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 تمهيد
ومما يقتضي ذلك ، والتحليل والدراسة حريا بالمناقشة اموضوعالقيم  مسألة د  عَ تػُ      
وغلبة القيم الفردية والمادية، ، 1المعاصر إلنسافنلحظو من تشوىات سلوؾ ا ما

 ...واضمحبلؿ القيم الروحية والجمالية
 

فانعكس ذلك بشكل مباشر وغيِر مباشر على منظومة المجتمع ونظاـ الكوف     
ويحدث ذلك كلو  بأسره؛ فاختل التوازف وساد اضطراب غير مشهود مثلو سلفا... 

 !...والتجديد والتقدـ 2باسم الحداثة
 

وأولوية من فريضة وترسيخها في النفوس والعقوؿ  3الجميلةأصبح تعليم القيم لقد     
دوف ب البشر مسؤولية يتحملها جميعألنها  ،هاينبغي االىتماـ ب، ف4أعظم األولويات

 ؛ وإف كانت الحظوظ والمسؤوليات تختلف من طرؼ آلخر...استثناء
 

مرحلة عمرية تغرس فيها القيم الجميلة أىم و ويعتبر سن الطفولة والحداثة أعظم      
 واألخبلؽ الفاضلة:

 قاؿ الشاعر:     
 

                                                 
1

 وتظهر تلك التشوىات في عبلقة اإلنساف بربو ونفسو والناس والمحيط... 

ن سػػلطة الماضػػي وكػػل أشػػكاؿ عػػ متجػػّرديفسػػر الكػػوف تفسػػيراياً، فكػػري تقػػّدمي  مشػػروعٌ  :داثػػةالح 2
، وأساس الحداثة الفصل بين الدين والدولة، فالدين في نظر الحداثيين تػراث قػديم ال يليػ  السلطة

 بعصر متطور... 

3
 –الكػـر  –الحيػاء  –الرحمػة  –المػودة  -األخػوة -التواضع –اإليثار  -المساواة -العدؿ من القيم الجميلة: 

 اإلحساف... -حسن الجوار –الصدؽ  –الوفاء  –الشجاعة  –العفة –األدب مع اهلل والناس  –حسن الضيافة 

4
فتضيع  حتى ال نتيو في أجزاء قليلة األىمية ،فقو أولويات التغيير االجتماعينحن في حاجة ماسة إلى  

 الجهود ويستفحل الضرر ويفوت اآلواف.

 
 وينفع األدُب األحداَث في صغر             وليس ينفع عند الشيبة األدب

 بػولن تلين إذا قومتها الخش    الغصوف إذا قومتها اعتدلت           إف  
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  موضوع القيم؟اخترت  الماذ    

انصب اىتمامي على مسألة القيم ألىميتها، ثم إف حاجتنا لها اليـو أكثر من حاجتنا 
منظومات   لها البارحة؛ نظرا لتفاقم فساد منظومة القيم. ولقد أسفر فسادىا عن فساد

إف ما نشاىده اليـو من الفساد بداية كثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية وعلمية...
شريرة ال نتوقع مآالتها وال نهاياتها، أقل ما يقاؿ عنها: إنها بشارة الكارثة العظمى 

 . ىي أزمة ِقيمي ة أخبلقيةٌ والمصيبة الكبرى...
 

 ىدفي في ىذا المقاـ:    
 د منظومة القيم واألخبلؽ.التحسيس بخطورة فسا -
 إبراز أف الوعي بالخطورة غير كاٍؼ، فالواجب االنطبلؽ نحو الفعل الصالح. -

بياف الترابط بين المنظومة القيمية األخبلقية والحقوؿ االجتماعية واالقتصادية  -
 والفكرية...

 تحديد المسؤولياِت وبياُف األطراؼ المتدخلة إلصبلح المنظومة الفاسدة. -

 .وبناء ما ُىدـ فسدَ أُ على أىمية التعزيز اإليجابي والسلبي إلصبلح ما التأكيد  -

   في النظرية اإلصبلحية.إقامة البرىاف على أف الرقابة الذاتية غير كافية  -
هماً، ي ركزت على ما بدا لي مُ وِع إحاطًة شاملًة؛ ولكن  ضُ ُت بالموْ طْ أني أحَ  ال أد عي     

أىمية، فالكماؿ هلل. حاولُت جهد المستطاع معالجَة وقد غابت عني أمور كثير أكثُر 
الموضوِع بناًء على تصور؛ يكاد يكوف؛ شامبًل يمتُح من حقوٍؿ كثيرة: حقل الشريعة 

حقل علم النفس االجتماعي  –حقل علم االجتماع  –حقل النفس البشرية –اإلسبلمية 
قل التنمية ح –حقل اإلعبلـ  –حقل األدب  –حقل البيئة  –حقل االقتصاد  –

  عسى أف تروؽ القارئ فيتخذىا زينًة. البشرية...نسجت خيوطها نسجاً ونظمتها نظماً 
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 مقدمة 
 27( سورة اإلسراء )إف ىذا القرآف يهدي للتي ىي أقـو

 صلى اهلل عليو وسلم إف ىذا القرآف الذي أنزلو اهلل سبحانو وتعالى على  محمد   
، ويبشر المؤمنين الذين يعملوف بما 5يرشد  الناس إلى أحسن الطرؽ، وىي ملة اإلسبلـ

 نهاىم عنو، بأف لهم ثوابًا عظيًما. أمرىم اهلل بو، وينتهوف عم ا 
 

للقيم الجميلة واألخبلؽ الفاضلة  رئيسافِ  القرآف الكريم والسنة النبوية مصدرافِ    
النافعة في دار الدنيا واآلخرة. والقيم اإلسبلمية واألخبلؽ القرآنية الربانية أح  بأف 

كل زماف ومكاف ومصلحة صالحة لقيم كونية ؛ إنها دنيا؛ لتنتشر في سائر أرجاء التعولم
لئلنسانية واألكواف: تنظم عبلقة اإلنساف بربو ونفسو وأىلو والناس المحيطين بو 

 رضي اهلل عنهم والجمادات واألحياء البرية والجوية والمائية...ويعتبر الصحابة الكراـ
 وأرضاىم نماذج عملية لتطبيقات القيم اإلسبلمية واألخبلؽ القرآنية. 

 

سبلمية ليست أنماطا نظرية وال نماذج طوباوية؛ إنها سلوكات عملية فالقيم اإل   
ومن   صلى اهلل عليو وسلم وممارسات حياتية يومية تجسدت في سلوكات خير البرية

 اتبع ىداه من الصحابة واألئمة والشرفاء المهتدين بهديو المستنيرين بنوره...
 

 تضاريُس الحياةِ 
، يولوجود ألفيت نوعين من التضاريس يهيمناف علإذا تأملت الوجود في ىذا ا      

 .المرتفعات والمخفضات: ىما – ويحكمانو

 تمثل المرتفعات القيم اإليجابية، وكل جميل من السلوؾ واألقواؿ واألفعاؿ...    
 ؿ...لسلوؾ واألقواؿ واألفعاوتمثل المنخفضات القيم السلبية، وكل قبيح من ا

 

كوف بحاجة إلى الزاد من القوة واللياقة والجهد والصبر لتصعد المرتفعات والقمم ت   
وإذا لم تهيئ نفسك/   ... ذلك ما تستدعيو طبيعة النوع التضاريسي.حذرالو  والمصابرة

                                                 
5

  .بلـ رسالة عالمية صالحة لكل زماف ومكافاإلس 
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بغيتك، وقد تتعطل آالتك قبل الوصوؿ؛ لعقلك/ روحك للرقي والصعود فلن تصل  
 ألف العقبة كأداء.

  
يك يكفو   ،الزاد من القوة واللياقة والجهدلتنزؿ المنخفضات ال تكوف بحاجة إلى    

 الحضيض. –إلى األسفل  أف تساير طبيعة المنحدر فتنزؿ
  

وىَي تنساُؽ  -ونازؿ المنخفضات يكوف في خطر، ألنو أقل تحكمًا في نفسُو 
 وتنجرُؼ. 

 

وال يعنى ىذا أف  -هاوبفهم طبيعة تضاريس الحياة تفهم نفسك وتقف على حقيقت   
بطبعها،  وال خيرة بطبعها، إنما يعني أف اإليجابيات في الحياة )+( النفس شريرة 

 تتوقف على جهد وصبر وتضحية وتخطيط...
 

