طريق ربط السلوكيات بعضها ببعض وإجياد نسق واحد هلا،
وتكوين عادات داخلية تسهل لإلنسان مقتضياهتا وتقلل له عناء التكلف والعزم،
فإنه متى اعتاد اإلنسان عىل يشء تذلل له وصار سهالً .ومن دون التقني يميل
اإلنسان يف تعامله مع األشياء إىل اإلفراط أو التفريط يف جهة عىل حساب جهة
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أخرى أو يقع يف الفوىض والضياع .ويكون التقني الشخيص من اإلنسان لعمله
لغايتي:
األوىل :رعاية القواني القائمة الدستورية والعرفية حيث إن رعاية تلك
القواني قد تتوقف عىل إجياد أرضيات مناسبة هلا من خالل التزامات شخصية.
والثانية :حتقيق مصالح شخصية لإلنسان لن يتأتى للمرء حتقيقها إال من خالل
تقني سلوكه والتزامه بنظ ٍم معي ال يعدوه عموم ًا.
وأهم ب ٍ
عد يرعاه اإلنسان العاقل يف سلوكياته والتزاماته هو تقييم األمور من
خالل مضاعفاهتا وعواقبها وآثارها وعدم اقتصار اإلنسان عىل النظر إىل حلظته
التي يعيشها ،فرب ممارسة من كلمة أو سلوك أو مسار تثري الشعور باملتعة واللذة
والسعادة يف حينها ولكنها ترتك ندوب ًا ال يمكن إزالتها من حياة اإلنسان فهي أشبه
بالسم اللذيذ الذي سوف ينقض عىل من تناوله تدرجي ًا ويؤدي فيه إىل عوارض
مرضية ومؤذية عىل وجه مزمن.
وكلام كان اإلنسان أكثر تعق ً
ال وجتربة ووعي ًا كان انتباهه وحذره عن العواقب
التي يتبعها أشد وآكد ،ورب أمر لن يستطيع املرء من توقي رضره بعد ممارسته؛
ألنه سوف يؤثر فيه أثرا ً ال يمكن إزالته ،أو ألنه سوف يتعلق به بحسب طبيعته
التي تؤدي إىل االعتياد عليه والتمسك به ،فال يكون له مهرب عنه ،وأخطر يشء
هو األشياء اخلد اعة لإلنسان وهي أشياء ما ال يرض قليلها فيغري متعتها املرء،
ولكنها تستدرج املرء إىل اإلكثار منها فينزلق إليها ويترضر هبا ترضر ًا فاحش ًا.
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وحيتاج تقني التعامل مع وسائل التواصل إىل عدة عنارص:
 1ـ ـ االنتباه والوعي إىل مقاصد هذا التقني.
 2ـ ـ الصيغة املالئمة هلذا التقني.
 3ـ ـ األداة املالئمة لتنفيذ هذا التقني.
أما العنرص األول :فإن لكل تقني راشد مقاصد مناسبة تضمن لإلنسان
مصاحله يف هذه احلياة عىل وجه مالئم ،وااللتفات إىل هذه املقاصد يساعد عىل
مزيد االقتناع بالقانون ويسهل له االلتزام هبا ،ويقيه من األخطاء يف فهمه
واالستجابة له.
ومن مجلة املقاصد التي ينبغي لإلنسان االلتفات إليها عند التقني لوسائل
التواصل ما ييل:
األول :ينبغي لإلنسان االهتامم باحلفاظ عىل ما يقتضيه نظام احلياة ،فللحياة
اإلنسانية الراشدة مقتضيات تتقوم هبا ،فاإلنسان منذ املراهقة ثم الرشد وقبل
تكوين األرسة ينبغي أن يكون لنفسه شخصية مناسبة؛ لريتقي الذكر من فتى
مراهق إىل شخصية رجل يتجه ليكون صاحب مسؤولية ورب أرسة ،وترتقي
األنثى من فتاة مراهقة إىل شخصية امرأة تكون صاحبة مسؤولية كربة بيت وذات
مسؤولية جتاه اآلخرين ،ومع ذلك فإن عىل اإلنسان اهتاممات شخصية رضورية
بنظافته ومأكله وملبسه وخلقه ،واهتاممات أخرى دراسية يف أوان الدراسة ،أو
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عملية إذا كان يعمل ،فاملفروض باإلنسان أن يواظب عىل هذه االهتاممات بنحو
مالئم.
