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أ. أحمد صبحي محمد إسماعيلدراسة حتليلية لعوامل النهوض واألفول احلضاري في ضوء القرآن الكرمي

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل بيان بع�ض عوامل النهو�ض والأفول 
اأثر القراآن الكرمي يف  احل�ساري، كما عر�سها القراآن الكرمي، وبيان 
ت�سكيل هذه العوامل، ولتحقيق هذا الهدف، فقد اتبع الباحث املنهج 
ال�ستنباطي، واملنهج التاأ�سيلي. وقد جاءت هذه الدرا�سة يف مبحثني 
النهو�ض  بعنوان:)عوامل  الأول  املبحث  فجاء  مطالب،  واأربعة 
التوحيد(  الأول:)عامل  مطلبان  وفيه  الكرمي(  القراآن  يف  احل�ساري 
الأفول  بعنوان:)عوامل  الثاين  املبحث  احلرية. وجاء  والثاين: عامل 
الف�ساد(  )عامل  الأول:  مطلبان  وفيه  الكرمي(  القراآن  يف  احل�ساري 
والثاين )عامل الق�سور يف البحث التجريبي(. وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأّن التوحيد اأهم عوامل نهو�ض احل�سارة املن�سودة، اجلامع بني 
احل�ساري  للوجود  الأ�سا�سي  املحرك  الإن�سان  ويعد  وال�سلوك.  الفكر 
الداء  املتنوعة، باعتباره  الف�ساد ب�سوره  وازدهاره، وعليه مقاومة 
الأكرب الذي ي�رسي يف ج�سد الأمة. وتو�سي الدرا�سة اجلهات املعنية 
العتبار  بعني  الأخذ  والجتماعية،  الرتبوية  العملية  على  والقائمة 
والأفول  النهو�ض  عوامل  يف  البحث  عملية  عن  ال�سادرة  بالنتائج 
ب�سورة  الرتبوي  املجال  يف  وربطها  الكرمي،  القراآن  يف  احل�ساري 

عملية جلية. 
الكلمات املفتاحية: النهو�ض، التوحيد، الأفول.

An Analytical Study on the Factors of Cultural

Rise and Decline in the Light of the Holy Quran

Abstract: 

The aim of this study is to clarify some factors 
for the cultural rise and decline as shown in the Holy 
Quran, and to demonstrate the Quran’s role in forming 
these factors. To achieve this aim, the researcher 
followed the deductive and inductive approach. The 
study included two themes and four subjects. The first 
theme has the title of “the factors of cultural rise in 
the Holy Quran” which includes two subjects, the 
amalgamation factor (the Islamic Theology) and the 
freedom factor. The title of the second theme is about 
the factors of the cultural decline in the Holy Quran 
with two subjects: the first is the corruption factor and 
the second is the limitation factor in the experimental 
research.

The study suggests that the Islamic Theology 
(amalgamation) between thought and behavior is the 
most important factor that contributes in the rise of 
a culture. Moreover, Mankind is considered to be the 
basis of the cultural existence and prosperity, so it is the 
responsibility of Mankind to resist the different kinds of 
corruption since it is the most dangerous ailment in the 
nation. The study recommends stakeholders who are 

in charge of the educational and social system to take 
into consideration the results of the study concerning 
the factors of the cultural rise and decline in the Holy 
Quran, to be connected with the educational field in a 
practical and clear way.

Keywords: revival, amalgamation, regression, 
rise, culture, civilization, decline 

املقدمة 
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وعلى اآله، و�سحبه 

اأجمعني، وبعد:
فقد خلق اهلل اخللق، وجعل بينهم روابط اإيجابية، تقودهم اإىل 
ال�سعادة يف الدنيا والآخرة، كما بنّي اأّن التخلي عن تلك الروابط اأو 
ال�سنن، يحقق ال�سقاء يف الدنيا والآخرة، ومدار تلك الروابط العبودية 
هلل تعاىل، التي تدور حولها الروابط اليجابية، كما اأّن التخلي عنها 
�سلبية  يجعلها  ما  الروابط،  تلك  ت�سل�سل  يف  وا�سحُا،  خلاًل  ي�سكل 

املنهج وال�سلوك. 
واملنهج الرباين، منهج يجمع بني املادة والروح، وميتاز عن 
غريه ب�سبغته الغيبية، التي جتعله يحمل �سفة الدميومة، وال�ستمرار، 

وال�ستقرار.
من  قوتها  تاأخذ  الرباين،  املنهج  عن  الناجتة  ال�سفة  وتلك 
امل�ستوى  على  والعالقات،  الت�سورات  يحّدد  الذي  التوحيد،  مفهوم 
مقومات  يف  البحث  يجعل  ما  والدويل،  والجتماعي  النف�سي، 

النهو�ض مطلبًا اأ�سا�سيًا، ول �سيما عامل التوحيد.
التقدم  مدى  يدرك  احل�سارية،  الأو�ساط  يف  الناظر  ولعل 
باأ�سباب  الأخذ  نتيجة  الغربية،  اإليه احل�سارة  الذي و�سلت  املادي، 
النهو�ض  لتحقيق  املطلقة،  احلرية  اإىل  دعت  كما  املادي،  التمكني 
ولكّنها  الدين،  عن  وف�سله  العلم،  تعظيم  على  معتمدة  احل�ساري، 
اآخر، ما جعل  مل تقدم للب�رسية اأمنوذجًا روحيًا متكاماًل من جانب 
احلاجة ملحة ملنهج متكامل، يجمع بني املادة والروح، كما يحدد 

م�سار احلرية الإن�سانية، ودورها يف النهو�ض احل�ساري.
اإّن احلرية الإن�سانية ل تعني ب�سكل من الأ�سكال، الإف�ساد بني 
وعالقته  بربه،  الإن�سان  كعالقة  الوجود،  يف  املرتابطة  العالقات 
النف�سي،  الف�ساد  يواجه  اأن  عليه  لذلك  باحلياة،  وعالقته  بالكون، 
والجتماعي، والكوين، من خالل توجيهات املنهج الرباين، الداعية 

اإىل �سبط خ�سائ�ض الطبيعة الإن�سانية، عرب مفهوم 
التزكية، والتنقية، والتنمية، قال تعاىل: {َوَنْف�ٍس َوَما �َسوَّاَها 
 َفاأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  َقْد اأَْفَلَح َمْن َزكَّاَها  َوَقْد َخاَب 
َمْن َد�سَّاَها } )ال�سم�ض(، وعلى اأ�سا�ض هذه الرتكيبة، بني الفجور 
الفجور  الدائرتني، فاإّن عامل  الدائر بني هاتني  والتقوى، وال�رساع 
للح�سارة  الرتكيبية  البنية  هدم  على  يعمل  الذي  الف�ساد،  اإىل  يقود 

الإ�سالمية، ما يجعل مواجهته، وبيان خطره اأمراً واجبًا. 
احل�سارة  يف  خا�سًا  �سكاًل  اأخذت  التي  الف�ساد  �سور  ومن 
القرون  يف  امل�سلمني  عند  التجريبي  البحث  ق�سور  الإ�سالمية، 
الأخرية، بعد ما كانت احل�سارة الإ�سالمية، رائدة البحث العلمي بني 
احل�سارات، ما يجعل الإ�سارة اإىل دور البحث التجريبي يف نهو�ض 
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الأمة واأفولها، ميدانًا من ميادين ال�ستك�ساف وال�ستب�سار. 
تعمل  عوامل،  اأربعة  يتناول  الباحث  فاإّن  �سبق،  على  بناًء 
الكرمي، وجعل مفهوم  القراآن  واأفولها، يف �سوء  الأمة  نهو�ض  على 
التوحيد، هو الفلك التي تدور حوله تلك العوامل، �سواء اأكانت ايجابية 

اأم �سلبية. 
ومن العوامل التي تعمل على نهو�ض الأمة وتقدمها، عاملي: 
والق�سور  الف�ساد الجتماعي،  التوحيد، واحلرية، كما   يعد عاملي: 
يف البحث التجريبي، عوامل رئي�سية تعمل على اأفول الأمة ونك�ستها، 
الكرمي، جاءت هذه  القراآن  العوامل من خالل ن�سو�ض  ولبيان هذه 
الدرا�سة بعنوان: )درا�سة حتليلية لعوامل النهو�ض والأفول احل�ساري 

يف �سوء القراآن الكرمي(.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
عظيمة،  مكانة  الأمم  بني  الإ�سالمية،  الأمة  عا�ست  فقد 
وال�سيا�سية،  والجتماعية،  النف�سية  امل�ستويات  كافة  على  ظهرت 
اأنها على خالف تلك  اليوم يف واقعها، يجد  والقت�سادية. والناظر 
املكانة، فالفجوة بني احلا�رس واملا�سي، فجوة كبرية ظهرت ب�سبب 
عوامل عدة، يرى الباحث اأّن اأبرزها غياب حقيقة مفهوم التوحيد عن 
واقع الأمة، واختالط امل�سطلحات بني الثقافات واحل�سارات، منها 

م�سطلح احلرية، وم�سطلح الف�ساد، وم�سطلح البحث العلمي. 
وتربز م�سكلة الدرا�سة من خالل �رسورة معرفة عوامل نهو�ض 
احل�سارة الإ�سالمية، وعوامل اأفولها، وذلك من اأجل التاأ�سي بالعوامل 
واملكان،  الزمان  عرب  ال�سلبية  العوامل  وتنقيح  وتنقية  اليجابية، 
وملعرفة بع�ض تلك العوامل، جاءت هذه الدرا�سة، لتجيب عن ال�سوؤال 
الرئي�ض: )ما اأهم عوامل النهو�س والأفول احل�ساري يف �سوء القراآن 

الكرمي؟( والذي يتفرع منه الأ�سئلة الفرعية الآتية:
القراآن  ◄ يعر�سها  كما  احل�ساري  النهو�س  عوامل  اأهم  ما 

الكرمي؟
ما اأهم عوامل الأفول احل�ساري كما يعر�سها القراآن الكرمي؟ ◄

أهداف الدراسة
احل�سارة . 1 نهو�ض  يف  اأثرت  التي  العوامل  اأهم  بيان 

الإ�سالمية.
بيان اأهم العوامل التي اأثرت يف اأفول احل�سارة الإ�سالمية. . 2

أهمية الدراسة 
تربز اأهمية هذه الدرا�سة يف جوانب عّدة منها:

النهو�ض . 1 بعوامل  املهتمني  والباحثني  الدار�سني  اإفادة 
للقيام ببحوث ودرا�سات م�ستقبلية،  اأمامهم،  الآفاق  والأفول، بفتح 

يف �سوء ما انتهت اإليه الدرا�سة احلالية.  
والإ�سالمي، . 2 العربي  الرتبوي  النظام  على  القائمني  اإفادة 

يف  احل�ساري  والأفول  النهو�ض  عوامل  اإىل  الإ�سارة  ب�رسورة 
املناهج التعليمية.

امل�ساهمة يف اإثراء املكتبة بالبحوث التي تتعلق مبو�سوع . 3
الدرا�سة.

مصطلحات الدراسة 
احتوت الدرا�سة على م�سطلحات عدة، وّظفت يف ثنايا البحث 
واملنهج  والف�ساد،  والأفول،  واحلرية،  والتوحيد،  )النهو�ض،  اأهمها: 
به:  يق�سد  الذي  التوحيد  م�سطلح  حول  البحث  دار  وقد  التجريبي( 
امل�سلم  عقل  يف  تن�ساأ  التي  الأ�سا�سية،  العقدية  احلقائق  )جمموعة 
مبدعة،  قدرة  من  وراءه  وما  للوجود،  اخلا�ض  الت�سور  ذلك  وقلبه، 
الإرادة من �سالت  الوجود وهذه  يقوم بني هذا  واإدارة مدبرة، وما 

وارتباطات()1(.

حمددات الدراسة 
التي . 1 العوامل،  من  منوذج  اإبراز  على  الدرا�سة  اقت�رست 

ت�ساهم يف نهو�ض الأمة واأفولها، كما وردت يف كتاب اهلل تعاىل. 
اقت�رست الدرا�سة على اأربعة عوامل هي: عاملي نهو�ض: . 2

البحث  يف  والق�سور  )الف�ساد،  اأفول:  وعاملي  واحلرية(،  )التوحيد، 
التجريبي(.  