بلغ  -و في ميدان -، فلم أُْلِف رجبًل عظيمًا وسيرة العظماء دليل على الذي نقوؿ   
فوراء كل  جهد أو بقليل منو، ولو قاؿ بهذا من قاؿ، ولو نفى من نفى!دوف القمة ب

 والتوفي  من اهلل عز وجل أوال وأخيرا. –ظيم جهد عظيم ع
  

أما الضبلؿ واالنحراؼ والزيغ والكسل والتهاوف والظلم... وكل ما ينتمي إلى حقل    
 فا؛ أو ىو مكلٌف ما يكلُفُو نزوُؿ المنحدرات.( فبل أراه مكل  -السلبيات)

  
 

 –اقين استسبلما، إذ ال يكلفهم المنحدر منس منالكثرُة الكاثرُة من الناس ينحدروف    
 .الراحة خير من النصبِ وجبلة  في اإلنساف برنامجها: ىذا جهداً، ويتواف   -ذلك

 

، وانساؽ مع القطيع قض القـو النزوؿالنازلوف عمت البلوى بولما كثر المنحدروف     
أو غريبًا عجيبا أمره  -للنازلين - سوقتهم وسراتهم، وأضحى المخالفُ  ،وقضيضهم
 شاذًا.  
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، وال علم لهم بحقائ  باالنحدارومن شرذمة المنحدرين أناس تلقوا برامج ألزمتهم      
إحدى مظاىر خطورة لبت ألبابهم وىم ال يشعروف. فتلكم ىي ىؤالء قـو سُ  -األمور
 . فلتحذرىا.. سلطانها -جزء من –وذاؾ ىو  ،6الثقافة

 

جهدا الصعود يكلفهم و تسمو وترتفع، القلة القليلة من الناس ترقى وتصعد و      
والبرنامج األصلي القديم الداعي إلى الراحة وترؾ صعودىم ورقيهم ونصبا، وال يتواف  
 المتعب الشاؽ.

 

المرية بين الحين والحين فيتساءلوف: ىل  -الصاعدين / الراقين بعض -تخامر     
 نحن على ح  وىم على باطل؟ 

                                                 
6
" فإف الثقافة، فاعلم، تكاد تكوف سراً من األسرار الملثمة في كل أمة من األمم وفي كل جيل مػن البشػر.  

المتنبػي )بها".  وىي فػػي األصل الراسخ البعيد الغور، معارؼ كثيرة ال تحصى، متنوعة أبلغ التنوع ال يكاد ُيحاط
 ( 28 ص: ىػ  2427مػ/ 2987. دار المدني بجدة.  الطبعة ي  إلى ثقافتنارسالة في الطر 

 ا متغيراً.وتراكمي انتقاليا يا مكتسباإنسان ااجتماعي االثقافة نتاجتعتبر و
 االجتمػػػاعي مأكثػػػر فاعليػػػة فػػػي محػػػيطه وا، ليكونػػػالطفػػػل والػػػن ء فػػػي إعػػػدادوللثقافػػػة أىميػػػة كبيػػػرة 

سػتفيد ممػن تأف  اعليهػو فػراغ، البػدأ مػن لت ةغيػر مطالبػ جيػاؿلهػذا فػإف األ. واالقتصادي والفكػري..
 -مػػع العػػالم الطبيعػػي واالجتمػػاعي وتنسػػجم تكيػػف تتعلم كيػػف لتػػ -مػػن اإلرث الثقػػافي  -ا حولهػػ

 .  والمحيط عموما
تعلمػػوه مػػن الماضػػي ومػػا ممػػا نقػػل التػػراث إلػػى األجيػػاؿ القادمػػة، بمطػػالبوف لإف أعضػػاء المجتمػػع   

بعػػد غربتػػو. ليتحمػػل الجيػػل الجديػػد المسػػؤولية  -ه مػػن الحضػػارات األخػػرىومػػا اسػػتفادو  أضػػافوه
 وىكذا دواليك... –فيضيف لئلرث الثقافي الموروث إضافات تنتقل إلى األجياؿ الناشئة 

إف الثقافػػة المسػػتقيمة الصػػالحة خيػػر سػػند ومعػػين لتربيػػة األجيػػاؿ القادمػػة تربيػػة صػػحيحة، أمػػا إذا     
أو معرضػػة لمنافسػػة شرسػػة مػػن ثقافػػات فاسػػدة )كمػػا ىػػو  )مسػػمومة( دةكانػػت الثقافػػة السػػائدة فاسػػ

( ؛ فإنهػػػا تعرقػػػل عمليػػػات التربيػػػة والتنشػػػئة السػػػليمة. ويصػػػبح الحػػػريص علػػػى التربيػػػة  الحػػػاؿ اليػػػـو
المتخصػص مػن  – اإلعػبلـ الثقػافيويعتبػر  السليمة كالسابح ضد التيار فينهـز في أغلػب األحػواؿ.

 اكل فساد المنظومة الثقافة واألخبلقية...بين الوسائل المقترحة لحل مش
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وال ىزءة  ،صاعدوف؛ ال تأخذ منهم لومة البلئمين ار أما أىل اليقين فإلى الذ     
الساخرين، ما في قلوبهم يحركهم دفعا إلى الشموخ والرفعة، أما المذبذبوف فسرعاف ما 

 في الميزاف الح  أعظم.  ىم و  ،ينساقوف لنعي  النازلين. فيغدو القليل أقل  
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 في العبلقات االجتماعية: –نظرية تواصلية  
 اط رئيسة:و لعبلقةُ  بين الناس تقطع ثبلثة أشا
 

: مرحلة التمثيِل، يُظهر فيها الط رفاف الجميَل والحسَن مم ا يملكاف أو المرحلة األولى
 يدعياف امتبلكو؛ فتعم  الطيبوبة والكبلـ الجميل المعسوؿ واالنسجاـ واإلعجاب... 

  

ةُ  /الظهور والخفاء. وفي ىذه المرحلة تظهر قػػَنَ ػػ: مرحلة التوسط / البَػلْ المرحلة الثانية 
، مختلفة أحجامها. وىي يبعض الثقوب الس ْوَداِء، في الطرؼ األوؿ والثان -للطرفين -

مرحلة الدىشة النوعية؛ إذ يتجلى ما لم يكن متوقعًا من الطرفين / المجموعتين؛ 
 فتنطرح األسئلة/ المشاكل...

 

 وتنتهي إما ب:: مرحلة الحقيقة، المرحلة الثالثة
 

 كالطبلؽ مثبل؛  ←   (النزاع، )أو ◄                    

 كالقطيعة غير الُمعللة؛   ←    الحياد،) أو( ◄                    

 التواصل/ االستمرار؛ وىو نوعاف: ◄                    
 

/ الكذب االجتماعي؛ وىو تواصل النفاؽ االجتماعيأ(                 
قانونو:" المداىنة حتى  .والمنتشر بكثرة في المجتمعات المتخلفة السائد

 "./ المقصد / المصلحةيتحق  الَمْأرب
 

:" يعذر بعضنا بعضا ويتجاوز تواصُل العقبلء األلباء؛ وقانونوب(          
  !بعضنا عن بعض؛ فكبلنا خطاء / المرونة الذكية. وذا قليل أي قلة

 
تتباين بحسب نوعية المتعاملين ونوعية  مثيل ومرحلة الحقيقةالمسافةُ بين مرحلة الت    

 ؛ فقد تطوؿ وقد تقصر.ثقافتهم
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 يمكُن التعجيل بمرحلة الحقيقة من خبلؿ ما يلي: -

o التعامبلت المالية؛ 
o التعامبلت االجتماعية؛ 
o كثرة االحتكاؾ... 

 الكماؿ في الناس:
لهذا . بحانو وتعالىخاص برب الناس س ،الكماؿ المطل  مفقود في الناسِ    

القلب / العقل الشاسع امتبلؾ و  ،فالمطلوب التماُس األعذار الكثيرة، والحوار الصريح
 . سبيل لتواصل فعاؿ مثمر - المتجرد عن األنانية والذاتية والنظرة الوثوقية

فالناس يحملوف برامج؛ منها القديمة المترسخة في الكياف الموزعة في سائر أعضاء     
الجديدة التي يمكن البرامج التي يصعُب اقتبلعها بين عشية وضحاىا؛ ومنها  -الجسد

 التخلُص منها بذكاٍء وحيلٍة.
 