وقد لوحظ يف العديد من احلاالت ترضر الشباب باالنشغال بوسائل التواصل
عن االعتناء باحلوائج الشخصية ،مما أدى إىل ضعف الدراسة أو تركها وتراجع
الطموح والتفكري بشأهنا ،أو اإلعراض عن البحث عن العمل ،أو التهاون يف
العمل بام يؤدي إىل مشاكل مع رب العمل وتدين العمل يف مدته ومستواه وكفاءته
وإتقانه.
ثم بعد تكوين األرسة يتأكد يف شأنه االعتناء بقوام شخصيته ونضجه ومتانته
واستقامته من خالل رعاية االهتاممات املتقدمة بشكل أكرب ،وتضاف إليها
اهتاممات أرسية مثل املعارشة املالئمة بي الزوج والزوجة واألوالد ،فتهتم املرأة
بإدارة البيت وحضانة األوالد والعناية بالزوج وبنفسها ،وقد يكون هلا عمل أو
وظيفة ينبغي القيام بمقتضياهتا يف حدود ال ختل بدورها األرسي ويتم ذلك من
خالل التفاهم مع الزوج ،وهيتم الرجل كذلك بالعمل والوظيفة وحتصيل الرزق
وحسن املعارشة باملعروف مع الزوجة والسهر عىل راحة األرسة والقيام بشؤوهنا،
واالستعداد للمستقبل.
وقد لوحظ يف العديد من احلاالت التأثري السلبي الستخدام وسائل التواصل
عىل أداء املرأة أو الرجل للدور األرسي بانشغال املرأة عن االهتامم بالبيت أو
األوالد أو الزوج واإلكثار من التواصل مع الصديقات والزميالت أو اكتساب
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صداقات أخرى بشكل خيرج عن احلد املعقول .وربام اتفق ـ ـ نعوذ باهلل ـ ـ حصول
عالقات وصالت خاطئة أو غري الئقة تثري شكوك الزوج يف زمان تكون الثقة فيه
ٍ
احتياج يف داخل األرسة ،وكذلك انشغال الزوج هبذه الوسائل عن
هي أهم
املعارشة الالئقة مع الزوجة واألوالد أو عن القيام بالوظيفة أو العمل عىل وجهه
أو وقوعه يف عالقات خاطئة وضارة هتدد سالمة حياته األرسية وصالحها وال
جتلب له ما يتوقعه من السعادة ،بل تستتبع النكد والعناء والشقاء النفيس واألرسي
واالجتامعي والوظيفي.
فعىل الرجل واملرأة االهتامم بعدم اختالل هذا النظام وعدم تشوهيه باإلفراط
يف استخدام هذه الوسائل أو االستخدام غري املالئم هلا.
الثاين :ينبغي اهتامم اإلنسان باحلفاظ عىل العقيدة وقوهتا ،فال يصح لإلنسان
بعد أن اختذ عقيدة راشدة عىل أصول موثوقة أن ختتلس منه هذه العقيدة أو هتون
عليه بسبب منشورات إعالمية وتروجيية هتون من تلك العقيدة أو حترفه لصالح
عقيدة أخرى بأسلوب السخرية واالستهزاء أو االنتقاص ونحو ذلك من
األساليب غري اجلادة يف نقد العقائد ومتحيصها.
وقد لوحظ يف عدد من احلاالت تأثر بعض الناشئي ممن يعتقد بعقائد
موضوعية ومنطقية هلا حجج موثوقة ومقنعة بشبهات بسيطة أو بأساليب فكاهية
ال تصح يف ميزان العقل واحلكمة أن تكون مأخذ ًا لفكرة وال مصدر ًا حلقيقة وال
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مستشار ًا ناصح ًا وال دلي ً
ال واعي ًا وال مستقرا ً لرأي وال منريا ً لطريق ،فوسائل
التواصل ليست مصدر ًا موثوق ًا للعقيدة وال دلي ً
ال أمين ًا الختيار الدين.