منهج الدراسة 
اتبع الباحث يف هذه الدرا�سة، املنهج التاأ�سيلي ال�ستنباطي، 
فعمد الباحث يف املنهج ال�ستنباطي اإىل ا�ستقراء الآيات التي تناولت 
بع�ض عوامل نهو�ض الأمة واأفولها، ومن ثم تاأ�سيليها، باإرجاعها 

اإىل م�سدرها القراآين، وكيفية عر�سها. 

الدراسات السابقة 
املعلومات،  م�سادر  يف  والبحث  الباحث،  اطالع  حدود  يف 

تو�سل اإىل جمموعة من الدرا�سات ذات ال�سلة منها:)*(
الإ�سالمي  العامل  )حا�رس  بعنوان   )2003( �سلوم  درا�سة 
مو�سوع  معاجلة  اإىل  هدفت  والتي  والنهو�ض()2(،  التخلف  عوامل 
�سيما  ول  والنهو�ض،  التخلف  عوامل  الإ�سالمي،  العامل  حا�رس 
الأمة  علماء  قيام  �رسورة  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  الفكرية،  العوامل 
اأبناء  اأمام  الروؤية،  وجتلية  الفكر،  اإ�سالح  على  بالرتكيز  ومثقفيها 
م�سكلة  امل�سكلة  اأّن  الدرا�سة  واأظهرت  وقادتها،  ورجالتها  الأمة 
اأن يكون  اأول قيام لهذه الأمة ينبغي  اأمة، ولي�ست م�سكلة فرد، واأّن 

بت�سحيح الأفكار، وبيان م�ستوياتها وجمالتها.  
العامل  يف  التخلف  )اأزمة  بعنوان:   )2003( الكبري  عبد  درا�سة 
واملجالت  اخللل،  مواطن  حتديد  اإىل  هدفت  والتي  الإ�سالمي()3(، 
وجمالت  ال�سليمة،  العقلية  لدى  املعرفية  املنظومة  يف  املختلفة 
ال�سيا�سة، والقت�ساد، والتعليم، مع ذكر عوامل التخلف من الداخل، 
ومن اخلارج، وخل�ست الدرا�سة اإىل اأّن اأزمة الأمة، اأزمة فكر، كما اأّن 
اأهم عوامل التخلف هي فر�ض الراأي الواحد، وعدم التحلي بالأخالق 
يف  دورها،  عن  الرتبوية  املوؤ�س�سات  وق�سور  وعماًل،  قوًل  الفا�سلة 

�سياغة الفكر الإن�ساين.
يف  ودورها  الإلهية  )ال�سنن  بعنوان:   )2003( �سمارة  درا�سة 
ال�سنن  دور  بيان  اإىل  هدفت  والتي  الإ�سالمية()4(،  الأمة  نه�سة 
يف  للم�سلمني  موّجه  باعتبارها  الأمة،  نه�سة  يف  ودورها  الإلهية، 
الأمة، ودورها يف احلياة كافة،  ُهويتهم، وعالقتها بر�سالة  معرفة 
)التغيري،  هي:  الباحث  تناولها  �سنن  ثالث  خالل  من  للحق  هاديًة 
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النه�سة  اأّن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  والتدافع(،  بالأ�سباب،  والأخذ 
تكون ببيان املنهج الإ�سالمي، يف احلياة الإن�سانية، واتباع جميع 
درا�سة  اأّن  كما  املنهج،  لذلك  والأنظمة  والجتاهات  الت�سورات 
تكون وفق  اأن  النهو�ض احل�ساري، يجب  املقومات واملعوقات يف 
ال�سنن الإلهية، كما اأّن التغيري الإيجابي منوط بطاقة اجلهد الب�رسي 

املرتبط بال�سنن الإلهية.

التعقيب على الدراسات السابقة 
اتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة مبا ياأتي:

تناولت مو�سوع العقيدة ب�سكل اأ�سا�ض للنهو�ض احل�ساري، . 1
وبيان اأن امل�سكلة يف عدم فهم الدين بال�سكل الكامل.

بيان خطورة رف�ض الراأي الآخر يف النهو�ض احل�ساري، . 2
ما اأّدى اإىل عدم ال�ستفادة من خربات الآخرين.

احل�ساري، . 3 للنهو�ض  اأ�سا�سية  عوامل  الإلهية  ال�سنن  جعل 
والتقدم املن�سود، من خالل تناول �سّنة العدل، ودفع الف�ساد، وهذا ما 

اأ�سارت اإليه بع�ض الدرا�سات مب�سطلح الدفع العام. 
وقد افرتقت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة مبا ياأتي: 

طبيعة الدرا�سة احلالية طبيعة تاأ�سيلية، جعلت من القراآن . 1
الكرمي، م�سدراً ت�رسيعيًا لعوامل النهو�ض، وموجهًا لعوامل الأفول، 
ما جعل تلك العوامل تاأخذ �سفة القوة وال�ستقرار، وال�ستمرار. كما 
اأنها جعلت عامل التوحيد املوجه ل�سبط املحتوى، املتمثل باملبادئ 
املنهج  ل�سبط  واملوجه  الربانية،  ب�سورتها  والجتاهات  والقيم 

املتمثل بالآليات، التي تطبق تلك املبادئ والقيم والجتاهات.
يف . 2 تدور  عوامل  اأربعة  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رست 

يف  ال�سابط  هو  فالتوحيد  التوحيد،  اأ�سا�سها  واحدة،  تركيبية  بنية 
توجيه امل�سلم ل�سبط عالقته مع ربه، وال�سابط يف حفظ العالقات 
الأ�رسية، ول �سيما نظام الزوجية، وهو ال�سابط يف حفظ العالقات 

الجتماعية، املتمثلة بنظام اجلوار.
القراآن . 3 يف  ورد  كما  احلرية،  مبفهوم  الدرا�سة  انفردت 

الكون  لإعمار  امل�سلم،  للفرد  اإيجابية  انطالقًة  يعطي  والذي  الكرمي، 
النهو�ض  على  العاملة  خ�سائ�سه  بيان  وذلك  الرباين،  املنهج  وفق 

احل�ساري.
يف . 4 ُعر�ض  كما  الف�ساد،  مفهوم  بتاأ�سيل  الدرا�سة  انفردت 

القراآن الكرمي، وبيان اأثره على دوائر )الأنف�ض، والجتماع، والكون( 
التجريبي، . 5 املنهج  توجيه  يف  التوحيد  اأثر  الدرا�سة  بينت 

القراآنية  الآيات  القائم على املالحظة، والفر�ض، والتجريب، وبيان 
اخلالق  قدرة  اإىل  للو�سول  بينها،  فيما  العالقات  ربط  على  الدالة 

تبارك وتعاىل.

املبحث األول: عوامل النهوض احلضاري

النف�ض  على  قيامها  وجعل  اخلليقة،  تعاىل  اهلل  اأوجد  فقد 
كرامته  لالإن�سان  تعطي  التي  الأمانة،  بحمل  املكلفة  الإن�سانية، 
التي ُيعرّب عنها باأّنها: )امل�ستوى  ومكانته يف احل�سارة الإن�سانية، 
الذي بلغه املجتمع من الرقي والتقدم، يف طور معني من تاريخه، 
اأّيًا كان هذا امل�ستوى، تخلفًا اأو تقدمًا()5(، وعليه يقف الباحث على 
بع�ض العوامل التي تعمل على نهو�ض الأمة، ويق�سد بتلك العوامل 

)القيام من احلال، وتغري املو�سع اإىل حال اآخر بنّي ظاهر()6(، وذلك 
من خالل املطالب الآتية:  

املطلب األول: عامل التوحيد 

يعد التوحيد اأحد العوامل الأ�سا�سية التي تعمل على تقدم الأمة 
اأ�سا�سها  واحدة،  بر�سالة  كافة  ر�سله  تعاىل  اهلل  فاأر�سل  ونهو�سها،  
َقْبِلَك ِمْن َر�ُسوٍل  اأَْر�َسْلَنا ِمْن  التفرد له �سبحانه وتعاىل، فقال:{َوَما 
اإِلَّ ُنوِحي اإَِلْيِه اأَنَُّه َل اإَِلَه اإِلَّ اأََنا َفاْعُبُدوِن } )الأنبياء( فكانت من 
حكمته �سبحانه وتعاىل، اأن ُتختم تلك الر�سالت ببعثة النبي حممد- 
�سلى اهلل عليه و�سلم-، فاأقام احلجة والربهان على ر�سله بالت�سديق 
مَلَا  النَِّبيِّنَي  ِميَثاَق  اللَُّ  اأََخَذ  تعاىل:{َواإِْذ  فقال  ذلك،  على  والإقرار 
اآَتْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َر�ُسوٌل ُم�َسدٌِّق مِلَا َمَعُكْم َلُتوؤِْمُنَّ 
ِي َقاُلوا اأَْقَرْرَنا َقاَل  ِبِه َوَلَتْن�ُصُنَُّه َقاَل اأَاأَْقَرْرُتْ َواأََخْذُتْ َعَلى َذِلُكْم اإِ�صْ

َنا َمَعُكْم ِمَن ال�سَّاِهِديَن})اآل عمران(  َفا�ْسَهُدوا َواأَ
لذلك يعدًّ التوحيد الذي جاء به النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم-  
ذا معاٍن خمتلفة، ترتبط بالإن�سان والكون، واحلياة، والوجود الغيبي 
وامل�ساهد، واأهم هذه املعاين: اأّنه م�سّكل اأ�سا�سي للح�سارة الإن�سانية 
ال�سوية، اخلالية من الو�سف الذي  يخلب اأ�سا�سها وم�سدرها، ويظهر 

ذلك باعتبار التوحيد جوهًرا للح�سارة الإن�سانية .
يف  ح�سارة  اأّي  لقيام  اأ�سا�سية،  مقومات  توافر  من  ُبّد  ول 
تو�سل  وما  الإلهام،  به  فا�ض  اأو  الوحي  اأنزله  مبا  تتمثل  الوجود، 
اإليه العقل بالبحث العلمي، وما اكت�سبه الإن�سان عن طريق الختبار 

والتجربة، واملمار�سة التطبيقية)7(.
ومبا اأّن الوحي مقوم من مقومات احل�سارة، فاإّن املرتكز الذي 
يدعو اإليه الوحي هو التوحيد املطلق، القائم على مكونني اأ�سا�سيني 
ب�سورتها  والجتاهات  والقيم  باملبادئ  املتمثل  املحتوى  هما: 
الربانية، التي ينبغي اأن تفّعل على اأر�ض الواقع يف ال�سلوك الب�رسي 
تلك  بها  تطبق  التي  بالآليات  املتمثل  واملنهج  احل�ساري،  البنائي 

املبادئ والقيم والجتاهات()8(. 
وهذا التكوين ل ينف�سل عن بع�سه بع�سًا، ما يجعله الركيزة 
ل  لذلك  تعاىل،  اهلل  اأوجدها  التي  العلوم  من  علم  كل  يف  الأ�سا�سية 
ي�ستطيع الباحث اأن يتناول التوحيد يف تف�سيالته، واإّنا �سيقت�ص 
على بحث عالقاته الرتكيبية، املبنية على الت�سور القراآين من خالل 

الأمور الآتية:  
اأوًل: دور التوحيد يف توجيه امل�سلم. �
ثانيا: دور التوحيد يف حفظ العالقات الأ�رسية )الزوجية(. �
ثالثا: دور التوحيد يف حفظ العالقات الجتماعية )اجلوار(  �
اأولً: دور التوحيد يف توجيه امل�سلم  ●

األفاظها  مبختلف  العقيدة  وم�سمى  الإن�سان  بني  العالقة  تعّد 
الإفهام،  على  تقوم  وتعانق،  تعارف  عالقة  والإ�سالم–  الإميان   –
والإبالغ، والإي�سال، ثم الإعمال ، وهذه امل�سطلحات لي�ست �رسبًا 
القائم  املعنى  ذات  للعقيدة،  مطلق  ت�سور  هي  ما  بقدر  الكالم،  من 
على _جمموعة احلقائق العقدية الأ�سا�سية، التي تن�ساأ يف عقل امل�سلم 
مبدعة  قدرة  من  وراءه  وما  للوجود  اخلا�ض  الت�سور  ذلك  وقلبه، 
الإرادة من �سالت  الوجود وهذه  يقوم بني هذا  واإدارة مدبرة، وما 
وارتباطات()9(،  وقد دار كل من عماد الدين خليل، وماجد الكيالين، 
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حول هذا الت�سور، وتكلم كل منهما حول دوائر ثالث، تعك�ض طبيعة 
الت�سور الرباين للوجود الإن�ساين، والبناء احل�ساري)*(، ولن يتناول 
تر�سم  قراآنية،  منطلقات  ي�سوغ  اأّنه  بيد  الثالث،  الدوائر  الباحث 