 ثمرات النظرية: 
   كثيروف.هبل كما قد يتخيل  ليس س -الفعاؿ المثمر -التواصل االجتماعي 

  عن الجوانب القبيحة.  يتنح  التعامل مع الجوانب الجميلة في البشر و ال 
   قمُة الغباء والسذاجػة. - من أوؿ لقاء -في الحكم على الناس التسرع 
   وأسرارىم/ حقائقهم تكشف عن جواىر الناس -المالية واالجتماعية... -االحتكاكات. 

   خارج عن اإلرادة. -المرحلة التمثيلية ليست مقصودة دائما؛ فهي سلوؾ باطني 

   سلوؾ فطري )برنامج أصلي(. إظهار الجميل النِضِر الحسن وإخفاء القبيح المشين 

   لمتفاَعِل معهم ركٌن تواصلي ركين. التماس األعذار ل 

   الحقائ   بلت االجتماعية ذات سمات متميزة؛ تختلف عنالحقائ  في مجاؿ التفاع
 الرياضية...

    منظٌر مألوؼ. -أصبح  -استشراء النفاؽ االجتماعي في المجتمعات المتخلفة 

    ؤدي إلى مآالت قبيحة.ت -قد -دىشة الحقيقة 

   الحكم على الناس ال يكوف دائما سليما؛ خصوصا إذا ُجِعَلْت الذات وبرامجها حكمًا
 ومعياراَ.
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  صعبٌ موضوع القيم 
 

أرَاِني أجُد صعوبًة كبيرًة في الحديِث عن القيِم. ال ترجع الص عوبة إلى الموضوِع      
في مقاربة  7في ذاتِو، وإنما  الختبلِؼ التصوراِت والمنطلقات وتمثبلت األذىاف

رعاف ما تختفي في أخرى. التصورات في أمور معينة؛ لكنها سَ  دُ حِ ت  الموضوع. قػد تػَ 
 وىل ىو اختبلؼ تنوع أو اختبلؼ تضاد؟ 

 

 وقات.     يكوف اختبلؼ تنوع في أحياف واختبلؼ تضاد في األغلب األعم من األ       
 قد تكوف القيم إيجابية وقد تكوف سلبية، فما الفرؽ؟ وما ىي الحدود والمنطلقات؟  
 

إشكالية  -وتتوقف اإلجابة على ىذين السؤالين على حل اإلشكالية السابقة       
 تعدد واختبلؼ وجهات النظر في موضوع القيم بين التنوع والتضاد.

 

 التعامل مع مفهـو القيم وصعوبَة اف نكشف صعوبةبعودنا إلى الساحة والميد       
تصنيف تصورات الناس وتمثبلتهم للموضوع. إنهم يجمعوف عَلى أىمية القيم اإليجابية 
االقتصادية والفكري ة والتربوية والنفسية... يجمعوف بشكل صريح على ضرورة القضاء 

ية... ورغم إجماعهم على القيم السلبية لمفاسدىا وأخطارىا االجتماعية واالقتصاد
 فإنهم يختلفوف اختبلؼ تباين في التعريف والضوابط والحدود...

 

قطعيا داعيا عبلنية إلى تجاوزىا،  وال يَػُفوتُػَنا أْف نذكر بتيار متمرد ينفي القيم نفياً       
 بل يعتبرىا عائقا تنمويا أو خرافة أكل عليها الدىر وشرب...

 
 
 

                                                 
7

. واختبلؼ المحيط والبيئػة يػؤدي مساراِت التنشئِة االجتماعيةعبَر  تبنى التصورات والمنطلقات والتمثبلتُ  
إلػػى تبػػاين طرائػػ  النػػاس فػػي التفكيػػر والبنػػاء وتصػػو ر األشػػياء. وتكػػاد تتحػػد تصػػورات النػػاس ومػػواقفهم فػػي بعػػض 

  بالمصلحة الفردية كأساليب تحصيل الماؿ والسكن وإشباع بعض الغرائز... األمور المرتبطة 
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 اقتراح لتقسيم القيم
 لساحة بتصورات متعددة لمفهـو القيم يمكن تصنيفها كما يلي:تزخر ا
  ّيػػػػػػن:تقسيم باعتبار الد 

 قيم من منظور إسبلمي/ديني. -2
 قيم من منظور غير أسبلمي/ بعيدا عن الدين. -2

 :تقسيم باعتبار االتفاؽ واالختبلؼ 
 قيم متف  عليها إجماال. -1
 قيم مختلف فيها تفصيبل. -2

  اإلثبات والنفػي:تقسيم باعتبار 
 فري  يثبت القيم ويعترؼ بها. -2
 فري  ينفيها وال تعرؼ بها. -2

 :تقسيم باعتبار الظاىر والباطن 
 قيم سلوكية ظاىرة. -2
 عقلية. –قيم باطنة قلبية  -2

 :تقسيم باعتبار اإلطبلؽ والنسبية 
 قيم مطلقة. -1
 قيم نسبية. -2

 :تقسيم باعتبار الحقوؿ المعرفية 
 قيم اقتصادية. -1
 يم اجتماعية.ق -2
 قيم فكرية... -3
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 القيم إشكالية 
 
 

 
إشكالية القيم من أعوص اإلشكاليات على اإلطبلؽ؛ وىي أخطر من اإلشكالية 

 البيئية لسبب وجيو:
ىو أف فساد القيم يؤدي إلى تخريب البيئة وتدمير الكوف. فإذا التـز     

ير، وإذا فسدت الناس القيم الجمالية وقيم المسؤولية ستكوف البيئة بخ
التصورات واختلطت القيم السلبية باألخبلؽ الفاضلة وىيمنت المادة على 

 قيم الفكر وجمالو فانتظر الكارثة...
 

في موضوع القيم لتجيب عن جدية فما أحوجنا إلى عقد قمة عالمية عملية    
 ؟ قيمنا إلى أينسؤاؿ مركزي ىو: 

 
في المناخ... وما فساد المناخ  وىذه القمة في نظري أىم من قمة عالمية    

وتلوث البيئة وارتفاع درجة حرارة األرض واتساع ثقب األوزوف وذوباف الثلوج في 
القطبين...إال نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لفساد تصورات الناس وتلوث قيمهم 

 بملوثات مادية ومعنوية.
  تلوث األفكار= تلوث المناخ. -

 وأخالٌق فاضلٌة صاحلٌة يف اآلجل والعاجل. س ل وك اٌت مجيلة القيم إذف:
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 األصليُة والتبعيةُ  القيم مصادرُ  
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 والقيم العقلُ 
و في العقل قمة القيم...متى؟ إذا توجو بو صاحبو الوجهة السليمة: أي إذا وج     

ل القيم اإليجابية االتجاه الصحيح. أما إذا اتجو بو صاحبو االتجاه المخالف فبل يمث
 الجميلة ولػْن يمثلها ما داـ على ذلك الحاؿ.

 ومن يقود العقل؟
أنت تقود عقلك وقيمك تقودؾ. وما دامت قيمك تقودؾ فإنها تقود عقلك.    

 فالقيم مرجع عقلي وسلوكي بامتياز.
 إذا صلحت القيم صلحت السلوكات والتصورات. -
 إذا فسدت القيم فسدت السلوكات والتصورات. -

 

 .إذا خطط عقلك للسرقة سيكوف بعيدا عن القيم الجميلة 
 .إذا خطط عقلك للظلم والعدواف سيكوف بعيدا عن القيم الجميلة 

 .إذا خطط عقلك لئلصبلح واإلنتاج سيكوف سفيرا للقيم الجميلة 

  وقائده في  ،برنامجٍ  إلنجازوستدرؾ من ىذه األمثلة أف العقل منفذ ومخطط
 القيم.األخبلؽ و ذلك 

 

 :اعلم أف عقلك ال ينتج إال بقدر ما يستهلك     
دة لنوعية وبقدر ما تزوده بو. وطبيعة المادة المقدمة آللة العقل/ المدخبلت محد   

وطبيعة المنتج / المخرجات. إذا أنت أجلت بالنظر في آلة العقل وأطلت فيها بالفكر 
 وجدتها تنتج وفقا لمعايير القيم المعموؿ بها لدى الشخص. 
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  :الذكاء ابن بيئتو   
، فبل تتاح لو من الفرص 8الرشيدةفقد يظلم بعضهم باسم العدالة االجتماعية والحكامة 

 لمقارنةلأقرانو من المحظوظين. فبل مجاؿ  لو لكاف مثل أتيحتولو  ؛ما أتيحت لغيره
فللطفل ..بين طفل نشأ في حضن دافئ وطفل يعاني من التهمي  والهشاشة.