الثالث :ينبغي اهتامم اإلنسان باإليفاء بالواجبات واالستحقاقات الرشعية مثل
الصالة والزيارات ونحوها ،فال يصح استخدام هذه الوسائل عىل وجه يؤدي إىل
اإلخالل هبذه الواجبات واالستحقاقات إما برتكها أو تقطعها أو التساهل فيها ،بل
ٍ
كجزء أساس من السلوك
ال بد من التعامل مع هذه الواجبات واالستحقاقات
اإلنساين السليم.
وقد لوحظ يف العديد من احلاالت أن االنشغال املتصل والكثري بوسائل
التواصل أدى إىل االختالل يف اإليفاء بذلك مثل تأخري الصالة أو تضييعها ـ ـ نعوذ
باهلل سبحانه من ذلك ـ ـ  ،أو النوم عنها ،أو الزهد يف تالوة القرآن الكريم واالستامع
إليه وقراءة األدعية والزيارات الرشيفة التي تعطي اإلنسان تذكرا ً للمثل العليا.
والواقع أنه بغض النظر عن تعبدنا باألدلة الرشعية التي توجب أعامالً وتندب
إىل أخرى فإن احلياة املعارصة تؤكد حاجة اإلنسان إىل رعاية اجلوانب الروحية
واملعنوية يف خضم تنامي اجلوانب املادية واحلسية للحفاظ عىل االستقامة
والطمأنينة والسكينة فض ً
ال عن االستعداد ملا بعد هذه احلياة والذي ينبغي أن
يكون هاجس ًا لدى اإلنسان املؤمن يف مجيع األحوال.
الرابع :ينبغي اهتامم اإلنسان باإليفاء باحلقوق واالستحقاقات االجتامعية احلية
مثل التواصل مع الوالدين واألرسة واألوالد واألرحام واألصدقاء وسائر
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املجتمع كل بحسب مقتىض الوشيجة الفطرية معه من حضور أسبوعي أو شهري
أو يف املناسبات اخلاصة من األفراح واألتراح.
وقد لوحظ يف العديد من احلاالت اختالل أداء احلقوق عن طريق االنعزال
واالنغالق عىل وسائل التواصل بام أدى إىل مخول اإلنسان وتقوقعه يف داخله
وتراجع قابلياته النفسية واالجتامعية.
اخلامس :ينبغي اهتامم اإلنسان باحلفاظ عىل االستقامة األخالقية التي زود هبا
اإلنسان بحسب فطرته النقية وقرحيته الصافية والرتبية السليمة ،فإن يف كثري من
املنشورات يف وسائل التواصل واالتصال ما يشوه هذه الفطرة وحيرف املرء عن
تلك الوجهة ويوجب له خصاالً سيئة ،وقد يوجب له بعضها عادات وعاهات
أخالقية مستدامة ال تزال تكون مصدر ًا للوساوس اخلاطئة واهلواجس السلبية
واألفكار اخلاطئة ،وتوجب اختالالً يف شخصية اإلنسان وحياته األرسية
واالجتامعية.
وقد لوحظ يف العديد من احلاالت ابتالء الشباب وال سيام يف مرحلة املراهقة
التي تتبلور وتتشكل فيها شخصية اإلنسان بمحاذير خمتلفة بسبب االنفتاح
والتوسع يف استخدام هذه الوسائل.
السادس :ينبغي اهتامم اإلنسان باحلفاظ عىل روح الرشد واحلكمة يف داخله،
فإن يف بعض املنشورات يف هذه الوسائل ما يؤدي إىل ضياع اإلنسان وانسياقه وراء
أفكار غري مدروسة وانفعاالت غالبة وهيجانات كاذبة ،وتبعده عن العقالنية
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الراشدة واحلكيمة والتدبر يف العواقب ومراعاة األولويات وتوجب تأثره بالتلقي
والتقليد األعمى.
وقد لوحظ يف العديد من احلاالت ظواهر من هذا القبيل لدى بعض املراهقي
يف أثر التعامل املسرتسل واالندفاع اخلاطئ يف التعامل مع هذه الوسائل.