التوجيه للفرد امل�سلم، واملتمثلة مبا ياأتي:  
منطلق اجلمالية العقالنية الإ�سالمية. 1

حمركًا  باعتباره  الإن�ساين،  بالعقل  الكرمي  القراآن  اهتّم 
اأ�سا�سيًا لفهم احلقائق، التي تعمل على ت�سكيل احل�سارة الإ�سالمية، 

و�سياغتها، ويربز ذلك من خالل الآيات الآتية:
َنِخيٍل  � ِمْن  َجنٌَّة  َلُه  َتُكوَن  اأَْن  اأََحُدُكْم  {اأََيَودُّ  تعاىل:  قال 

اَبُه  َواأَ�سَ الثََّمَراِت  ُكلِّ  ِمْن  ِفيَها  َلُه  اْلأَْنَهاُر  ِتَها  َتْ ِمْن  ِري  َتْ َواأَْعَناٍب 
 ُ اَبَها اإِْع�َساٌر ِفيِه َناٌر َفاْحرَتََقْت َكَذِلَك ُيَبنيِّ يٌَّة �ُسَعَفاُء َفاأَ�سَ اْلِكرَبُ َوَلُه ُذرِّ
اللَُّ َلُكُم اْلآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّرُوَن} )البقرة( وقوله تعاىل: {اْعَلُموا اأَنَّ 
َتْعِقلُوَن}  َلَعلَُّكْم  اْلآَياِت  َلُكُم  َبيَّنَّا  َقْد  َمْوِتَها  َبْعَد  اْلأَْر�َس  ُيْحِي  اللََّ 
)احلديد،17( يالحظ من الآيات الكرمية الدعوة ال�رسيحة ل�ستخدام 
وذلك  طبيعية،  تغريات  من  فيه  يحدث  وما  الكون،  يف  للنظر  العقل 
تعاىل،  اهلل  وخلق  العقل،  بني  ما  التفاعل  وبيان  والتعاظ،  للعربة 
ومن الآيات الدالة على ذلك  قوله تعاىل:{َلْو اأَْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْراآَن َعَلى 
ُبَها  َجَبٍل َلَراأَْيَتُه َخا�ِسًعا ُمَت�َسدًِّعا ِمْن َخ�ْسَيِة اللَِّ َوِتْلَك اْلأَْمَثاُل َن�ْصِ
َيَتَفكَّرُوَن})احل�رس،21(، فالآية الكرمية حترك احل�ض  َلَعلَُّهْم  ِللنَّا�ِس 
وخلقه  اهلل  ملكوت  يف  لينظر  امل�سلم؛  لدى  ال�ستنتاجي  التفكريي 
وال�سماء،  الأر�ض  املطلق، من اجلبال واملادة، وما يكون يف داخل 
اإميانية،  ب�سورة  ويخرجها  منها،  لي�ستفيد  اهلل؛  خلق  اأ�رسار  من 
فالقراآن الكرمي هو كالم اهلل اخلالق، واجلبال وما على �ساكلتها خلق 
اهلل، ول يتعار�سان لل�رسورة احلتمية القائلة بوحدة امل�سدرية.)10(

وتعد الوحدة امل�سدرية املتمثلة بالتوحيد، الدعامة الأ�سا�سية 
يف  الظاهرة  املتنوعة،  الأ�ساليب  ل�ستخدام  امل�سلم،  عقل  لتوجيه 
وال�ستدلل  العقلية،  املحاكمة  الأ�ساليب،  هذه  ومن  الكرمي،  القراآن 
تارة،  والأنف�ض  تارة  الآفاق  باآيات  وال�ستدلل  الأوىل،  بطريق 
الفر�سيات  واختيار  العقلي،  والأ�سلوب  اأخرى،  تارة  وجمتمعة 
من  والتحذير  العقلي،  التمانع  واأ�سلوب  الأمثلة،  و�رسب  العقلية، 
تعطيل العقل، و�رسورة حتريره من تفكري ال�سلطات، واأ�سلوب الهداية 

العقلية، وغريها من الأ�ساليب.)11(
وتظهر اجلمالية العقالنية يف الربط بني اآيات الذكر، و�رسورة 
التفكر يف مدلولتها، الدالة على عظمة اهلل تعاىل، ما يجعل امل�سلم ذا 
غاية فريدة يف هذا الوجود، واملتمثلة بتحقيق العبودية املطلقة هلل 
تعاىل، القائمة على الدليل، واملنتفية اأو املنكرة للتناق�ض، املنفتحة 

على كل جديد، واملو�سلة للتبعية املطلقة للوحي.)12(
منطلق جمالية الوحدة . 2

الإ�سالمي،  املجتمع  اأفراد  وحدة  اإىل  الكرمي  القراآن  يدعو 
بطريقة فريدة قل نظريها، وذلك بتوجيه اخلطاب للجماعة امل�سلمة، 
ُموا ِبَحْبِل اللَِّ َجِميًعا َوَل َتَفرَُّقوا َواْذُكرُوا ِنْعَمَت  قال تعاىل : {َواْعَت�سِ
َبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه اإِْخَواًنا  اللَِّ َعَلْيُكْم اإِْذ ُكْنُتْم اأَْعَداًء َفاأَلََّف َبنْيَ ُقلُوِبُكْم َفاأَ�سْ
َلُكْم  ُ اللَُّ  َوُكْنُتْم َعَلى �َسَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفاأَْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبنيِّ
اإِنََّا  تعاىل:{  وقوله   ،)103 عمران،  )اآل  َتْهَتُدوَن}  َلَعلَُّكْم  اآَياِتِه 
َخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللََّ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن}  ِلُحوا َبنْيَ اأَ امْلُوؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأَ�سْ
الروابط  على  للحفاظ  تدعو  الكرمية  فالآيات  )احلجرات،10(، 

تر�سم بدورها  والتي  التوحيدية،  العالقة  املت�سكلة من  الجتماعية، 
ذروة املجتمع امل�سلم.

وللحفاظ على هذه الوحدة، فقد جاء النداء الرباين ليحذر من 
الَِّذيَن  اأَيَُّها  تعاىل: {َيا  بقوله  العالقات،  تلك  تخلخل  التي  العوامل 
اأَْن َيُكوُنوا َخرْيًا ِمْنُهْم َوَل ِن�َساٌء  اآَمُنوا َل َي�ْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َع�َسى 
اأَْنُف�َسُكْم َوَل َتَناَبزُوا  اأَْن َيُكنَّ َخرْيًا ِمْنُهنَّ َوَل َتْلِمزُوا  ِمْن ِن�َساٍء َع�َسى 
َفاأُوَلِئَك  َيُتْب  َلْ  َوَمْن  اْلإِمَياِن  َبْعَد  اْلُف�ُسوُق  اِل�ْسُم  ِبْئ�َس  ِباْلأَْلَقاِب 
اإِنَّ  الظَّنِّ  ِمَن  َكِثريًا  اْجَتِنُبوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  َيا    الظَّامِلُوَن  ُهُم 
�سَّ�ُسوا َوَل َيْغَتْب َبْع�ُسُكْم َبْع�ًسا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم  َبْع�َس الظَّنِّ اإِْثٌم َوَل َتَ
َرِحيٌم  َتوَّاٌب  اللََّ  اإِنَّ  اللََّ  َواتَُّقوا  َفَكِرْهُتُموُه  َمْيًتا  اأَِخيِه  َم  حَلْ ُكَل  َياأْ اأَْن 
�ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  اإِنَّا  النَّا�ُس  اأَيَُّها  َيا 
 { ٌَوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اللََّ َعِليٌم َخِبري
)احلجرات،11-13(، تو�سح الآيات الكرمية اأثر التوحيد يف جمالية 
النف�سية  املتغريات  مع  التعامل  على  قادر  جيل  باإخراج  الوحدة، 
والكونية، وذلك لرتباطه بالتوجيه الرباين للنف�ض الإن�سانية، والذي 

. يّكون اأ�سلوبا واحداً و�سكاًل واحداً هو احل�سارة الإ�سالمية)13(
منطلق جمالية الإرادة والختيار. 3

اإىل  بالإ�سافة  امل�سلم،  الفرد  توجيه  على  التوحيد  يعمل 
ورفع  تكرميه،  خالل  من  الجتماعية،  وعالقاته  بعقله  الهتمام 
�ساأنه بني املخلوقات، ليقوم باملهمة املوكلة اإليه، اآل وهي حتقيق 
منهج اهلل يف الأر�ض، من خالل توظيفه يف كافة مكونات الوجود، 
والختيار،  الإرادة  ب�سفة  الإن�سانية،  النف�ض  ات�ساف  يتطلب  والذي 
احل�سارة  ت�سكيل  يف  دوره  يثبت  ما  الإرادة،  لتلك  النتيجة  وحتمل 
الإن�سانية، ونهو�سها، وتطورها، وتن�سبط الإرادة ب�سابط التوحيد، 
الإن�سانية  اجلمالية  عليها  ي�سفي  ما  ومر�سدها،  لها  املوجه  فهو 
على  املو�سوعية  �سفة  اأي�سًا  وي�سفي  النجاة)14(.  طريق  باعتباره 
احل�سارة الإن�سانية، وذلك بتحويل اأفكار الأفراد اإىل �سلوك اأخالقي 
تعمر  التي  احل�سارة،  تلك  روح  عن  خالله  من  يعرب  واجتماعي، 

الأر�ض بالإيجابية والفعالية.)15(
الآيات ما تو�سح  العزيز من  اأورد الل تعاىل يف كتابه  وقد 

املفهوم ال�سابق تتمثل مبا يلي:
قوله تعاىل: {َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر 
ياًل  َتْف�سِ َخَلْقَنا  ِمَّْن  َكِثرٍي  َعَلى  َوَف�سَّْلَناُهْم  َباِت  الطَّيِّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم 
وِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفاأُوَلِئَك  اأُ َماِمِهْم َفَمْن  اأَُنا�ٍس ِباإِ  َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ 
َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُهْم َوَل ُيْظَلُموَن َفِتياًل  َوَمْن َكاَن يِف َهِذِه اأَْعَمى َفُهَو 
وقوله  )الإ�رساء،72-70(،   { �َسِبيال  لُّ  َواأَ�سَ اأَْعَمى  اْلآِخَرِة  يِف 
َكاَن  َوَمْن  َحْرِثِه  يِف  َلُه  َنِزْد  اْلآِخَرِة  َحْرَث  ُيِريُد  َكاَن  {َمْن  تعاىل: 
 { يٍب  َن�سِ ِمْن  اْلآِخَرِة  يِف  َلُه  َوَما  ِمْنَها  ُنوؤِْتِه  الدُّْنَيا  َحْرَث  ُيِريُد 
اإليها  يرنو  التي  الأوىل  الدائرة  اأّن  القول:  وخال�سة  )ال�سورى،20(، 
للنهو�ض احل�ساري،  اأ�سا�سًا  باعتبارها  النف�ض،  دائرة  التوحيد، هي 
وهذه الدائرة م�سدرها الربانية، التي اأعطت للنف�ض الإن�سانية قانون 
الإن�سان،  لإرادة  تابعًا  التغيري  جعل  وهو  الذاتي؛  والنقد  التغيري 
َباٌت ِمْن َبنْيِ  باعتباره �رس التكرمي الإلهي)16(. فقال تعاىل:{َلُه ُمَعقِّ
ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى  َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن اأَْمِر اللَِّ اإِنَّ اللََّ َل ُيَغريِّ
َلُهْم  َوَما  َلُه  َمَردَّ  َفاَل  �ُسوًءا  ِبَقْوٍم  اللَُّ  اأََراَد  َواإَِذا  ِباأَْنُف�ِسِهْم  َما  ُوا  ُيَغريِّ
} )الرعد،11(، يقول ال�سعدي يف تف�سري هذه  َواٍل  ِمْن  ُدوِنِه  ِمْن 
يتعاقبون  املالئكة  َباٌت} من  لالإن�سان {ُمَعقِّ اأي؛  َلُه}  الآيات:«{ 
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يف الليل والنهار. {ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن اأَْمِر اللَِّ 
} اأي؛ يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده ب�سوء، ويحفظون 
به،  حميط  اهلل  علم  اأّن  فكما  دائما،  له  مالزمون  وهم  اأعماله،  عليه 
فاهلل قد اأر�سل هوؤلء احلفظة على العباد حتى ل تخفى اأحوالهم، ول 
ُوا  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ اأعمالهم، ول ين�سى منها �سيء،{اإِنَّ اللََّ َل ُيَغريِّ
ُوا  َما ِباأَْنُف�ِسِهْم}من النعمة والإح�سان ورغد العي�ض{ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ
اإىل  الطاعة  الكفر، ومن  اإىل  الإميان  باأن ينتقلوا من  ِباأَْنُف�ِسِهْم}  َما 
ذلك  اهلل عند  في�سلبهم  به،  البطر  اإىل  اهلل  نعم  �سكر  اأو من  املع�سية، 
اإياها. وكذلك اإذا غري العباد ما باأنف�سهم من املع�سية، فانتقلوا اإىل 
طاعة اهلل، غرّي اهلل عليهم ما كانوا فيه من ال�سقاء اإىل اخلري وال�رسور 
و�سدة  عذابًا  اأي؛  �ُسوًءا}   ِبَقْوٍم  اللَُّ  اأََراَد  {َواإَِذا  والرحمة،  والغبطة 
واأمرا يكرهونه، فاإّن اإرادته ل بّد اأن تنفذ فيهم {َف}اإنه{َفاَل َمَردَّ 
يتوىل  َواٍل}  ِمْن  ُدوِنِه  ِمْن  َلُهْم  منه،{َوَما  مينعهم  اأحد  َلُه}ول 
فليحذروا من  املكروه،  ويدفع عنهم  املحبوب،  لهم  اأمورهم فيجلب 
الإقامة على ما يكره اهلل، خ�سية اأن يحل بهم من العقاب ما ل يرد 