كما للفقير ذكاؤه وللغني  ،كاؤه وللقروي ذكاؤه وللمدني ذكاؤهالصحراوي ذ 
عن  رثُ ...فقد تَ ذكاؤه...ويورث نصيب غير يسير من الذكاء عبر المسالك الثقافية

...تتعلمو من وأسلوباً  وقد ترث عنهم الغنى فكرا ومنهجا وذكاء ثقافياً  أسرتك الفقر إرثاً 
 .التنشئة االجتماعيةخبلؿ 

 قاتلة: النمطية الفكرية
كْن مبدعا وال تكن مقلدا، فإذا ابتليت بالتقليد ففكر في التجاوز؛ وال تكتف بما  

قلدت فيو غيرؾ. إف وجدت صعوبة في التخلص من آفة التقليد فحاوؿ التجاوز 
 واإلبداع ثم حاوؿ... فبالمحاولة والخطأ نتعلم.

 
سرة والمدرسة . فمن واجب األالنمطية الفكرية تسبب األزمات وتعم  الجرح   

والمؤسسات اإلعبلمية...أف يدربوا األطفاؿ والن ء الصغار على اإلبداع واالبتكار 
 والنقد البناء...

قادرة على التدريب يجب أف تكوف مؤىلة علميا وفنيا، أما  ولكي تكوف األسرة   
 المؤسسات التعليمية واإلعبلمية فمن الضروري أف تغير مناىجها وبرامجها لتكوف أىبل

                                                 

الكبػػػػػػػرى  اإلسػػػػػػػتراتيجيةأداة لضػػػػػػػبط و توجيػػػػػػػو وتسػػػػػػػيير التوجهػػػػػػػات يقػػػػػػػاؿ إنهػػػػػػػا : الرشػػػػػػػيدة الحكامػػػػػػػة8
وتتوخى الحكامة المشاركة الفعالة والتدبير الجماعي المنظم والمسؤوؿ في إطار دعم التواصػل بػين ...للمؤسسة
اقتصاديا واجتماعيا وفكريا  -منخرطين بشكل شفاؼ وواضح...وىدفها األسمى تأىيل الموارد البشرية جميع ال

خدمة للمجتمع والبيئة، وفقا لرؤى إستراتيجية واضحة تستجيب لمتطلبات السػوؽ  -وفنيا وسياسيا وتواصليا...
عد كلو عن النظريػة القطاعيػة والمجاليػة؛ الوطنية والدولية مع القدرة على المنافسة الشريفة...فالحكامة بعيدة الب

  إذ تحاوؿ أف تبلمس الواقع بجميع جوانبو...
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لصناعة التجاوز واإلبداع...أما إف بقي األمر على حالو فانتظر أجياال مقلدين أغبياء أو  
 أشباه أغبياء يستهلكوف وال يحسنوف االستهبلؾ وال ينتجوف...

 مبحثا فكريا: –التقليد 
 من منظور فكري: -تعاريف لمصطلح التقليد

 .اتباع الفعل/ القوؿ الجاىز 

  اآلخرين.االعتماد على أقواؿ / أفعاؿ 

 .المحاكاة واالتباع 

 .المحاكاة من عير حجة ودليل وبرىاف 

 

 التقليد في المباحات والفضائل:
واالختراعات والتجارب البشرية.  ةيجوز التقليد في المباحات والفضائل الدنيوي   

فالحياة والحضارات قائمة على التقليد والمحاكاة. فإذا تأملت الحضارات والعمراف 
و قائما على التقليد والمحاكاة لتجارب اآلخرين وإنجازاتهم، وجزء آخر البشري وجدت

قائم على إبداعات علمائهم ومفكريهم، مستندين في ذلك على الموروث من تجارب 
 اآلخرين وابتكاراتهم.

 التقليد والتطوير:
يجب أف يتحلى المقلدوف بروح التطوير والتجاوز: يطوروف إنجازات اآلخرين     

 هم وتقنياتهم وأفكارىم ويتجاوزوف ما توصل إليو المبدعوف من أسبلفهم.وإبداعات
 
االكتفاء بالتقليد جمود ال يلي  بكائن وىبو اهلل عقبل فياضا. فلو أف البشر ال     

يطوروف تجارب أسبلفهم لتجمدت الحياة وأصابها الخموؿ وعانت من األمراض 
 أكثرىا... التي تفرزىا الحضارة البشرية، وما –واألزمات 
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 تقليد الغرب: 
تقليد الغرب في المباحات والتجارب الناجحة واإلبداعات األدبية والعلمية والتقنية    

 والخطط التنموية...مباح. 
لكن يجب الحذر من أف يتسرب شيء من ثقافتهم الفاسدة وعاداىم الطالحة إلى    

 باؿ.العقل المسلم وحياة المسلمين، من غير أف يلقوا لذلك ب
لكن يجب تطوير اإلنجازات واإلبداعات المقتبسة من التجارب الغربية، حتى ال نبقى  

 ارتباطا مرضيا.  -بإنتاجاتهم –عالة على اآلخرين مرتبطين بهم 
يجر وراءه ذيوؿ الويبلت العظيمة: االقتصادية  -قد  -لكن يجب العلم بأف التقليد 

 ... واالجتماعية والفكرية والدينية والثقافية

 

 النقد البناء:    
. وقد ينقلب نظرية البناءأسلوب من أساليب التطوير والتجديد وأصل من أصوؿ    

فهناؾ على سبيل المثاؿ أمور ومسائل  لضوابط.النقد إلى ىدـ وتخريب إذا لم ينضبط 
ال مجاؿ لدخوؿ النقد إليها؛ فلو دخلها أصبح ذلك ىدما، ومن تلك األمور مسائل 

ألصوؿ الدينية وما لم يعلل في الشريعة تعليبل تفصيليا؛ لكونو من العبادات العقيدة وا
 وما يلح  بها من المعامبلت.

 :فالتجرؤ على األصوؿ سبيل لهدـ القيم الجميلة واألخبلؽ الفاضلة
 دعوا عنكم الدين وأبدعوا واجتهدوا وابتكروا ونظروا...

دين، تركوا مجاالت اإلبداع بعض المجتهدين ال يحلو لهم اإلجتهاد إال في ال 
واالجتهاد والنقد وتوجهوا صوب الدين؛ الدين الذي أنزلو اهلل من فوؽ سبع سماوات. 

 إف لبلجتهاد في الدين ضوابط وشروط وقواعد...
 

: إذا التـز اإلنساف الصمت فيما ال علم لو بو فذلك إبداع؛ من الصمت إبداعاعلم أف 
 بل قمة اإلبداع.   
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 ليم والمعوج:التفكير الس 
 

أغلبنا يفكر وقليل منا من يفكر بطريقة سليمة، والتفكير السليم ىو التفكير الذي     
، أما التفكير المعوج فيدخل صاحبو النار: التفكير السليم يهدي إلى يوصل إلى الجنة

في  - غير المسلمينمن  - اإليماف والعمل الصالح، وىل يعني ذلك أف العلماء
 اضيات...أصحاب فكر معوج؟الفيزياء والري

 
إف العقل البشري ينتج بقدر ما يستهلك. فمدخبلت العقل متحكمة في نوع    

 ؛. يمكن للعقلمركب المستخرجات، ثم إف التعلم واإلنتاج ذو طابع بنائي متسلسل
أف ينتج في مختلف المجاالت والتخصصات العلمية واألدبية إذا فهم سر  ؛أي عقل

وأجاد عملية البناء المعرفية. فما  -وفهم سر اللعبة األدبية – المدخبلت والمخرجات
المتشبع بالقيم اإلسبلمية النظرية والعملية والعقل  –الفرؽ بين إنتاجات العقل المسلم 

اآلخر؟ بعبارة أخرى ىل يؤثر إسبلـ المرء على أساليبو في التفكير؟ وىل منهجية 
ة وغير اإلسبلمي؟ أسئلة تحتاج إلى البحث العلمية تختلف بين االتجاه اإلسبلمي

 إجابات شافية...