السابع :ينبغي اهتامم اإلنسان باحلفاظ عىل صحته النفسية واجلسدية ،فإن يف
التعامل اخلاطئ مع هذه الوسائل ما يؤدي إىل عوارض مرضية جسدية أو نفسية
إما من جهة اإلكثار من استخدامها أو التوقيت اخلاطئ هلا ،أو لطبيعة املنشورات
التي يتم االطالع عليها.
ومن العوارض املعروفة :اإلدمان ،والوسوسة ،وفقدان الطمأنينة والسكينة
وزيادة القلق ،واضطرابات النوم ،وقلة النوم ،وحدة االنفعال ،وضعف الرتكيز
واحلفظ ،وضعف اإلرادة والعزيمة ،وروح اإلمهال والتكاسل ،ونحو ذلك.
ومن مؤرشات اإلدمان :عدم استقرار املرء من دون اصطحاب هذه األجهزة،
أو يف حال بعض االنقطاع عنها ،وصعوبة أن يامرس عم ً
ال من دون أن تكون معه
وهو يستمع أو ينظر إليها ،ومراودة هواجس مؤذية ومقلقة له يف حال االنفصال
لبعض الوقت عنها ،ودوام االنتظار والتفكري فيها وحوهلا.
الثامن :ينبغي اهتامم اإلنسان باحلفاظ عىل وحدة شخصيته وتناسقها والتوقي
عن االزدواجية واالنفصام ،وهو ما يكون املرء عرضة له بسبب استعامل هذه
الوسائل.

11

وقد لوحظ يف العديد من احلاالت ،وقوع اإلنسان يف هذا املحذور ،فكانت له
شخصية ذات مواصفات مالئمة يف التعامل االجتامعي العام مع الناس من حيث
األخالق واآلداب والسلوك بمراعاة احلدود الرشعية الالئقة أمام اآلخرين ،لكنه
يتحرر من كل ذلك يف وسائل التواصل يف ما يطلع عليه أو يتفوه به ويبديه من
خالل األسامء املستعارة والرمزية والتقمصات الكاذبة.
التاسع :ينبغي اهتامم اإلنسان بحفاظه عىل خصوصياته الشخصية واألرسية،
من معلومات وصور ،وسلوكيات ،ويتجنب عن عرضها لآلخرين بحث ًا عن
الشهرة ولفت األنظار ،فإن تلك العروض مضاعفات سلبية وخيمة عىل حياة
اإلنسان ونفسيته وأرسته يف وقت ال يستطيع أن يمحو تلك املعلومات عن ذاكرة
املطلعي عليها وال عام انترش فيها من وسائل التواصل وغريها.
وقد لوحظ يف العديد من احلاالت اهتامم بعض الناس بعرض خصائصهم
عىل اآلخرين ومعاناهتم من آثار ذلك الحق ًا حتى أدى ذلك إىل إثارة اضطرابات يف
حياته الشخصية واألرسية واالجتامعية ،وهو عاجز عن إصالح ذلك ،بل أدى مثل
ذلك يف بعض احلاالت إىل حماولة االنتحار ختلص ًا عن الضغوط التي يشعر هبا املرء
يف إثر ذلك.
وعىل اإلمجال فينبغي للمرء أن يرعى مجيع اجلوانب العقالئية واألخالقية
والدينية والرشعية يف هذه الوسائل كام يرعاها يف األجواء احلية والواقعية وأن
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يكون واعي ًا وفطن ًا ومنضبط ًا يف التعامل مع هذه الوسائل يف ما تنرشه من مواد يف
مجيع املجاالت.
العارش :ينبغي اهتامم اإلنسان بمسؤوليته يف عدم تلويث اجلو االجتامعي يف
هذه الوسائل بنرشه ما يؤدي إىل نرش الفساد والرذيلة سواء كانت قصص ًا حقيقية
أو قصص ًا خمرتعة أو صور ًا خادشة للحياء واآلداب العامة أو تعابري فاحشة أو
إشاعة ألمور كاذبة أو تشوهي ًا لشخصيات مصونة ومستورة ،وذلك ألن هلذه
األجواء وإن كانت افرتاضية حرمتها كاألجواء االجتامعية احلية مادام أهنا حمل
إطالع اآلخرين وهو مؤثر عليهم من النواحي النفسية والرتبوية واألخالقية
والدينية.