عن القوم املجرمني..()17(.
ثانيا: التوحيد يف �سبط العالقات )العالقات الزوجية( ●

لعّل اإبراز دور التوحيد عامال من عوامل نهو�ض الأمة امل�سلمة، 
يجعلنا ن�سري يف تلك الرتكيبة املعقدة التي ل تنفك، ول ينبغي لها 
الإن�سانية  العالقات  بني  والتوازن  بالتكامل  والقا�سية  تنفك،  اأن 
اإحدى  ت�سّكل  التي  الزوجية  العالقة  العالقات  تلك  ومن  والكونية، 
العالقات الأ�رسية، وان كانت هذه العالقة هي عالقة عامة، وجدت 
يف كل املوجودات الناجتة عن تلك امل�سدرية الربانية، ويظهر ذلك 
يف قوله تعاىل:{�ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْلأَْزَواَج ُكلََّها ِمَّا ُتْنِبُت اْلأَْر�ُس 
َوِمْن اأَْنُف�ِسِهْم َوِمَّا َل َيْعَلُموَن } )ي�ض،36(، فنظام الزوجية نظام 
عام، ولكّنه يف احلياة الإن�سانية ياأخذ نظامًا خا�سًا طابعه التوحيد، 
التي  الزوجية،  احلياة  ل�رس  املطلقة،  الفاعلية  بدوره  ي�سكل  الذي 
اأرادها اهلل تعاىل، ول يعني ذلك اأّنه حكر على امل�سلمني دون غريهم، 
بل هو مطلق ال�ستخدام حموط بامل�سوؤولية اجلزائية عند امل�سلمني. 

فاهلل تعاىل جعل العالقة الزوجية اآية من اآياته، فقال: {َوِمْن 
َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم  اإِ ْزَواًجا ِلَت�ْسُكُنوا  اأَ ْنُف�ِسُكْم  اأَ اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن 
} )الروم،21(،   َيَتَفكَّرُوَن  ِلَقْوٍم  َلآَياٍت  َذِلَك  اإِنَّ يِف  َوَرْحَمًة  َمَودًَّة 
فالآية حتمل يف معناها العرب والعظة والتذكري بنظام النا�ض العام، 
وهو نظام الزدواج  وكينونة العائلة، واأ�سا�ض التنا�سل، وياأخذ نظام 
الزوجية يف اجلن�س الب�صي �سكالً خا�ساً يتمثل باخل�سائ�س الآتية: 

ُجعل الإن�سان نامو�ض التنا�سل، وجعله قائم على التزاوج . 1
بني اجلن�سني.

بني . 2 واملودة  والرحمة  الإن�ض  على  الزدواج  نظام  يقوم 
اجلن�سني.

جعل طبيعة التنا�سل بني الزوجني من ذات ال�سنف تكرميا . 3
له.

وختمت الآية الكرمية لقوم يتفكرون لأّن التفكر والنظر يف تلك 
الدلئل، هو الذي يجّلي كنهها، ويزيد الناظر ب�سارة مبنافع اأخرى 

يف �سمنها، ي�سل اإليها املوؤمن الذي يعرف ف�سل املنعم)18(.
تبارك  اهلل  جعل  فقد  املتينة،  العالقة  هذه  على  وللحفاظ 
�ساحب  الرجل  وجعل  الزوجة،  مع  التعامل  يف  �سوابط  وتعاىل، 

القوامة، فقال:{الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النِّ�َساِء مِبَا َف�سََّل اللَُّ َبْع�َسُهْم 
َحاِفَظاٌت  َقاِنَتاٌت  اُت  َفال�سَّاحِلَ اأَْمَواِلِهْم  ِمْن  اأَْنَفُقوا  ا  َومِبَ َبْع�ٍس  َعَلى 
ِلْلَغْيِب مِبَا َحِفَظ اللَُّ َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُن�ُسوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجرُوُهنَّ 
اإِنَّ  �َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوا  َفاَل  اأََطْعَنُكْم  َفاإِْن  ُِبوُهنَّ  َوا�صْ امْلَ�َساِجِع  يِف 
مبعناها،  القوامة  هذه  )الن�ساء،34(،   { َكِبريًا  َعِليًّا  َكاَن  اللََّ 
معنى  بكل  عليها  واملحافظة  الزوجية،  العالقة  �سبط  على  القدرة 
القوة اجل�سمية واملعرفية،  الزيادة يف  الوارد هو  الكلمة، والتف�سيل 
تبع  وقد  الكربى،  والوليات  الإلهية  بالر�سالة  الرجال  واخت�سا�ض 
 .)19( الأعداء  ودفع  اجلهاد،  منها  الرجل  على  كثرية  تكليفات  هذا 
اإذ  اآيات املنهج الرباين يف املحافظة على احلياة الزوجية،  وتتابع 
قبل  م�رسوعة  و�سائل  والإ�سالح،  وال�رسب،  والهجر،  الوعظ،  جعل 
اإيقاع الطالق، الذي هو خطوة عالجية ل انتقامية يف الإ�سالم، فاإذا 
وقع الطالق جعل الو�سائل الأوىل �رسورة لزمة قبل اإيقاع الثانية، 
ثم اإذا ا�ستفحل اخلالف جعل العالج الأكرب ب�رسورة تخلي كل منهما 
عن الآخر، وجعل اأ�سا�ض الفرقة قائمة على التقوى واملعروف، لقوله 
تعاىل:{َواإِْن َيَتَفرََّقا ُيْغِن اللَُّ ُكالًّ ِمْن �َسَعِتِه َوَكاَن اللَُّ َوا�ِسًعا َحِكيًما 

 })الن�ساء،130(.
وتعّد جمالية هذه العالقة واحلفاظ عليها، بابًا وا�سعًا، يفتح 
الآفاق اأمام الأمة امل�سلمة، للنظر اإىل العالقات الأخرى القائمة على 
التوازن والتكامل، وذلك بالّتمًعن يف اآيات اهلل الكونية، قال تعاىل:{ 
اإِنَّ  َواأَْلَواِنُكْم  اأَْل�ِسَنِتُكْم  ْر�ِس َواْخِتاَلُف  اآَياِتِه َخْلُق ال�سََّماَواِت َواْلأَ َوِمْن 
َوالنََّهاِر  ِباللَّْيِل  َمَناُمُكْم  اآَياِتِه  َوِمْن    نَي  ِلْلَعامِلِ َلآَياٍت  َذِلَك  يِف 
َوِمْن    َي�ْسَمُعوَن  ِلَقْوٍم  َلآَياٍت  َذِلَك  يِف  نَّ  اإِ َف�ْسِلِه  ِمْن  َواْبِتَغاوؤُُكْم 
اآَياِتِه ُيِريُكُم اْلرَبَْق َخْوًفا َوَطَمًعا َوُيَنزُِّل ِمَن ال�سََّماِء َماًء َفُيْحِيي ِبِه 
اْلأَْر�َس َبْعَد َمْوِتَها اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن  َوِمْن اآَياِتِه اأَْن 
ْمِرِه ُثمَّ اإَِذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اْلأَْر�ِس اإَِذا اأَْنُتْم  َتُقوَم ال�سََّماُء َواْلأَْر�ُس ِباأَ
َتْخرُُجوَن  َوَلُه َمْن يِف ال�سََّماَواِت َواْلأَْر�ِس ُكلٌّ َلُه َقاِنُتوَن  َوُهَو 
اْلأَْعَلى يِف  امْلََثُل  َوَلُه  َعَلْيِه  اأَْهَوُن  َوُهَو  ُيِعيُدُه  ُثمَّ  ْلَق  اخْلَ َيْبَداأُ  الَِّذي 
ِكيُم })الروم، 22-27(، اإّنه  ال�سََّماَواِت َواْلأَْر�ِس َوُهَو اْلَعِزيزُ احْلَ
والإتقان،  الإبداع  قائم على  والنتهاء،  البتداء  للزوجية بني  نظام 
اإىل  تنظر  عندما  امل�سلمة  فالأمة  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  يريده  الذي 
الإن�سان،  لإ�سعاد  ت�سعى  فاإّنها  تكاملية،  نظرة  الإن�سانية  احلياة 
يف  �سببًا  كان  ال�سعادة،  هذه  لالإن�سان  حتقق  فاإذا  مراده،  وحتقيق 
والنتيجة  النهو�ض.  �رس  هو  ينفعهم  عما  والبحث  الآخرين،  اإ�سعاد 
مقومات  اأحدى  هي  معانيها  بكل  الزوجية  العالقة  جناح  احلتمية؛ 

جناح الأمة وتقدمها.
ثالثاً: دور التوحيد يف حفظ العالقات الجتماعية )اجلوار( ●

بالعالقات  املتمثلة  الثالثة  الدائرة  اإىل  الباحث  وينتقل 
لأثر  تطبيقي  كمثال  اجلوار،  عالقة  منها  ويختار  الجتماعية، 
 } تعاىل:  قال  الإ�سالمية.  للح�سارة  املعقد  الرتكيب  يف  التوحيد 
َواْعُبُدوا اللََّ َوَل ُت�ْصُِكوا ِبِه �َسْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى 
َوال�سَّاِحِب  ُنِب  اجْلُ اِر  َواجْلَ اْلُقْرَبى  ِذي  اِر  َواجْلَ َوامْلَ�َساِكنِي  َواْلَيَتاَمى 
َكاَن  َمْن  ُيِحبُّ  َل  اللََّ  اإِنَّ  اُنُكْم  اأَمْيَ َمَلَكْت  َوَما  ال�سَِّبيِل  َواْبِن  ْنِب  ِباجْلَ