 مناىج المعرفة المعاصرة، أعظم كارثة تهدد البشرية:
 

دت بمنهاج المعرفة المعاصرة: أبراىاـ ة التي ند  ومن األصوات القوي  )
فس في الواليات رئيس جمعيات علماء الن   Abraham H. Maslowماسلو
و صة بأن  قرف العشرين، والذي وصفتو المجبلت المتخصّ حدة في السبعينيات من الالمت  
ة، ومن أقوالو في التأثير على العقل الغربي عام   -داروف، وفرويد، وسكنر  - محل   حل  

 في ىذا المجاؿ:
ملحد القرف  من معنى أوسع للعلم؛ فإف   من طريقة جديدة للمعرفة، وال بد   "ال بد  

لة التي عيد ترميمو، فلقد رمى بجميع األسئِ ف يُ التاسع عشر قد حرؽ البيت بدؿ أ
ين القائمين على الدّ  رات الدين؛ ألف  ين وبإجاباتها مًعا، وأدار ظهره لكل مقر  يطرحها الدّ 
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قد طلعوا عليو بإجابات ال يستطيع قبولها، وال تقـو على شواىد وبراىين يمكن أف  
ين علماء النفس الطبيعي   آلف أف  ومن المسل م بو ايبلعها العالم الذي يحتـر نفسو، 

واإلنسانيين سوؼ يعتبروف كل شخص ال يهتم بالدين وموضوعاتو وقضاياه إنما ىو 
 .9"مريض إنساف شاذّ 

ن ناق  آثار االنشقاؽ بين أدوات المعرفة البروفسور س. د. ىاردي، الذي ومم  
  .10ج وغير عمليفة على ميداف المحسوس ىو تصور ساذ اقتصار مناىج المعرِ  ذكر أف  

في تحليل آثار االنشقاؽ بين "علـو الوسائل"؛  "فرتز شوماخر"كذلك أسهب 
علـو الدين والقيم واألخبلؽ في التربية : أي: العلـو الطبيعية، "وعلـو الغايات"؛ أي

 ، ومما قالو ما يلي:الحديثة
 : إف  إذا كانت الحضارة الحديثة في أزمة دائمة فلن نبعد عن الصواب إذا قلنا"

شيء والعبلج  التربية ىي المفتاح لكلّ  ىناؾ خطأ ما في نظمها التربوية، فنحن نؤمن أف  
ز على النواحي التكنولوجية والعلمية؛ لكل مشكلة، ولكن ىذه االىتمامات التربوية تركّ 

: ىي تركز على وسائل الحياة دوف غاياتها، وما تحتاجو التربية ىو أف تعمل بالدرجة أي
ىناؾ  على تطوير األفكار والقيم، أو ماذا يجب أف نفعل بحياتنا؟ صحيح أف  األولى 

المنزلة الثانية من  حاجة لمعرفة وسائل الحياة، ولكن ىذه الحاجة يجب أف تحتل  
عاقلة  الة في أيدي أناس ال يملكوف أفكارً ى ىائِ ي  أف نضع قوً و من الط  األىمية؛ ألن  

 .11"هامالعْ ة استِ ترشدىم إلى كيفي  
 

"ولن نستطيع تغيير العالم ما لم نقص  من عقلنا الجماعي المفهـو القائل:  ويضيف دوبو:   
ر الطبيعة وإخضاع العقل اإلنساني، والوصوؿ إلى تغيير ىذا إف أىداؼ اإلنساف ىي قهْ 

دة طرة على الطبيعة وقياـ تنمية غير محد  السعي للسيْ  االتجاه لن يكوف أمًرا سهبًل؛ ألف  

                                                 
9

خطر االنشقاق بني الدين والعلم"، ترمجة د. ماجد عرسان الكيالين، جملة األمة، قطر، ربيع "أبراهام ماسلو،  
  .9، ص1041األول

10 Harry Scholfield, the Philosophy of Education (London: George Allen& 

Unwin,1982) pp. 61 - 63 
11 E. Fritz Shcumacher، Small is beautiful, PP.80 - 81 . 
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د؛ من التبل   راب من االستقرار يخل  حالةً ا يكاد يكوف مسكًرا، بينما اإليحاء باالقتِ يثيراف جو  

ماعية جديدة، بل ديًنا ا اجتِ ينا أخبلقً نا إال إذا تبن  ا لن نقدر على تغيير طرائقِ ولهذا السبب فإن  
 أف تكوف على وفاؽٍ أصولو يجب  ا جديًدا، ومهما كاف شكل ىذا الدين الجديد فإف  اجتماعي  
 13(.12ر للسيطرة واإلخضاع"  بين اإلنساف والطبيعة بدؿ االندفاع المتهو  وتناسُ 

 
)الحظ أحد العلماء المشتركين في مشروع أبللو لغزو القمر أف،" اإلسهامات العلمية 
الحقيقة عادة ما يأتي بها عقل فرد متفرد، فرد يجرفو كثيرا منزع غير مباؿ ال يعنيو أف 

 الجميع إلى الجحيم".  يذىب
ىذا النمط من األشخاص يبتهج بحل المشاكل المتحدية لكن يفوتو أف يأخذ في    

االعتبار عواقب الحل. ىذا االنفصاؿ بين التفكير والشعور، في تطرفو أباح لعلماء 
النازية أف يجعلوا اليهود موضوعات للتجريب من أجل دراسة حدود األلم البشري. 

 14وجو في اغتراب البشر عن الطبيعة، وغتراب العلم عن المجتمع.(يساىم ىذا الت
 نموذج:

الجزء الكبير  -مشكلُة البيئِة مشكلة أخبلقية باألساس، وعبلجها الحقيقي كامن   
في الرقي بأخبلؽ الناس والعودة بهم إلى الحياء والعدؿ واإلحساف واإلتقاف  -منو

رىا من الفضائل التي فقدىا اإلنساف المعاصر والرحمة والرف  واالعتداؿ والتوازف...وغي
 . 15المنقطعة عن األخبلؽ والقيم الجميلة –والمناىج المعاصرة 

                                                 
12، So Human an animal، (London: Sphere Books، Ltd، 1968 ) p . 19. Rene 

Dubos 
13
 بلنػيماجػد عرسػاف الكي كتورد ". األستاذ النظرية المعرفة في التربية اإلسبلمية" بحث مقدمة نظرا 

 22/ 7ابع للبحث العلمي في األردف المنعقػد يػـو السػبت الموافػ  بحث مقدـ إلى المؤتمر الر   -
 .ة الهاشميةالمملكة األردني   .عماف ،في الجمعية األردنية للبحث العلمي 2229/
  

 
14

 643الصفحة: 4440-643انظر أنثوية العلم عامل املعرفة العدد   

15
لعصػػر الحػديث بالثقافػػة الغربيػػة البلدينيػة. فقػػد عرفػت منظمػػة الينسػػكو العلػػم فػي ا مفهػػوـُ  تػأثرَ   

حسػػػػب  –". فمػػػػا ال يخضػػػػع للحػػػػس والتجربػػػػة بأنػػػػو كػػػػل معلػػػػـو خضػػػػع للحػػػػس والتجربػػػػةالعلػػػػم: "

 



 حنافي جواد     بقلم األستاذ  … مػ ؟؟قيمٍ ة أي  ػ القي 
 

25 
 

تلك المناىج والفلسفات ىي التي أوصلت اإلنساف إلى ما وصل إليو من تقدـ     
قاؿ كولن كبلرؾ  وقوة، ولكن ذلك )حاصل( على حساب استنزاؼ الموارد الطبيعية.

c clark عالم رياضي في جامعة بريت  كولومبيا: " معظم التقدـ االقتصادي ، وىو
البادي، قد يكوف في واقع األمر وْىمًا خادعا قائما على اإلخفاؽ في تفسير تناقص 

 .16رأس الماؿ الطبيعي"
 

)  أسلمة المعرفة )العلـو
 مكن اف تدمج فی المنظور االسبلمی للعالميا يس اسبلميف كل معرفة منشؤىا لإ* 

 .سلمة المعرفةأـو بيها اليىذه النظرة، التی اصطلح عل« .  ةيسبلمإ»صبح وت
 قاؿ جابر طو علواف:

)...فأسلمة المعرفة تعني أسلمة العلـو التطبيقية والقواعد العلمية، بفهم التماثل بين 
ىذه العلـو وقوانينها وسنن الوجود وقوانينو، وتوجيو ىذه العلـو الوجهة اإلسبلمية 

لتحقي  المقاصد اإللهية، كما أنها تُعنى بأسلمة العلـو االجتماعية، لتتم بذلك وتوظيفها 
أسلمة اإلحاالت الفلسفية للنظريات العلمية وتخليصها من البعد الوضعي، الذي 

 .17يتجاىل الباري جل شأنو وينفي الغيب(
 
لسائدة ثرا كبيرا بالثقافة الغربية اأوقد تأثر مفهـو العلم في العصر الحديث ت )  

ومفاىيمها، وال يخفى أف ىذه الثقافة الغربية بالرغم من نسبيتها وكونها غريبة المنشأ 
لكنها بحكم الهيمنة العالمية للغرب  ،ةالجولمصادر واألىداؼ والقضايا موضوع المع

ومنو العالم  ،وسيادة المفاىيم الغربية على العالم كلو قد فرضت نفسها على العلم
 .اإلسبلمي

                                                                                                                                            

ولػو كػاف شػرعا ربانيػا. وبػذلك يفصػل العلػم عػن الػدين واألخػبلؽ والقػيم  -ال يعتبر علمػا -التعريف
 يم في البحث العلمي ومناىجو.الجميلة؛ إذا ال دخل لؤلخبلؽ والق

 
 29الصفحة: 2224-326انظر أنثوية العلم عالم المعرفة العدد 16

17
 232الصفحة  -2الطبعة  -دار الهادي  –الفكر اإلسبلمي  إصبلح 
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باإلطبلؽ الغربي لكلمة "العلم" على العلـو الطبيعية، وما تحتاج إلى  التجارب وتأثر  
والمبلحظات واالختيار، فقد حاوؿ كثيروت قصر العلم على المشاىدات والمجربات 

إنو كل معلـو خضع للحس ومناىجها، ولذلك جاء تعريف اليونسكو للعلم:" 
يمكن أف يطل  على أي فرع من ". وقد ذكر بعضهم العلم بمعناه الواسع والتجربة

فروع المعرفة، لو منهج وقواعد ويجري على نظاـ، لكن من يريد الدقة فإف عليو أف 
 .18يستخدمو في العلم التجربي فقط(

 
 تعترض على دمج المعرفة اإلسبلمية. عشرات األصوات ل تفعر وت)...

وىي موروث  فالمعرفة في نظر ىذا الصنف من المخاطبين واحدة مهما كاف مصدرىا،
ويعتبر ملكا للبشرية جميعها  ،يحمل صفات العالمية والتغير والتطور ني مشترؾسانإ

بمختلف مللها ونحلها...وقد غاب عنهم أف ما يحوؿ دونهم واإلدراؾ المطلوب، 
من جهة  العلموالمغزى المنشود من إسبلمية المعرفة ىو العجز عن التفري  بين 

 من جهة أخرى... توحكمو  قيمتوو  ىدفوو  منطلقاتوو 
ثم ازدادت أصوات المعارضين إلسبلمية المعرفة خفتا وضعفا حين بدأ بعض الغربيين  

، وينادوف بإعادة الربط واالتصاؿ يشيدوف بأىمية القيم في ضبط مسيرة العلـوأنفسهم 
بينها، ويوضحوف مدى الخسارة الفادحة الي حلت بالبشرية نتيجة الفصاـ بين الدين 

 .19و بين العلم والحكمة(والعلم، أ
 

)  وىناؾ فري  يعارض أسلمة المعرفة )العلـو
 ومما جاء في كبلمهم:

" من المصطلحات الحادثة، ينسب في الغالب للمعهد أسلمة المعرفةمصطلح ")
؛ وىو -رحمو اهلل  -العالمي للفكر اإلسبلمي، وقيل إنو للدكتور إسماعيل الفاروقي 

"أسلمة" فهو من األلفاظ  نهج القائم عليو، أما مصطلحمن كبار مؤسسي المعهد والم

                                                 
 229الصفحة  -2الطبعة  -دار الهادي  –إصبلح الفكر اإلسبلمي  18

19
 79-78حة الصف -2الطبعة  -دار الهادي  –إصبلح الفكر اإلسبلمي  
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الشائعة في الدراسات الغربية وكتابات المستشرقين، والمراد منو إدخاؿ الناس  
لئلسبلـ، أو تحويل الفكر من منهج ما إلى منهج قائم على اإلقرار بشرائع اإلسبلـ،  

غالب لم يجر على الجامعات، أسلمة العقل... ففي ال كقولهم أسلمة أوربا، أسلمة
لساف العلماء المسلمين، مثلو كأف يقوؿ أحدىم: موقف اإلسبلـ من كذا، ىذا ال 

 .يعارض اإلسبلـ..
 

وقاؿ الشيخ رمضاف سعيد البوطي:" أسلمة النفس ال أسلمة المعرفة، غير أف ىذه ...
 الحقيقة وإف كانت ثابتة دوف ريب، التستدعي رفع ذلك الشعار الذي قد يخطر بالباؿ

ذلك أف اإلسبلـ ال يتطلب أكثر من أف تكوف ألوؿ وىلة؛ وىو"أسلمة المعرفة"، 
قد  المعرفة معرفة صحيحة، صافية عن الشوائب، وبعيدة عن التحيز إلى أي جهة؛

تبعدىا عن ميزاتها العلمية الحيادية، إف التعبير ِب"أسلمة المعرفة"؛ يوحي بفرض تحيز 
ما تنأى عنو طبيعة منهج المعرفة من حيث  ما على النشاط المعرفي للفكر، وىو

 "...ىو

 

قترح الفيلسوؼ طو عبد الرحمن استبداؿ" أسلمة المعرفة" بػ" التقريب" إقتداء وقد ا...
باإلماـ ابن حـز الظاىري في كتابو" التقريب لعلـو المنط ". وقد وضع آخروف 

لمة"، لكن، ينبغي مصطلح" تكامل المعرفة " لتدارؾ التحيز الذي يوحي بو مصطلح"أس
طرح مصطلح يجمعها كلها في غاياتها ويتفادى سلبياتها، وىو"وحدة المعرفة"، فغاية 
الرسالة السماوية التوحيد، والحقيقة واحدة، والطري  واحد، والقوؿ بالتكامل ال يكوف 
إال عن خبلؼ واقع ال اختبلؼ؛ ألف الخبلؼ يحصل عن تنوع، واإلختبلؼ عن تضاد، 

خبلؼ حاؿ الحوار تكامل، والتكامل يراـ منو التوحيد في الكلمة والتعاوف فينتج عن ال
في العمل والتنوع في األفكار فبل يقع الصداـ، بالبعض يكمل البعض اآلخر. 
، ومصطلح"أسلمة المعرفة" كاف المراد منو جعل العلـو في خدمة التوحيد واإليماف

ي الكتاب والسنة، وتجلية اإلعجاز وجعل العلـو كلها لنصرة حقائ  اإلسبلـ الكامن ف
العلمي، وتقعيد العلـو اإلنسانية على ضوابط العقيدة اإلسبلمية، والتحاكم ألولي العلم 
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من المسلمين فيما اختلفوا فيو، بعد أف صارت العلـو توجو للطعن في اإلسبلـ والعقائد  
 .20(الموحدة، بل صارت في خدمة اإللحاد ومركزية اإلنساف
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منقػػػػوؿ مػػػػن موقػػػػع شػػػػبكة األلوكػػػػة   -قػػػػاؿم – بليػػػػل عبػػػػدالكريمأسػػػػلمة المعرفػػػػة: إعػػػػادة صػػػػياغة المصػػػػطلح  
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 الحرية والقيم 
 ىل أنت حر طلي ؟

يبدو السؤاؿ؛ بادئ األمر؛ تافها ساذجا، لكنك إف تأملتو وأمعنت فيو بالنظر وأجلت   
 فيو بالفكر أدركت أمورا كثيرة ومسائل خطيرة...