وقد لوحظ يف العديد من احلاالت أن بعض الناس يعمدون إىل نرش وإرسال
أمور فاحشة من هذا القبيل ،ويصطنع بعضهم قصص ًا وامهة للرذيلة يومهون أهنا
واقعية أو يصفون أمور ًا فاحشة ال يصح اإلعالن عنها ولو عىل ٍ
وجه مبه ٍم ،وهم
يشعرون بذلك باملتعة العابرة والكاذبة ويرسون بإبداء اآلخرين اإلعجاب هبا يف
اندفاع غريب إىل استحصال حتسي املجهول من أناس آخرين جمهولي.
احلادي عرش :ينبغي اهتامم اإلنسان أن يكون مؤثرا ً يف أجواء هذه الوسائل
تأثريا ً إجيابي ًا من خالل نرش ما ينفع الناس ويثري فيهم روح الوعي والرشد والتعقل
والفضيلة واملعروف ويبعدهم عن الغفلة واجلهل والترسع والرذيلة واملنكر ،داعي ًا
إىل احلق واحلقيقة باحلكمة واملوعظة احلسنة واملجادلة بالتي هي أحسن ،فأجواء
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هذه الوسائل وإن كانت افرتاضية إال أهنا تشبه األجواء االجتامعية احلقيقية من
حيث تأثريها عىل الناس فمن نطق بكلمة حسنة فيها كان له أجرها ومن أثر تأثريا ً
حسن ًا كتب له ثوابه واهلل يضاعف ملن يشاء.
وأما العنرص الثاين :ـ ـ وهي الصيغة املالئمة للتقني ـ ـ فهي تشتمل عىل عدة
بنود:
.1ينبغي لإلنسان التحديد الزمني الكمي للتعامل مع وسائل التواصل
االجتامعي ،بأن حيدد اإلنسان لنفسه مدة ال يتجاوزها عموم ًا كثالث ساعات يف
اليوم مث ً
ال ،وضبط هذا األمر متاح وفق إمكانات األجهزة املتداولة.
.2ينبغي لإلنسان حتديد وقت االنشغال هبا وذلك باختيار أوقات مالئمة مع
جمموع وظائفه وواجباته واالمتناع عن االنشغال هبا يف غريها كاستعامهلا حي
معارشة اآلخرين واالستامع إليهم وقبل النوم وعند الغداء ونحو ذلك.
.3ينبغي حتديد املادة التي يطلع عليها باالستفادة من املواد النافعة واملفيدة يف
املجاالت املختلفة وجتنب املواد الضارة والقبيحة وغري املوثوقة واالبتعاد عن
املحرمات كاملواد اخلالعية وأشباهها.
.4ينبغي لإلنسان حتديد املهامت التي يعتمد فيها عىل العامل االفرتايض عىل
وجه مالئم والتحرز عن اختاذه بدي ً
ال عن العامل احلي يف التعلم والرتبية والعالقات
االجتامعية ونحوها ،فإن العامل االفرتايض ال يلبي احلاجات النفسية واالجتامعية
والفكرية العميقة لإلنسان فلو عول عليه بد ً
ال عن العامل احلقيقي احلي ألدى ذلك
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إىل الترضر واإلخالل هبذه احلاجات عن املستوى املطلوب فيها ،كام أنه يؤدي إىل
اإلفراط والزيادة يف استخدام تلك الوسائل جلربان ما يعوزه من فقدان التواصل
احلقيقي.
وأما العنرص الثالث :ـ ـ وهي األدوات املالئمة لتنفيذ هذا التقني ـ ـ فهي:
.1ينبغي أن يعي املرء أمهية هذا التقني يف حياته وشخصيته ويف شأن حياته
األخرى أيض ًا ،وهذا ما جيد كل إنسان منبهات وشواهد عليه من خالل احلاالت
السلبية التي يطلع عليها عند غياب التقني املالئم الستخدام وسائل التواصل وال
سيام من الشباب يف سن املراهقة.