َتاًل َفُخوًرا } )الن�ساء،36(  ُمْ
تعاىل،  هلل  العبادة  حقيقة  عن  الكرمية  الآية  مطلع  يعرّب 
بال�سلوك  املتعلقة  والنواهي  الأوامر  جميع  خاللها  من  ينبثق  التي 
الإن�ساين، وتعترب ال�ستجابة حل�سن اجلوار، اأحد مكونات هذه الأوامر، 
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اأثر  بيان  خالل  من  الآية،  هذه  جمالية  الظالل-  �ساحب   - ويربز 
التوحيد يف �سبط العالقات الجتماعية، بقوله: ).... تلك الت�سورات 
وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية  املناهج  عليها  تقوم  التي 
والأخالقية والعاملية........ والتي حتيل احلياة يف النهاية اإىل وحدة 
متما�سكة، تنبثق من املنهج الرباين، وتتلقى منه وحده دون �سواه، 
وجتعل مردها يف الدنيا والآخرة اإىل اهلل. هذه ال�سمة الأ�سا�سية يف 
ال�سحيح  اهلل  دين  ويف  الإ�سالمي،  املنهج  ويف  الإ�سالمية،  العقيدة 
والأقربني،  الوالدين  اإىل  الإح�سان  اآية  ت�سدير  يف  هنا  تربز  كله، 
وغريهم من طوائف النا�ض. بعبادة اهلل وتوحيده، ثم يف اجلمع بني 
قرابة الوالدين، وقرابة هذه الطوائف من النا�ض، مت�سلة هذه وتلك 
بعبادة اهلل وتوحيده، وذلك بعد اأن جعل هذه العبادة وهذا التوحيد 

املا�سي،  الدر�ض  نهاية  يف  القريبة  الأ�رسة  د�ستور  بني  ما  وا�سطة 
ود�ستور العالقات الإن�سانية الوا�سعة يف هذا الدر�ض لي�سلها جميعًا 
الذي  امل�سدر  وليوحد  جميعا، ً  الأوا�رس  ت�سم  التي  الآ�رسة  بتلك 

ي�رسع ويوجه يف �ساأن هذه الأوا�رس جميعًا..()20(. 
الباحث  ليوؤكد  التوحيد؛  اأثر  القول يف و�سف  اأجمل قطب  لقد 
اأّن بناء احل�سارة القوية ي�سكل �سل�سلة مرتابطة ل ميكن لها اأن تنفك، 
وجعل جميع العالقات تدور حول دائرة واحدة، هي دائرة التوحيد، 
العالقات  بقيام  الإن�سانية،  للح�سارة  بارزة  �سمة  ت�سكل  التي 
الإن�سانية على اأ�سا�ض وحدة الأ�سل العقدي.)21( ويعرب عنها بال�سكل 

الآتي: 

 

إصالح العالقات سبب 
من أسباب تقدم األمة 
وازدهارها ويحققها 
التعاون بين كافة 

 المجاالت 

توجيه الفرد لضبط 
العالقات األسرية( 
الوالدية ، والقربى 

 والزوجية)

توجيه الفرد لضبط 
النفس وتفعيلها نحو 
االيجابية وربطها 

 بمنهج العبودية المطلقة

توجيه الفرد لضبط 
العالقات االجتماعية 

من حق الجوار 
 والصحبة وغيرها 

 التوحيد 

تصورات( الكون، 
 الحياة، اإلنسان) 

مصدرها الوحي 
 القران والسنة 

املطلب الثاني: عامل احلرية الدافعة 

النف�ض،  توجيه  عوامل  الأول  املبحث  يف  الباحث  تناول  لقد 
نف�سيًا  دافعًا  �سكلت  التي  الإرادة  تلك  الإرادة،  عامل  منها  وكان 
نقل  على  القدرة  بها:  يق�سد  والتي  الدافعة،  احلرية  نحو  للتحرك 
فهي  وال�ستقرار،  والثبات  والربهان  باحلجة  الأفراد  بني  الأفكار 
حرية ل تتبع الرغبات وال�سهوات، ولكّنها تتبع م�سدراً ربانيًا متينُا.

الإ�سالم باحلريات عمومًا من خالل مرادفات  اهتمام  ويربز 
مبا�رسة يف  امل�سطلح  يرد هذا  فلم  الكرمي،  القراآن  احلرية يف  كلمة 
َقاَلِت  تعاىل:{اإِْذ  بقوله  وذلك  مب�ستقاته،  ورد  لكّنه  الكرمي،  القراآن 
رًَّرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي اإِنََّك  اْمَراأَُت ِعْمَراَن َربِّ اإِينِّ َنَذْرُت َلَك َما يِف َبْطِني ُمَ
35(، ومعنى حمررا هنا هو  })اآل عمران،  اْلَعِليُم  ال�سَِّميُع  اأَْنَت 
التي  العامة  املكنة  يدور حول  وهو م�سطلح  للعبادة.)22(  اخلال�ض 
على  الت�رسف  من  لهم  متكينا  ال�سواء،  على  لالأفراد  ال�سارع  قررها 

خرية من اأمرهم، دون الإ�رسار بالغري.)23(

ومن هنا ناأخذ معنى احلرية، فهي فعل الإن�سان اخلال�ض هلل 
التي  الآيات  حماور  جاءت  ولذلك  لغريه،  خال�سا  هو  ما  ل  تعاىل، 
قوله  ذلك  ومن  املعنى.  ذات  على  لتحث  الأخرى،  امل�ستقات  حتمل 
ُثمَّ �َصََفُكْم  اْلآِخَرَة  ُيِريُد  َمْن  َوِمْنُكْم  الدُّْنَيا  ُيِريُد  َمْن  تعاىل: {ِمْنُكْم 
ُيِريُد  َكاَن  تعاىل:{َمْن  وقوله  عمران:152(  ِلَيْبَتِلَيُكْم})اآل  َعْنُهْم 
َجَهنََّم  َلُه  َجَعْلَنا  ُثمَّ  ُنِريُد  مِلَْن  َن�َساُء  َما  ِفيَها  َلُه  َعجَّْلَنا  اْلَعاِجَلَة 
�َسْعَيَها  َلَها  َو�َسَعى  اْلآِخَرَة  اأََراَد  َوَمْن    َمْدُحوًرا  َمْذُموًما  َي�ْساَلَها 
وَلِئَك َكاَن �َسْعُيُهْم َم�ْسُكوًرا }) الإ�رساء، 19-18(،  َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاأُ
و�سحت الآيات ال�سابقة ال�رساع الدائر بني اإرادتني، يرتتب على كل 
واحدة منهما نتيجة حتمية، اإما ايجابية تكون باجلنة، واإما �سلبية 

تكون بالنار.)24(
وانطالقا من هذه امل�سدرية، فاإّن احلرية يف الإ�سالم تتناول 
ال�ساأن  هذا  اأكان  �سواء  امل�سلم،  الفرد  لدى  احلياة،  �سوؤون  جميع 
تربويًا اأم اجتماعيًا اأم �سيا�سيًا... مما يجعل هذا العامل من مقومات 

النهو�ض احل�ساري، القابل للنظر والتمحي�ض.
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على  احل�سارة  قيام  معرفة  القول  بداهة  من  فاإّن  وعليه 
وتعني  الب�رسي،  كيانه  بحرية  يتحلى  اأن  يلزمه  الذي  الإن�سان، 
اجل�سد  هذا  حياة  يف  فيه،  مرغوب  غري  تدخل  كل  منع  احلرية  هذه 
و�سالمته، يف اأثناء اأدائه لوظائفه التي خلقه اخلالق لها. وياأخذ هذا 
القطع،  اأو  بال�رسب  الذات  على  اعتداء  الأول  �سكلني،  اأحد  العتداء 
والآخر املوانع التي تفر�سها ال�سلطة على ممار�سة حرية اجل�سد )25(.

ول�سيانة هذه احلريات التي ت�سدر عن الإن�سان، كان ل بد لها 
من م�سدر ميتاز بال�سمول والكمال، يحميها من العبث وال�سري خلف 
ال�سهوات والرغبات، فت�سكل �سياجًا عجيبًا لباقي احلريات ابتداًء من 
احلرية الدينية، وانتهاًء باأعلى اأنواع احلريات، والتي ميكن اأن تكون 

احلرية احل�سارية القائمة على حتقيق منهج اهلل تعاىل)26(.
ويعرّب اأبو نا�رس عن هذا ال�سابط بقوله: )اإّن الإ�سالم يرى اأّن 
والقتناع  احلرة،  املعرفة  هي  ال�سحيح  لالإميان  الوحيدة  الو�سيلة 
عر�ض  يف  حراً  ُيرتك  اأن  هو  الآخرين  من  الإ�سالم  وطلب  املجرد، 
ب�ساعته، ليقبلها من يقبل، اأو يرف�سها من يرف�ض، ول تعنى حرية 
الإن�سان اأّنه ل يخ�سع لنظام ما، بل هو يخ�سع للنظام الذي ارت�ساه 
اهلل �سبحانه وتعاىل، ومن ثم يطيع ويل الأمر، ويطيع نظامه امل�ستمد 

من �رسيعته()27(.
تعاىل،  اهلل  كتاب  يف  احلريات  ملبداأ  التاأ�سيل  جند  هنا  ومن 
بقوله تعاىل:{ َل اإِْكَراَه يِف الدِّيِن َقْد َتَبنيََّ الرُّ�ْسُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر 
ِبالطَّاُغوِت َوُيوؤِْمْن ِباللَِّ َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َل اْنِف�َساَم َلَها 

َواللَُّ �َسِميٌع َعِليٌم } )البقرة، 256(

اإّن هذه احلرية املتعلقة بالدين، ل تعني بال�رسورة الالزمة 
التع�سب، والنغالق الفكري، بل ترى احلرية الدينية �سببًا يف نهو�ض 
لإعمار  امل�سلم،  للفرد  ايجابيًة  انطالقًة  تعطي  كونها  احل�سارات، 
الكون وفق مراد اهلل تعاىل. يقول �سيد �سابق: )لقد اأجمع العقالء على 
اأًن التفكري هو �رس تقدم الب�رس، واأّن اجلمود والتقليد هما �سبب انطفاء 
م�ستوى  اإىل  وهبوطه  ال�سالل،  يف  الإن�سان  وارتكا�ض  العقل،  جذوة 
التاأخر والنحطاط()28(، ولعل من اأهم اأ�سباب تخلف الأمة التع�سب 
اإىل  اأدى  مّما  وازدهارها،  الأمة  تقدم  �ساع يف زمن  الذي  املذهبي، 

النزاع والتف�سيق والتبديع، وتعطيل عقول كثري من املجتهدين)29(. 
والإعجاب  خال،  لذهن  الراأي  وم�سادفة  العلم،  قلة  وتعّد 
بالراأي، واتباع الهوى، �سببًا من اأ�سباب التع�سب الفكري، اأو النفراد 
بالراأي )30(، وتدل ال�سنة ال�رسيفة على عك�ض هذا النغالق، ول �سيما 

يف حادثة بني قريظة، واجتهاد ال�سحابة ب�سالة الع�رس)31(.
احل�سارة  ج�سد  تاأكل  التي  التجزئة  �سورة  الع�سبية  وتعك�ض 
الإ�سالمية، وت�ستهلك ذاتها، وهذا التجزوؤ مير بامل�ستويات كافة من 

دائرة الأ�رسة اإىل دائرة الأمة الإ�سالمية )32(.
اأ�سلوب  يفّعل  اأن  لزامًا  كان  التع�سب،  ظاهرة  على  وللق�ساء 
عليهم  واأقام  اخلوارج،  مع  عبا�ض  ابن  ذلك  فّعل  وقد  احلر،  احلوار 
�سيما  القراآنية، ول  الآيات  احلجة)33(. كما يظهر ذلك يف جملة من 

يف دعوة اإبراهيم -عليه ال�سالم- ومن اأمثلة ذلك حماورة النمرود. 
امل�سكالت،  حلل  ح�ساريًا،  اأ�سلوبًا  بو�سفه  باحلوار  فالإميان 
وبف�سله يخفف  النفو�ض،  العنف يف  اإىل  النزوع  بتغييب  الكفيل  هو 
الإن�سان من غلو اأنانيته، ويتعلم اأًن احلقيقة ل ميكن اأن تكون ملكًا 
وتفاعل  الأفكار،  تالقح  عرب  يتم  عليها  احل�سول  اإّن  بل  له،  خا�سًا 
التجارب، واحتكاك الآراء املختلفة)34(. كما ينبغي اأن تغذى العقول 
الن�ساط  يف  امل�سرتك  القا�سم  تكّون  التي  الأ�سا�سية،  بامل�سلمات 