 إنك عبد هلل اختيارا أو اضطرارا؛ فإذا لم تك عبده اختيارا فإنك عبده اضطراراً. كيف
 ذلك؟
ويلتـز بها إيمانا وعمبل. ويدخل في ىذه  اأنت من يختارى: العبودية االختيارية -

 الخانة المسلموف العاملوف بتعاليم اإلسبلـ.
أنت ال تختار أف تكوف عبدا، ولكن سنة اهلل قد جرت : 21العبودية االضطرارية -

نو وتعالى. من قبل على أف تكوف خاضعا لسنة اهلل في كونو وقوانينو في أرضو سبحا

                                                 
21
ظػػػن ال يرتكػػػز إال علػػػى أف  إف النػػػاس يخطئػػػوف إذ يظنػػػوف أنفسػػػهم أحػػػرارا، وىػػػوق   ال اس   :ي وزا:"  

لػػديهم وعيػػا بأفعػػالهم علػػى أنهػػم يجهلػػوف األسػػباب التػػي تحكمػػت فػػي ىػػذه األفعػػاؿ. وإذف فقػػواـ 
. وذلػك ألنهػم حػين يقولػوف إف األفعػاؿ ال يعرفػوف أي سػبب ألفعػالهمفكرتهم عن الحرية ىػو أنهػم 

يػة فكػرة عنهػا. والواقػع أف اإلنسانية تتوقف على اإلرادة، فهم إنما يتفوىػوف بألفػاظ ليسػت لػديهم أ
 –ال: ا  الث اين Ethies األخ الق  الكل يجهلػوف مػا ىػي اإلرادة، وكيػف يمكنهػا تحريػك الجسػم."

 63امللحوظة القضية 
 

حريػػػة بػػػالمعنى الفلسػػػفي: وىػػػي حريػػػة اإلرادة، فػػػي  -يتحػػػدث الكاتػػػب عػػػن حريػػػة نوعيػػػة خاصػػػة    
ومػػة غيػػر صػػػحيحة، وىػػي نابعػػة مػػن الجهػػػل عبلقػػة اإلنسػػاف بذاتػػو وتصػػرفاتو. ويػػػرى أف الحريػػة مزع

باألسباب والدواعي. فلو عرفها اإلنساف لعلم أنو ليس حرا. ويصف الكاتب القائلين بحريػة اإلرادة 
 البشرية بالجهل بماىية اإلرادة وآليات تحريكها للجسد. 

/  فػػػي عبلقتهػػػا بالجسػػػم حريػػػة اإلرادةفػػػإذا تأملػػػت فكػػػرة الكاتػػػب وجػػػدتها تحصػػػر الحريػػػة فػػػي     
الػػػػػذات، وال يتنػػػػػاوؿ الحريػػػػػة بمعناىػػػػػا الواسػػػػػع/ عبلقػػػػػة الػػػػػذات بػػػػػالمحيط االجتمػػػػػاعي والسياسػػػػػي 
والفكػػػري... فكػػػبلـ اسػػػبينوزا ال يشػػػمل المسػػػجونين والعبيػػػد )الجػػػدد( والػػػذين صػػػودرت أقبلمهػػػم 

 وأفكارىم...
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محكـو بضوابط إلهية: كالفناء والمرض والقوة وقوانين القضاء  -إذف-فأنت  
 والقدر...فبلت حين مناص أف يخضع لها المؤمن والكافر والملحد...

 

رة ومصائب جليلة. يُسوُء فهم كثير من الخل  لمصطلح الحرية جر  علينا ويبلت كث    
ي التبلعب واالستخفاؼ بعقوؿ وأذواؽ فهل تعني الحرية تدمير الكوف؟ وىل تعن

المستهلكين؟ وىل تعني تحرير المرأة من التزاماتها الطبيعية وإعفاء الرجل من 
مسؤولياتو؟ وىل تعني إباحة زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة؛ باسم الحداثة والحرية 

 الشخصية؟؟
 
بة العظمى...إذ كيف إذا كانت الحرية تعني ذلك فتلك ىي الطامة الكبرى والمصي   

 يستقيم ىذا األمر في أذىاف من يدعوف العقل والبصيرة والتزاـ أساليب الحداثة؟
 

موا علم لن أحكم على مثل ىذه العقوؿ إال بالضبللة والجهالة...فلو حك      
غت عقولهم الحقائَ . لن نطالبهم بالعودة إلى الدين ليبل ننعت للب 22المستقبليات

العبر  الستخبلص ؛ية...ونطالبهم بقراءة الواقع الحاضر قراءة واعيةبالرجعية واألصول
المستقبل...إنهم ضحايا التربية الفاسدة والمناىج البائرة؛ لهذا  استشراؼوالمواعظ و 

 يجب أف نشف  عليهم من ىذه الناحية...
 

                                                 
22

 جهٌد علمٌي ُمنػظ م ، بلليست رجماً بالغيب وال تخمينات عامة :/ أو علم المستقبليات الدراساُت المستقبليةُ  
ومن  ينبني على معطيات الواقع الحاضر وتجارب الماضي الستشراؼ المستقبل بناء على رؤية افتراضية توقعية.

، / الظػواىر ، أو عػدٍد مػن القضػايا/ ظػاىرةحتمػاالٍت وخيػاراٍت مختلفػٍة مشػروطٍة لمسػتقبِل قضػيةٍ أىدافو تحديػِد ا
أو خارجهمػا )البنػاء  ليَب متنوعة، اعتماًدا على دراساٍت عن الحاضِر والماضػيخبلَؿ مدٍة مستقبلٍة محددة، بأسا

  على أفكار جديدة ال تنتمي إلى الحاضر والماضي/ أفكار مستقلة(.

وقد ظهرت الدراسات المستقبلية فػي منتصػف القػرف العشػرين المػيبلدي، فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة، ثػم 
  .دفاع العسكريفي أوروبا؛ وأذكتها عوامل ال

 .مراعاة المآالتمن المصطلح األصولي  قريب مصطلح "الدراسات المستقبلية" و 
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 –لو أّنك قارنت عبودية اإلنساف لئلنساف؛ كما عرفت قديما؛ بالعبودية الجديدة      
االقتصادية واالجتماعية والفكرية...ألدركت أف ىذه الجديدة ال تقل خطورة عن 

 العبودية القديمة. 
يقولوف إف زمن الرؽ قد ول ى، ونقوؿ لهم: إف  الجملة غير تامة، وتمامها: إف زمن    

 وعاد في حلة جديدة. الرؽ قد ولى 
د عبودية اقتصادية؟ ... ألست األمواؿ المكدسة في أيد قليلة دليبل على وجو     

 ..وواقعنا المعاصر يعج باألمثلة فبل داعي لئلطالة.
 
يخفي مصطلح الحرية من وراء ظهره ويبلت كثيرة ومآس وآالما ومعاناة. فكم     

 ...وكم وكم...رحرمات انتهكت باسم الحرية. وكم بيوت ىدمت باسم الحرية والتحر 
الفاضلة. ولما انكشف الستار أدركنا أنها  " ينادوف بالحرية ليبنوا بها المدينة   

تستعمل معوؿ ىدـ ال بناء، فتألمنا وحزننا وأحسسنا أننا غبنا وظلمنا...فانتظرنا منهم 
 االعتذار فقالوا لنا أنتم أحرار...وعدنا من حيث بدأنا...فتلكم ىي قصة الحرية...
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 ؟ضحيةىل اإلنساف 
 

 ن نظريتي أيها اإلنساف. ال تعجب م   
تقتضي أنك ضحية. أنت عنصر من عناصر البيئة تخضع  -إف إنسانيتك تقتضي ذلك

 العبودية االضطرارية.   –لنظامها ونسقها رغما عن أنفك 
تذكر أف المحيط الذي تحيط بك أسواره وتحتضنك جدرانو قد سبقك إلى الوجود،    

عليك وروضك توريضا...ولم ينفلت من فلما فتحت عينيك وجدتو موجودًا. فسيطر 
قبضتو سوى عناصر قليلة وقليلة جدا...والمنفلتوف ال يختلفوف اختبلفا جوىريا عن 

 إخوتهم. 
 
إذا عدت أيها اإلنساف المفكر إلى أغلب الذين ظننتهم قد انفلتوا من سلطة     

ألعظم إال ال يختلفوف عن السواد ا -إذا أنت تأملتهم -والبيئة وجدتهم  23المجتمع
 اختبلفا شكلياً.