.2ينبغي للمرء أن يمتلك العزيمة والثقة بالنفس والقدرة عىل التحكم يف
القرار وإنجاز هذا األمر املهم والرضوري ،وعدم االندفاع وراء الرغبات امللحة،
وليعلم املرء أن صعوبة هذا األمر تكمن يف أوائله حتى إذا أصبح عاد ًة مستقر ًة
سهل ذلك عليه ومل يعان يف مراعاته.
.3ينبغي للمرء أن جيعل عالئم لالتصاالت والتواصالت الرضورية ،كي ال
يقع املرء يف فخ احتامل املراجعة الدائمة هلذه الوسائل ومعايشة حال االنتظار
واالستعداد نتيجة اتصاالت وتواصالت هامشية وترفيهية وغري رضورية.
.4ينبغي للمرء أن يقترص يف ما يتعلق بكسب املعلومات واألخبار عىل
القنوات املوثوقة ،وترك القنوات املترسعة واملعتمدة عىل كسب الشهرة بنرش
األخبار املريبة والكاذبة.
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.5ينبغي أن يقترص املرء يف ما هو حمل احتياجه عىل ما يفي به والنامذج املعربة
ويتجنب االطالع عىل األمور املكررة سواء كان ذلك لكسب خرب ومعلومة أو
ألجل التنفيس عن النفس ،أو لالطالع عىل األحوال العامة واخلاصة.
.6ينبغي لإلنسان أن جيعل من نفسه رقيب ًا داخلي ًا عليها دوم ًا حذر االنزالق إىل
اإلفراط الكمي والكيفي يف اجتاه مزيد من االرتباط والتواصل واالنغامس يف هذه
الوسائل ،وهيتم بنقد النفس وتقييم سلوكها بشكل دوري.
.7ينبغي لإلنسان أن يشعر بشخصيته يف مقابل سيطرة هذه الوسائل عليه
وصريورته ألعوبة يف وسطها بتتايل االقرتاحات واخلواطر التي ترتاءى هلا وجتدد
امليول املحفزة عىل اإلفراط.
.8ينبغي لإلنسان النظر إىل النامذج املثىل يف جمال السيطرة عىل التعامل مع هذه
الوسائل ،وعدم التعايل عن حسن التأيس واالقتداء باآلخرين ،فإن عنرص االقتداء
من أهم العوامل الباعثة عىل اخلري ،قال تعاىل[ :ا َّلذين ي ْستمعون ا ْلق ْول فيتَّبعون
أ ْحسنه]( ،)1وأوىل من ذلك االعتبار بمالحظة النامذج السيئة واالعتبار هبا والتوقي
عن الوقوع يف ما وقعت فيه من األخطاء واخلطايا.
.9ينبغي لإلنسان دائ ًام التوقي من أن يبلغ يف تعامله مع هذه الوسائل إىل درجة
يكون االهتامم هبا هو الشغل الشاغل للمرء ،أو اهلاجس األكرب ،ويمثل املساحة
األصلية يف نفسه ،بل ال بد أن يكون طموح املرء وهاجسه هو حياته األرسية من
( )1سورة الزمر :آية .18
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جهة وعمله الذي يرتزق منه من ٍ
ٍ
جهة أخرى ،وال تكون هذه الوسائل بدي ً
ال عن
األرسة وال العمل وال الدراسة وال الرتبية ويكون موقع هذه الوسائل موقع األداة
للمقاصد املعقولة واملالئمة .بل ينبغي أن يسعى اإلنسان إىل أن ال تكون هذه
الوسائل هي األسلوب الوحيد للرتفيه والتنفيس عن النفس ،بل هناك حاجة إىل
السفر والزيارة واالختالط والرياضة ونحوها.
.10ينبغي لإلنسان تنمية قدراته عىل التحكم يف االنشغال هبذه الوسائل مثل
القدرة عىل قطع سلسة املتابعة إىل حد معي رعاي ًة للحدود املالئمة التي قدرها
وحذر ًا من الوقوع يف اإلدمان وال تستدرجه املواد إىل املتابعة املفتوحة هلا.