الفكري، الذي يعمل على �سبط الأفكار، وفق تلك امل�سلمات.)35(
تنتمي  كونها  الأمة،  نهو�ض  يف  مهمًا  عاماًل  احلرية  وتربز 
لالإ�سالم، وحتاط باخل�سوع اإىل تلك امل�سلمات املتفق عليها، وتعمل 
حمركًا ح�ساريًا يف ج�سد الأمة. وذلك لت�سافها باخل�سائ�س الآتية:

اأو  ♦ الرغبة،  على  تعتمد  ل  اأنها  اأي  بالثبات  امتازت  اأولً: 
جزءاً  تعّد  اإّنها  حيث  والقت�سادي،  الجتماعي  التطور  وليدة  اأنها 
رئي�سيًا مكماًل ملفهوم الإ�سالم لالإن�سان، الذي طلب منه اهلل تعاىل، 
حمل الأمانة على هذه الأر�ض، وبالتايل اإلزامية التم�سك بها من قبل 
ب�سفة  ي�سفها  الذي  ال�رسعي،  الن�ض  لوجود  واحرتامها  املكلفني، 

الثبات واللتزام.
احلريات  ♦ تطبيق  اإّن  اإذ  ال�سيا�سية،  بال�سلطة  تاأثرها  ثانيا: 

والعمل بها، ل يعني انعزال ال�سلطة ال�سيا�سية عنها، لمتياز ال�سلطة 
لتحقيق  الو�سيلة  تكون هي  وبالتايل  ال�رسعية،  بال�سبغة  ال�سيا�سية 
حجة  ذات  الإ�سالم،  يف  احلريات  يجعل  ما  لها،  من�سئة  ل  احلريات 

على �ساحبها، لرتباطها باحلاكمية.
للجماعة،  ♦ املوجه  التكليف  بني  العملي  التكامل  ثالثا: 

التكامل  اأي  احلريات،  وتاأثريه على  لالأفراد،  املوجه  التكليف  وبني 
والرتابط احلقيقي بني التكاليف التي يجب على اجلماعة وممثليها 
اأخذها  الأفراد  على  يجب  التي  واحلريات  احلقوق  وبني  بها،  الأخذ 
العملي  التنفيذ  يف  اجلماعة  اأو  الفرد  اأهمل  اإذا  بحيث  وا�ستعمالها، 
النهيار، وذلك  ال�سل�سة املرتابطة يف  بداأت هذه  ال�رسعية،  لالأحكام 

لوجود تاأثري اإيجابي و�سلبي بني الفرد واجلماعة.
رابعاً: متتُُّع احلريات ب�سفة الربانية، جتعلها قادرة على  ♦

اإعادة �سياغة الفرد واجلماعة نف�سيا وتربويًا وقانونيًا.
بني  ♦ التوازن  بتحقيق  تعنى  الإلهية  احلريات  اإّن  خام�ساً: 

الفرد والدولة، لأّن م�سدرها خارج النظامني، ما يجعل اجلميع يقوم 
بتلك احلريات و�سبط اخللل. 

الت�رسيع  ♦ يف  مكانها  واحلقوق  احلريات  لإعطاء  �ساد�ساً: 
الإ�سالمي، ل بد اأن تعتمد على املقا�سد ال�رسعية، وترتيب الأولويات 
من �رسورات وحاجيات وحت�سينات، يجعل اللتزام بها �رسورة ل 

حت�سينية)36(. 
الإ�سالمية،  احل�سارة  يف  للحرية  احلا�سلة  النتيجة  وت�سبح 
الدينية،  احلرية  لأي حرية عن  ول غنى  احلريات،  باقي  منبع  اأًنها 
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احلكيم  ال�سارع  مراد  وفق  احل�ساري،  النهو�ض  معامل  حتدد  التي 
والتي يعرب عنها الباحث بامنوذج الآتي: 

املبحث الثاني: عوامل األفول

�سعف،  وم�سادر  قوة  م�سادر  احل�سارات  من  ح�سارة  لكّل 
كما لها عوامل حافظت على بقائها، واأخرى �ساهمت على تراجعها 
واندحارها، وياأتي معنى الأفول هنا مبعنى الغياب، اإذ تقول العرب 
اأفل النَّْجم اأَفال واأفول َغاَب َفُهَو اآفل)37(، َويفيِ اْلُقْراآن {َفَلمَّا اأفل َقاَل 

َل اأحب الآفلني} )الأنعام:78(
باأفول  املتعلقة  العوامل  بع�ض  على  الباحث  يقف  هنا  ومن 

احل�سارة الإ�سالمية، من خالل املطالب الآتية: 
املطلب الأول: عامل الف�ساد 

خمتلفة،  مب�ستقات  الكرمي  القراآن  يف  الف�ساد  م�سطلح  ورد 
ال�سلة  ذات  الآيات  تناول  خالل  من  بع�سها  على  الباحث  يقف 
مبو�سوع الدرا�سة، حيث يدور هذا امل�سطلح حول جملة من املعاين: 
َنْحوهَما  اأَو  اللَّنب  اأَو  اللَّْحم  ف�سد  العرب:  تقول  والعطب،  الننت  اأهمها 
ال�سََّواب  َجاوز  َوالرجل  َبطل،  َوَنْحوه  َواْلعقد  عطب،  اأَو  اأننت  َف�َساًدا 
يز { اْلَعزيِ يل  التَّْنزيِ اخْلَلل، َويفيِ  َطَرَبْت واأدركها  َواحْلكَمة، والأمور ا�سْ

َعمَّا  اْلَعْر�ِس  َربِّ  اللَِّ  َف�ُسْبَحاَن  َلَف�َسَدَتا  اللَُّ  اإِلَّ  اآِلَهٌة  ِفيِهَما  َكاَن  َلْو 
ُفوَن })الأنبياء، 22(، َفُهَو َفا�سد وف�سيد، )اأف�سد( الرجل ف�سد،  َي�سِ
م، فف�سدوا َعَلْيهيِ  دا،)َفا�سد( الرجل رهطه اأَ�َساَء اإيَِلْيهيِ َوال�سَّْيء جعله َفا�سيِ
اْلأَْرَحام  َوَقطُعوا  تدابروا  اْلَقْوم،  )تفا�سد(  ف�سده  يفيِ  ُمَبالَغة  )ف�سده( 
الزَّْرع  ا�ستف�سد  ُيَقال  دا،  َفا�سيِ يكون  اأَن  على  ال�سَّْيء، عمل  و)ا�ستف�سد( 
الّتلف  )اْلف�ساد(  فا�سده  رهطه  َوالرجل  داً،  َفا�سيِ عده  اأَو  وجده  َواْلأَمر 
يز     اْلَعزيِ يل  التَّْنزيِ َويفيِ  والقحط،  واجلدب  واخللل  َراب  طيِ �سْ َواليِ والعطب 
{َظَهَر اْلَف�َساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر مِبَا َك�َسَبْت اأَْيِدي النَّا�ِس ِلُيِذيَقُهْم َبْع�َس 
يفيِ  اْلف�ساد  ظهر   ،)41 )الروم،   { َيْرِجُعوَن  َلَعلَُّهْم  َعِملُوا  الَِّذي 
التَّْنزيِيل{ النَّا�ض، واإحلاق ال�رسََّر َويفيِ  اأَيدي  ا ك�سبت  َ َواْلَبْحر مبيِ اْلرب 

ر ُيَقال  َوَي�ْسَعْوَن يِف اْلأَْر�ِس َف�َساًدا })املائدة: 33( )امْلْف�سَدة( ال�رسََّ
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ي اإيِىَل اْلف�ساد من َلهو َولعب. يهيِ َف�َساده َوَما ُيوؤَدِّ َهَذا اْلأَمر مْف�سَدة لكذا فيِ
 )39(

وجماع ذلك يدور حول ال�رسر، واإخراج الأمر عن اأ�سله، وهذا 
ما  ذلك  على  الدالة  الآيات  ومن  املبحث.  هذا  الباحث يف  يبينه  ما 

ياأتي: 
قوله تعاىل: {َواإَِذا ِقيَل َلُهْم َل ُتْف�ِسُدوا يِف اْلأَْر�ِس َقاُلوا اإِنََّا . 1

 { اأََل اإِنَُّهْم ُهُم امْلُْف�ِسُدوَن َوَلِكْن َل َي�ْسُعرُوَن  َنْحُن ُم�ْسِلُحوَن
الإن�سانية،  ال�سفات  بف�ساد  الآيات  هذه  تتعلق   ،)12-11 )البقرة، 

ويكون الف�ساد الواقع من الإن�سان على اأنواع ثالثة هي:
الأول: اإف�ساد الأنف�ض . 2
الثاين: ف�ساد )متعٍد( مت�سل بالغري، وذلك من خالل القدرة . 3

ال�سلبية، واإغواء غريه بهذه الت�رسفات. 
كاإلقاء . 4 املجتمع  باإف�ساد  ويرتبط  فعلي،  ف�ساد  الثالث: 

الغيبة والنميمة.)39( 
ِْب . 5 ا�صْ َفُقْلَنا  ِلَقْوِمِه  ُمو�َسى  ا�ْسَت�ْسَقى  تعاىل: {َواإِِذ  قوله 

اأَُنا�ٍس  ُكلُّ  َعِلَم  َقْد  َعْيًنا  اْثَنَتا َع�ْصََة  ِمْنُه  َفاْنَفَجَرْت  َجَر  احْلَ ِبَع�َساَك 
ُمْف�ِسِديَن  اْلأَْر�ِس  يِف  َتْعَثْوا  َوَل  اللَِّ  ِرْزِق  ِمْن  َوا�ْصَُبوا  ُكلُوا  َم�ْصََبُهْم 
بالنعم،  املتعلق  الف�ساد  الآيات  بهذه  ويتعلق   ،)60 })البقرة، 
اخلالق،  اإىل  حاجته  العبد  تن�سي  قد  النعمة  )اإّن  عا�سور:  ابن  يقول 
باجلانب  تتعلق  النعم  وهذه  الف�ساد()40(.  فيقع  ال�رسيعة  فيهجر 
القت�سادي، والذي يوؤدي بدوره اإىل انهيار احل�سارة، بفقدانها اأهم 

مقوم من مقومات النهو�ض.
ِفيَها . 6 ِلُيْف�ِسَد  اْلأَْر�ِس  يِف  �َسَعى  َتَوىلَّ  {َواإَِذا  تعاىل:  قوله 

 ،)205 اْلَف�َساَد})البقرة،  ُيِحبُّ  َل  َواللَُّ  َوالنَّ�ْسَل  ْرَث  احْلَ َوُيْهِلَك 
ويتعلق بهذه الآية الف�ساد البيئي، والتحذير منه، وهو يبني حقيقة 
اأن  الإن�سان  على  وينبغي  البيئي،  وحميطه  الإن�سان  بني  العالقة 

يح�سن التعامل مع ما اأوجده اهلل، وبيان احلكمة يف خلقه. )41(
َعاٍد . 7 َبْعِد  ِمْن  ُخَلَفاَء  َجَعَلُكْم  اإِْذ  {َواْذُكرُوا  تعاىل:  قوله 

َباَل  اجْلِ َوَتْنِحُتوَن  ُق�ُسوًرا  �ُسُهوِلَها  ِمْن  َتتَِّخُذوَن  اْلأَْر�ِس  يِف  َوَبوَّاأَُكْم 
ُبُيوًتا َفاْذُكرُوا اآَلَء اللَِّ َوَل َتْعَثْوا يِف اْلأَْر�ِس ُمْف�ِسِديَن } )الأعراف، 
74(، يف هذه الآية يظهر التحذير من تخريب القوة العمرانية املادية، 
الدالة على ثقافة واأ�سالة الأمم، والتي يتم اإف�سادها من خالل اإنكار 
النعم الإلهية، التي هي �سبب يف ا�ستمرار النهو�ض، ويف الوقت الذي 
تنكر فيه الدول نعم اهلل وجتحدها، يبداأ �سلم النهيار بالت�ساعد حتى 

ي�سل ذروته.
قوله تعاىل:{َفَلْوَل َكاَن ِمَن اْلُقرُوِن ِمْن َقْبِلُكْم اأُوُلو َبِقيٍَّة . 8