.11ينبغي اهتامم اإلنسان بالشعور الفعيل بالوقت واستحضاره عند االشتغال
هبذه الوسائل ،وإال فإنه سيفاجأ ويندم بمرور وقت طويل من دون أن يشعر
بذلك ،وال بد من الشعور بقيمة الوقت الذي هو رأس مال اإلنسان يف هذه احلياة
وجتنب ضياعه وإهداره باملعاذير املتكلفة واملصطنعة.
.12ينبغي اهتامم اإلنسان بحيوية وفاعلية الدوافع واحلوافز الطبيعية
واملتعارفة عند العقالء والراشدين وعدم انطفائها بسبب التوغل يف االشتغال هبذه
الوسائل.
.13ينبغي اهتامم اإلنسان بتجنب متابعة األشياء التافهة والقبيحة وغري الالئقة
بحجة الرتفيه عن النفس وبحث ًا عن اإلثارة لذاهتا ،فإهنا تؤدي تدرجي ًا إىل االعتياد
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عليها وتؤثر عىل رسيرة اإلنسان وخلقه وسلوكه وأدبه ،وربام قلدها بنحو ال
شعوري.
.14ينبغي التجنب األكيد عن االعتامد عىل هذه الوسائل كمصدر للعقيدة
وسائر القضايا اجلادة العلمية والسلوكية ،واالعتامد بدالً عن ذلك عىل الدراسات
العلمية واملصادر املوثوقة واملتابعات اجلادة والتحريات املالئمة.
وبعد فإن اإلنسان املؤمن أوعى من غريه ،ألن اإليامن الصحيح يفتح منافذ
التعقل والرشد واحلذر املالئم يف داخل اإلنسان ،وينبه عىل أن هذه احلياة مبنية عىل
سنن تنتهي إىل اخلري وأخرى تنتهي إىل الرش ،واملرء يعيش حالة االختيار يف مسريته
بي هذه وتلك ،فإن التفت إىل عواقب األمور سار سريا ً حكي ًام وأويت خريا ً كثريا ً،
كام أنه ـ ـ أي اإليامن الصحيح ـ يويص اإلنسان دائ ًام باالعتبار باحلوادث قبل اختبارها
واالنتفاع بتجربة اآلخرين قبل الوقوع يف مثلها ،وكذلك جيد من خالل الدين
والعقيدة أن هذه احلياة فرصة اختبارية لإلنسان يزرع فيها املرء ما شاء ليحصده
غد ًا ،فمن نيس احلقائق املاثلة من وجود اهلل سبحانه والدار اآلخرة وأمهل
الوظائف الالزمة والقيم الفاضلة فقد نيس نفسه وخرسها وقد قال عز من قائل:
اَّلل
رش عباد * ا َّلذين ي ْستمعون ا ْلق ْول فيتَّبعون أ ْحسنه أ وَلك ا َّلذين هداهم َّ
[فب ْ
وأ وَلك ه ْم أولو ْاأل ْلباب]( ،)1وقال سبحانه[ :ال خ ْري يف كث ٍ
ري م ْن ن ْجواه ْم إ َّال م ْن
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ٍ
ٍ
اَّلل
أمر بصدقة أ ْو م ْعروف أ ْو إ ْصالحٍ ب ْي النَّاس وم ْن ي ْفع ْل ذلك ْابتغاء م ْرضاة َّ
فس ْوف ن ْؤتيه أ ْج ًرا عظ ًيام](.)1
نسأله سبحانه أن ينرينا بام أودع يف فطرتنا ،وأكده برساالته إلينا ،ويقينا من
الفتن املضلة واملزالق املهلكة ،ويعيننا عىل أنفسنا وما ائتمنا عليه ووالنا شأنه من
أرسة وأوالد ومتعلمي بام أعانه الصاحلي ،وأن يسري لنا االنتفاع بام أنعم به علينا
حتى ال يعود بسوء ترصفنا نقمة علينا وسبب ًا لشقائنا ،وأن يكتب لنا سرية راشدة
يرضاها فهو ولينا يف الدنيا واآلخرة إنه سميع جميب.
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