َواتََّبَع  ِمْنُهْم  ْيَنا  اأَْنَ ِمَّْن  َقِلياًل  اإِلَّ  اْلأَْر�ِس  يِف  اْلَف�َساِد  َعِن  َيْنَهْوَن 
 ،)116 })هود،  ِرِمنَي  جُمْ َوَكاُنوا  ِفيِه  اأُْتِرُفوا  َما  َظَلُموا  الَِّذيَن 
اإىل  املوؤدية  واملعا�سي  الذنوب  خطورة  الكرمية  الآيات  تو�سح 
اإهالك الأمم واحل�سارات، و�رسورة وجود فئة م�سلحة تقوم باإر�ساد 
اإىل  النا�ض واإ�سالحهم، فاحل�سارة الإ�سالمية عندما فقدت الداعني 
الإ�سالح بال�سكل املطلوب، كانت النتيجة الوخيمة القائلة بالتقليد، 
ل بالنهو�ض والتاأثري، والناظر يف حال الأمة اليوم، يجد الختالف 

القائم بني اأهل الإ�سالح اأنف�سهم،  فكيف يكون  من قبل غريهم.)42(
وترتبط هذه الآية الكرمية ارتباطا وثيقا بقوله تعاىل: {َظَهَر 
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اْلَف�َساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر مِبَا َك�َسَبْت اأَْيِدي النَّا�ِس ِلُيِذيَقُهْم َبْع�َس الَِّذي 
َعِملُوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن } )الروم،41(، اإذ ُتبني هذه الآية �رساحة 
اأخرى، ويعرب  اأّمة دون  النا�ض، ل تخ�ض به  الف�ساد م�سرتك بني  اأّن 
�ساحب الظالل عن ذلك بقوله:) .. ثم يك�سف لهم عن ارتباط اأحوال 
احلياة واأو�ساعها، باأعمال النا�ض وك�سبهم، واأّن ف�ساد قلوب النا�ض 
وبحراً  براً  الف�ساد، وميلوؤها  الأر�ض  واأعمالهم، يوقع يف  وعقائدهم 
فظهور  عليها،  غالبًا  اأقدارها  على  م�سيطراً  ويجعله  الف�ساد،  لهذا 
الف�ساد هكذا وا�ستعالوؤه ل يتم عبثا، ول يقع م�سادفة، اإمنا هو تدبري 
اهلل و�سننه {ِلُيِذيَقُهْم َبْع�َس الَِّذي َعِملُوا} من ال�رس والف�ساد حينما 
َيْرِجُعوَن}  {َلَعلَُّهْم  منه.  ي�سيبهم  ملا  ويتاأملون  بناره  يكتوون 
فيعزمون على مقاومة الف�ساد، ويرجعون اإىل اهلل واىل العمل ال�سالح 

واىل املنهج القومي()43(
الكرمي،  القراآن  يف  الف�ساد  �سور  لبع�ض  العر�ض  هذا  وبعد 
اآل وهو  الف�ساد وكيفية مقاومته،  ن�رس  و�سائل  اأهم  الباحث  يعر�ض 
اأكان  التقليد الأعمى، واّتباع ال�سيطان، الذي ياأمر بكل ف�ساد، �سواء 
منه،  التحذير  فجاء   ... �سيا�سيًا  اأم  اجتماعيًا  اأم  نف�سيًا  اأم  اعتقاديًا 
ًبا َوَل  بقوله تعاىل:  {َيا اأَيَُّها النَّا�ُس ُكلُوا ِمَّا يِف اْلأَْر�ِس َحاَلًل َطيِّ
َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت ال�سَّْيَطاِن اإِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي  اإِنََّما َياأُْمرُُكْم ِبال�سُّوِء 
ْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّ َما َل َتْعَلُموَن  َواإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا  َواْلَفْح�َساِء َواأَ
َما اأَْنَزَل اللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما اأَْلَفْيَنا َعَلْيِه اآَباَءَنا اأََوَلْو َكاَن اآَباوؤُُهْم َل 
َيْعِقلُوَن �َسْيًئا َوَل َيْهَتُدوَن  َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفرُوا َكَمَثِل الَِّذي َيْنِعُق 
 { َيْعِقلُوَن  َل  َفُهْم  ُعْمٌي  ُبْكٌم  َوِنَداًء �ُسمٌّ  ُدَعاًء  اإِلَّ  َي�ْسَمُع  َل  مِبَا 

)البقرة،171-168( 
يعرت�ض  من  هناك  كان  واإن  بالف�ساد،  الآمر  هو  فال�سيطان 
ال�سيطان  ال�سيطان، نعم  الأمم تتقدم ونحن ما زلنا نحارب  فيقول: 
والنف�ض  يريد،  للعمل كما  الذي يجهز جنوده  الأكرب، وهو  العدو  هو 
الإن�سانية اإذا اأخذت الطرق وال�سبل التي يدعو اإليها ال�سيطان، فاإنها 
تتمثل بالتقليد الأعمى، واتباع ما ل ياأمر به اهلل تعاىل، وتظهر لنا 
قوة التعبري يف نهاية الآية الكرمية، اإذ انتهت بذكر العقل والهداية، 
والربهان،  املنطق  وطريق  والتدبر،  التفكر  على  دللة  فالعقل 
عدم  من  ين�ساأ  فالتقليد  لذلك،  مر�سل  كنبي  مر�سد  اإتباع  والهتداء 
ب�سالمة  الف�ساد تكون  اأّن مقاومة  التفكر والهتداء)44(. ويعني ذلك 
ل  م�سدر  من  قوتها  ت�ستمد،  مميزة  قيادة  واتباع  واملنهج،  العقل 

ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه. 
ومهما كان الف�ساد بنوعيه الداخلي املتمثل بالتفكري والتخيل 
اأن  ميكن  والذي  واحلركة)45(،  الكالم  مثل:  والظاهري  والت�سور.... 
قِّ  ُيالحظ، فاإّن عالجه هو اإظهار احلق، لقوله تعاىل : {َبْل َنْقِذُف ِباحْلَ
 { ُفوَن اْلَوْيُل ِمَّا َت�سِ َوَلُكُم  َزاِهٌق  َفاإَِذا ُهَو  َفَيْدَمُغُه  اْلَباِطِل  َعَلى 
التوحيد  اإظهار  منها:  مظاهر  عّدة  احلق  هذا  وياأخذ  )الأنبياء،18(، 
القلبي  اليقني  ومتابعة  الوحدانية،  بهذه  املطلق  واليقني  اخلال�ض، 

بالقول الثابت، وحتقيق الثواب، والب�رسى باملغفرة واجلنة.)46(
ويت�سح لنا ما �سبق، اأّن دائرة الف�ساد يف الأر�س تدور حول 

ثالث دوائر اأ�سا�سية تتمثل بـما ياأتي: 
املتعلق . 1 الف�ساد  خطورة  فيها  تظهر  التي  الأنف�ض  دائرة 

َفاأَْلَهَمَها    �َسوَّاَها  َوَما  باملعتقد والتوجه. لقوله تعاىل: {َوَنْف�ٍس 
اأَْفَلَح َمْن َزكَّاَها  َوَقْد َخاَب َمْن َد�سَّاَها  ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  َقْد 

(} )ال�سم�ض،9-7(

اأو العالقات الجتماعية وفيها تظهر . 2 الدائرة الجتماعية 
العالقات،  ا�سطراب  من  والتحذير  النا�ض،  بني  التفريق  خطورة 
اإِْن  َع�َسْيُتْم  تعاىل:{َفَهْل  لقوله  العالقات،  واإنتان  عطب  حماولة  اأو 

ُعوا اأَْرَحاَمُكْم } )حممد، 22( َتَولَّْيُتْم اأَْن ُتْف�ِسُدوا يِف اْلأَْر�ِس َوُتَقطِّ
على . 3 للحفاظ  الإن�سان  ي�سعى  وفيها  الكون،  دائرة 

وخرابها،  اإف�سادها  وجتنب  وجل،  عز  اهلل  اأودعها  التي  املوجودات 
النَّا�ِس  اأَْيِدي  َك�َسَبْت  مِبَا  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  اْلَف�َساُد يِف  قال تعاىل: {َظَهَر 

ِلُيِذيَقُهْم َبْع�َس الَِّذي َعِملُوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن } )الروم، 41(،

املطلب الثاني: قصور استخدام املنهج التجرييب 

فالأمة  الأمة،  ينق�ض  الذي  هو  احلقيقي  التغيري  فقه  لعل 
الإ�سالمية ل تتبع الو�سائل املوؤدية اإىل النهو�ض، بقدر ما ت�سري خلف 
امللمو�ض  التطور  يالحظ  الأمة،  حال  يف  املتدبر  فاإّن  لذلك  التقليد، 
الذي و�سل اإليه الغرب، ونحن ما زلنا نبحث عن وجودنا احل�ساري.
لذلك كان لزامًا اأن تعرف الأمة الغاية من املنهج التجريبي، 
ما  ظاهرة  تربط  التي  العالقات  اإىل  الهتداء  من  بالرغبة  املتمثلة 
اإليه  تن�سب  الذي  )ال�ستقراء(  هو  املنهج  هذا  ولب  القريبة،  بعلتها 
فهم  لنا  تتيح  التي  الثابتة  العالقات  اأو  ما،  ظاهرة  تقرير  مهمة 
ت�سجيل  لأّن  �سحيحًا؛  علميًا  فهمًا  اخلارجية  الأ�سياء  اأو  الظواهر 
اإليها، ل يكفي يف ن�ساأة العلم  احلقائق الثابتة املبعرثة، التي ن�سل 
التنبوؤ بامل�ستقبل، ومنه  القانون تعني على  اإّن معرفة  اإذ  وتدعيمه. 
اأفولها، وهذا يحتاج  اأو  الأمة  اأن يحكم على نهو�ض  املرء  ي�ستطيع 
اإىل اأن تتمكن الأمة من املنهج التجريبي القائم على الدليل، ثم ربط 
هذا املنهج بامل�سدرية الربانية املتمثلة بالوحي، وهذا املنهج يقوم 

على ثالث خطوات هي املالحظة والفر�ض والتجريب)47(. 
والوقائع  والأحداث  الظواهر  كل  يف  يبحث  التجريبي  والعلم 
التي ت�سكل يف ترابطها الإجمايل نظام العامل الطبيعي ككل، �سمن 
واملعاجلة  للدرا�سة  واخلا�سعة   والعقالين،  املعريف  الت�سور  وحدة 
ي�سمل  اإّنه  اإذ  التجريبي،  املنهج  بّينها  التي  البحثية  املناهج  ب�ستى 
الظواهر اجلوية، وعالقة الأج�سام بالزمان واملكان )علم امليكانيك(، 
والبحث يف الأفالك وترتيبها ونظامها، والظواهر اجلوية وما يتعلق 
وتكوينه،  احليوان  ودرا�سة  وخ�سائ�سها،  املعادن  ودرا�سة  بها، 
وعالقته مع بع�سه بع�سًا، بل اأعّم من ذلك درا�سة كل ما يف الوجود، 
وبيان العالقات الدالة على وجود اخلالق)48(، كما يعمل على ال�رسح 
والتف�سري والنقد، والت�رسيح وك�سف امل�ستور، لفهم حقيقة الوجود)49(. 
وكل ما �سبق احلديث عنه هو عوامل لتقدم الأمة وازدهارها 
بني الأمم، لذلك فاإّن ال�سارع الكرمي جعل من منهج الإ�سالم البحث 
حقيقة  عن  ينفك  اأن  ميكن  ل  واجب،  اأمر  الذكر  �سالفة  العلوم  يف 
املنهج الإ�سالمي، ما يجعل التقاع�س والق�سور فيه �سبب من اأ�سباب 

الرتاجع والأفول، ومن هذه الآيات الدالة على ذلك ما يلي: 
ال�سََّماَواِت . 1 َمَلُكوِت  يِف  َيْنُظرُوا  {اأََوَلْ  تعاىل:  اهلل  قوله 

َواْلأَْر�ِس َوَما َخَلَق اللَُّ ِمْن �َسْيٍء َواأَْن َع�َسى اأَْن َيُكوَن َقِد اْقرَتََب اأََجلُُهْم 
َفِباأَيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيوؤِْمُنوَن} )الأعراف، 185(

قوله تعاىل: {اأََفَلْم َيْنُظرُوا اإِىَل ال�سََّماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها . 2
َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمْن ُفرُوٍج  َواْلأَْر�َس َمَدْدَناَها َواأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَوا�ِسَي 

َواأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج } )ق، 7-6( 
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قوله اهلل تعاىل:  {اإِنَّ يِف َخْلِق ال�سََّماَواِت َواْلأَْر�ِس َواْخِتاَلِف . 3
اللَّْيِل َوالنََّهاِر َلآَياٍت ِلأُوِل اْلأَْلَباِب }  )اآل عمران، 109(

اأَْنُف�ِسِهْم . 4 َويِف  اْلآَفاِق  يِف  اآَياِتَنا  {�َسُنِيِهْم  تعاىل:  قوله 
َك اأَنَُّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد  قُّ اأََوَلْ َيْكِف ِبَربِّ َحتَّى َيَتَبنيََّ َلُهْم اأَنَُّه احْلَ
امل�سلمني،  من  �سبق  من  فهمها  الدعوة  هذه   ،)53 })ف�سلت، 
فا�ستهروا  اأ�رسار،  فيه من  الكون، وما  النظر يف  تفعيل  فعملوا على 
بالطب، والكيمياء، والفلك، وغريها من العلوم، وُياأخذ الطب كنموذج 
الأ�سحاء،  على  ال�سحة  حفظ  ي�ستهدف  كان  فقد  التجريبي،  للبحث 
اأع�ساء  درا�سة  طريق  عن  ذلك  اإىل  وتو�سلوا  الوقائي،  اجلانب  وهو 
املقتدر عام  اخلليفة  قرر  املر�ض. كما  اأ�سباب  والك�سف عن  اجل�سم، 
بهم  و�سل  وقد  الطب،  مهنة  يزاول  ملن  امتحانا  319هـ/931م 
العني، واأوجدوا  ال�سكري، ورمد  البول  اكت�سفوا  اأّنهم  الطب،  العلم يف 
امل�ست�سفيات، ومعاهد تعليم الطب، ودوراً لعالج املر�سى، ومن اأهم 
اجلن�سية،  بامل�سائل  وعالقته  النف�سي،  الطب  عالج  اإليه،  و�سلوا  ما 
على نحو جتريبي علمي، وذلك مبا قام به ابن �سينا يف معاجلة اأمري 
البلد  اأحوال  ي�ساأله عن  واأخذ  بيده  الأطباء يف عالجه، فام�سك  حار 
اإىل منطقة يزداد نب�ض املري�ض حتى  الذي هو فيها، وكلما اقرتب 
من  الزواج  عالجه  فقال  نب�سه  فازداد  البيوت،  من  بيت  اإىل  و�سل 

فالنة )50(.
وهنا على الأمة امل�سلمة اأن تعي حجم التحدي الذي يواجهها 
وتتذكر  العمياء،  التبعية  وترتك  الأخرى،  احل�سارات  من  الأخذ  يف 
اأن الغرب وعلماءه، ما كانوا يف يوم من الأيام اإل اأتباعًا للح�سارة 
الإ�سالمية، والتي كانت رائدة يف و�سع املنهج التجريبي، والقيا�ض 
العلمي، وما كان )فران�سي�ض بيكون( اإل ممن تاأثر باملنهج الإ�سالمي 

ونقله اإىل الغرب بعد اأن در�ض يف بالد امل�سلمني.)51( 
اإليه، بل  ول يعني ذلك اأن نذّم احل�سارة الغربية، مبا و�سلت 
الذي يثبت يف  النهو�ض، هو  باأ�سباب  الذي ياأخذ  اأّن  اأن نعلم  علينا 
اأن ت�سري وتلحق  اأرادت الأمة  �ساحة العمل، وي�سري يف القيادة، فاإذا 
امل�ستوى  على  التجريبي،  العلم  باأ�سباب  تاأخذ  اأن  فعليها  بالركب، 
امل�ستمدة  املعرفة  اأّن  تعلم  اأن  فعليها  العلمي،  وامل�ستوى  الإن�ساين، 
من الوحي، هي املعرفة املنّجية ول انف�سام بني العلوم بتاتا، واأّن 
النف�سام الناجت اإمّنا هو ف�سام فكري، مبني على التقليد، وقلة الفهم 

الكلي، النابع من م�سدرية العلوم الكونية والإن�سانية.
جوهرها  يف  الإ�سالمية،  املعرفة  )اإّن  منري:  يقول  ذلك  ويف 
البيان،  بني  احلي  التفاعل  على  القائمة  احلركة  هي  املو�سوعي، 
يف  احلركة  لهذه  املتجدد  التطور  هي  بل  والعرفان،  والربهان، 
الإ�سالمية  املعرفية  فاإّن  ولذلك  التاريخ،  عرب  الإمام  اإىل  اندفاعها 
تعك�ض يف  التي  احليوية،  الكتمال  على طاقة  مكنونها  تنطوي يف 
وفاعلية   ،paradigm الكلي  النموذج  خ�سائ�ض  املتوازنة  �سورتها 

.)worldview()52(الإحاطة التي متتلكها الروؤية ال�سمولية
نقد  على  املبنية  والتحديث،  املراجعة  عمليات  تفعيل  ولعل 
املا�سي وفح�سه، للوقوف على ال�سلبيات واليجابيات، ثم توظيفها 
يف اأحوال الأمة وواقعها املعي�ض، لتنتقل بالأمة من حالة ال�سعف 
والركون اإىل حالة القوة وال�ستقرار، ما يجعلها قادرة على الإبداع 

يف حقل املنهج التجريبي وفل�سفة العلم)53(.

اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�رسف املر�سلني 

-حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وعلى اآله و�سحبه-  اأجمعني وبعد:
تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج والتو�سيات الآتية:

نتائج الدراسة 

خل�ست الدرا�سة اإىل جملة من النتائج اأهمها:
على . 1 تعمل  ايجابية  بعوامل  الإن�سانية  احل�سارات  تتاأثر 

الإ�سالمية  واحل�سارة  اأفولها،  على  تعمل  �سلبية  واأخرى  نهو�سها، 
عاملي:  اأهمها:  ايجابية  بعوامل  تتاأثر  احل�سارات،  تلك  من  جزء 
التوحيد واحلرية، وعوامل �سلبية اأهمها: عاملي الف�ساد، والق�سور يف 

البحث العلمي. 
وال�سلوكيات . 2 الت�سورات  يوجه  الذي  التوحيد  مفهوم  يعد 

اإىل اللتزام باأوامر اهلل تعاىل عاماًل من عوامل النهو�ض، ول �سيما 
يف ظل وجود التناف�ض احل�ساري.  

الأمة . 3 لتقدم  �رسوري،  اأمر  الإن�سانية  احلرية  تعد 
يحدد  الذي  الوحي،  ب�سابط  �سبطها  خالل  من  وذلك  وازدهارها، 
طبيعة احلريات الفردية، والجتماعية، واحل�سارية، بناء على عمق 

املفهوم امل�ستنبط من العقيدة الإ�سالمية.
بالتفكر . 4 يتعلق  داخلي،  ف�ساد  اإىل  الف�ساد  ينق�سم 

وتكون  والأفعال،  بالأقوال  متعلق  خارجي  وف�ساد  والعتقادات، 
مواجهته باإظهار احلق، والعمل به. 

يعد املنهج التجريبي العلمي، منهج اإ�سالمي اأ�سيل، يظهر . 5
العالقات الرتابطية بني الكون والإن�سان واحلياة والتوحيد.

التوصيات 

خل�ست الدرا�سة اإىل جملة من التو�سيات اأهمها:
الرتبوية . 1 العملية  على  والقائمة  املعنية  اجلهات  على 

عملية  عن  ال�سادرة  بالنتائج  العتبار  بعني  الأخذ  والجتماعية، 
الكرمي،  القراآن  يف  احل�ساري  والأفول  النهو�ض  عوامل  يف  البحث 

وربطها يف املجال الرتبوي ب�سورة جلية عمليًة.
والأفول . 2 النهو�ض  عوامل  عن  للك�سف  الباحثني  توجه 

بطريقة علمية عملية، من خالل الن�سو�ض القراآنية وتفعيلها تربويًا.
الهوامش:

الطبعة . 1 القاهرة،  ال�رسوق،  دار  الإ�سالمي،  الت�سور  مقومات  �سيد،  قطب، 
الأوىل، 1406م، 1986م، �ض 41. 

)*( يجدر الإ�سارة اأن هناك درا�سات �سابقة يف النهو�ض والتخلف احل�ساري، 
ولكنها مل تكن )كدرا�سة قراآنية( فمنها من تناول اجلانب ال�سيا�سي، ومنها 
اجلانب القت�سادي ومنها الثورة العلمية، ومنها العوامل جمتمعة، ولكنها 
الدرا�سة  التوحيد مدار  اأنها مل جتعل  الدرا�سة احلالية  اختلفت جميعها عن 

وهذا ما ميز هذه الدرا�سة عن غريها.

�سلوم، ح�سني، حا�رس العامل الإ�سالمي، عوامل التخلف والنهو�ض)العوامل . 2
الفكرية(، كلية احلقوق، اجلامعة اللبنانية، لبنان، بحوث املوؤمتر اخلام�ض 
1424هـ،  �سعبان/   /20  -  18 الأهلية،  جر�ض  جامعة  ال�رسيعة-  لكلية 
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اأول/2003م.  16/ ت�رسين   - 14

اأزمة التخلف يف العامل الإ�سالمي، كلية ال�رسيعة . 3 الباقي،  عبد الكبري، عبد 
املوؤمتر  بحوث  ال�سودان،  العاملية،  اأفريقيا  جامعة  الإ�سالمية،  والدرا�سات 
�سعبان/   /20  -  18 الأهلية،  جر�ض  جامعة  ال�رسيعة-  لكلية  اخلام�ض 

اأول/2003م. 16/ ت�رسين   - 14 1424هـ، 

كلية . 4 الإ�سالمية،  الأمة  نه�سة  يف  ودورها  الإلهية  ال�سنن  اإح�سان،  �سمارة، 
لكلية  اخلام�ض  املوؤمتر  بحوث  الأردن  الأهلية،  جر�ض  جامعة  ال�رسيعة، 
 - 14 1424هـ،  20/ �سعبان/   - 18 ال�رسيعة- جامعة جر�ض الأهلية، 

اأول/2003م. 16/ ت�رسين 

عو�ض، اإبراهيم، احل�سارة الإ�سالمية، ن�سو�ض من القران واحلديث وملحات . 5
من التاريخ،جزيرة الورد، القاهرة، الطبعة الأوىل، 2011م، �ض 11.

الثالثة، . 6 الطبعة  بريوت،  �سادر،  دار  العرب،  ل�سان  حممد،  الإفريقي، 
.245 1414هـ، ج7، �ض 

من . 7 و�سور  وو�سائلها  اأ�س�سها  الإ�سالمية  احل�سارة  الرحمن،  عبد  امليداين، 
القلم،  دار  الأمم،  �سائر  يف  تاأثريها  من  وملحات  لها  امل�سلمني  تطبيقات 

دم�سق، الطبعة الأوىل، 548.

العبيكان، . 8 مكتبة  الإ�سالمية،  احل�سارة  اأطل�ض  اإ�سماعيل،  الفاروقي،  انظر: 
الطبعة الأوىل، 1419هـ/ 1998م، �ض 136.

الطبعة . 9 القاهرة،  ال�رسوق،  دار  الإ�سالمي،  الت�سور  مقومات  �سيد،  قطب، 
الأوىل، 1406م، 1986م، �ض 41.

)*( اأ�سار عماد الدين خليل يف كتابه مدخل اإىل التاريخ الإ�سالمي اإىل ثالث 
والدولة  الإن�سان  عن  تعرب  وهي  والبقاء  وال�رسيعة  بالعقيدة  تتمثل  دوائر 
واحل�سارة. اأما ماجد الكيالين فقد تكلم يف كتابه الأمة امل�سلمة عن دوائر 
والثقافة  واجلن�سية  الهوية  اأهمية  والثانية  املوؤمنني  الإفراد  هي  ثالث 
الإميانية، والثالثة دور الرتبية يف بلورة حمتوى الثقافة الإميانية وتن�سئة 
اإن�سان الرتبية الإ�سالمية، وعرب عنها بعد ذلك بالتكوين الإن�ساين املتمثل 

بالو�سطية والطغيان والهوان. 

قطب، �سيد، يف ظالل القراآن، دار ال�رسوق، القاهرة، الطبعة ال�سابعة ع�رس، . 10
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