 

                                                 
تجمعهػػم ثقافػػة مشػػتركة و "المجتمػػع" إلػى جماعػػة مػػن النػػاس يعيشػوف معػػاً فػػي منطقػػة محػددة،  مصػػطلحيشػير  23

، يتكوف من امتميز  اواحد اينظروف إلى أنفسهم كيانو  .إف اختبلفا كليا أو جزئيا - تختلف عن غيرىا من الثقافات
 بعضويتضمن المجتمع  .تحح  رغبة الجماعة ومتطلباتها المختلفة تصلة ببعضها ببعضم وظائفمن و  مكونات

لمواجهػػة الحاجػػات ...الػػنظم االجتماعيػػة األساسػػية الضػػرورية، كالنظػػاـ االقتصػػادي والسياسػػي والتربػػوي والػػديني
 الجتماعي.تحقيقا للنظاـ والتوازف ا البشرية األساسية

 األنساؽ التي تكوف المجتمع:
 النس  الديني: فالتدين ضرورة بشرية. -
 األفراد.نس  االتصاؿ والتفاعل بين النس  التواصلي:  -
 .توزيعالبأمور اإلنتاج و  الخاصنس  االقتصاد النس  االقتصادي:  -
 ..اإلعبلـ. أجهزة التنشئة االجتماعية، كاألسرة والمدرسة ووسائلالنس  االجتماعي:  -
 قوانين عادات... -والتدبير الخاص بالجماعة نس  السلطةالنس  السياسي:  -
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كنَت من كنت أيها اإلنساف فإنك ضحية: ضحية مجتمع، ضحية إعبلـ، ضحية       
التي  -البيئة االجتماعية والجغرافية  -أبيك وأمك وأسرتك وجيرانك، وضحية البيئة

 ترعرعت فيها، وترعرع فيها أجدادؾ...
 وإنسانيتك أيها اإلنساف تقتضي ذلك.

***** 
؛ لكنو تكوف ضحية لمنهج قوي تمتلكو أو فكر مستقيم يوجهك، فهذا وارد قد ال    

 .قليل أو منعدـ
***** 
خصوصا في زمننا ىذا. فالقوى  -بالمعنى االجتماعي للكلمة  -أنت مسير    

المحيطة بك؛ وما أكثرىا؛ أقوى من قواؾ وفوؽ طاقتك، بل إنك نتيجة مباشرة وغير 
ال تستطيع أف تتخلص منو ط المحيط بك؛ والذي مباشرة لمجتمعك وبيئتك والمحي

 ومن قيوده.
 ***** 

خصوصا في الببلد غير  -مثبل: تجُد الملتـز بشريعة اإلسبلـ مضايقا محاصرا   
إلى التنازؿ عن  -بشكل غير مباشر/ ضمني –القوة الخارجية  تضطرهوقد  -المسلمة

قاىرة. وال أتحدث ىنا عن بعض مبادئو اإلسبلمية، ألف العادات البيئية مستحكمة و 
 الببلد التي تصرح بمنع المسلم من مزاولة الشعائر الدينية...فهذا موضوع آخر.

؛ وىو من السلط الداخلية ىواهالمواجهة لئلنساف  -الداخلية-ومن أشر السلط    
 .24المضمرة المستترة التي تَبنى عليها القوى الخارجية خططها

***** 
     
االجتهاد للوصوؿ إلى الحقيقة؛ يجاىد السلط الداخلية والخارجية اإلنساف مطالب ب   

بما أوتي من قوى ظاىرة وباطنة. إنو اجتهاد صعب يحتاج إلى مراس وقوة ووحدة 
 وتماسك...

                                                 
 مخططوف يستهدفونك بخططهم ومشاريعهم االقتصادية والفكرية وغيرىا... 24

 



 حنافي جواد     بقلم األستاذ  … مػ ؟؟قيمٍ ة أي  ػ القي 
 

34 
 

  
****** 

 وىل اإلنساف عاقل؟
 اإلنساف عاقل ألن و يربط المحيط الخارجي بالبيئة الداخلية.      

محيط: يدمجها وفقا لبنياتو ووفقا للضوابط الخارجية إذف العقل يستهلك ثقافة ال
 والدولي.  -المتوافرة في ساحة المجتمع المحلي 

أما اإلنساف المستقل فبل أتصور وجوده. وقد يزعم كثير من الناس االستقبلؿ؛ فإذا      
منفعلين. وما يرونو من  -تأملتهم عرفت أنهم ليسوا مستقلين؛ بل تابعين متأثرين 

 ؿ وىم وانغبلؽ...استقبل
****** 

قد تحكموف علي  من خبلؿ مقالي ىذا بأني مادي إلى النخاع؛ ألني صبغت العقل    
بالصبغة المادية وجعلت منو علبة ُتحتوى َتسود وتَبيض حسب المحيط وحسب الثقافة 

ذلك مادمت وال يضرني  والموروث والعادات والتقاليد واألحداث والمستجدات...
 -األوؿ -قيقة مزيبل للنقاب عن جوىر العقل البشري؛ المستهلك أبحث عن الح

 للثقافة.
***** 

إذا عدت إلى نفسك وجدتك خليطا مندمجا وغير مندمج من مكونات الثقافة     
لكنها غير والعادات والموروث واألحداث والمستجدات... أعرؼ أنك نسخة جديدة 

 . فلتعترؼ بذلك.مستقلة
****** 

تج إال بقدر ما يستهلك، بقدر ما تزوده بو. وطبيعة المادة المقد مة آللة عقلك ال ين    
 العقل ىي المحددة لنوعية وطبيعة المنتج. 

وآلة العقل ىذه إذا أنت أجلت فيها النظر وأطلت فيها بالفكر وجدتها تنتج حسب   
تنتمي التي  ةفاآللة العقلية تؤدي وظيفتها حسب اإليديولوجي -طبيعة وخصائص اآللة 

 إليها. 
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/ الفكرية. ومن زعم ذلك ةوال أتصور وجود خطاب خاؿ من الخلفية اإليديولوجي    
 فقد أخطأ. 

 
******* 

مسألة التغيير من حالة المفعوؿ بو / الضحية إلى حالة الفاعل/ حالة الحرية واإلرادة     
متكاملة  اعيةثورة جم. إنها قوة داخلية وخارجيةواردة؛ لكنها فعل جماعي يحتاج إلى 

 مندمجة أساسها فعل وجداني وقبوؿ قلبي...
فيمكن للقلب القوي  أف ينتج الحرية وينعت  من العادات والتقاليد والسلوكات  

، إذا عاد إلى ذاتو عودة صريحة، يستحضر فيها التصحر الفكريالموروثة وأشكاؿ 
 أنموذجا من األنموذجات القوية.

 
******* 

  
 إلنساف:المبلـ ورفعو عن ا

وىل اإلنساف مبلـٌ أـ مرفوع عنو المبلـ ألنو ضحية تربية ومنهج قديم ورثو عبر الثقافة  
 التي ارتضع لبانها وىو في المهد صبي؟

 َسُيبلـَ المرء إذا أخطأ أو أفسد أو تعدى الحدود العتبارات:  
 ألنو إنساف مكلف باإلصبلح، -
 إف ضل عنو، ألنو ملـز باتباع شرع، يهديو إلى سواء السبيل -

ىذه الخبليا مبثوثة  -ألف خبليا الخير والفطرة السوية سرعاف ما تنط  بالح  -
 في كل إنساف وتومض في أوقات ترشده إلى سواء السبيل.

***** 

 ال أظن عاقبل يقوؿ أو يدعي:  
 أف قتل النفس بغير ح  فعل جميل. -
 أف السرقة فعل خير. -
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 أف الحروب سلوؾ مطلوب. - 

 مة سلوكاف مطلوباف.أف الغيبة والنمي -

 أف الجشع والطمع... أفعاؿ خي رة... -

 

****** 

، وقد يحدث اختبلؼ في 25فهذه أمور أخبلقية كبيرة تعتقدىا جل العقوؿ السوية    
، ويرجع في ذلك االختبلؼ إلى اختبلؼ والتفاصيل والتفريعات األمور الجزئية الدقيقة

 واالختبلؼ قائم رغم ذلك. -لجذورىا، يمكن أف تقاس إلى أصولها وترد زوايا النظر
 

****** 
وال أنفي وقوع بعض العناد والنكراف من أطراؼ غلبت أنانيتها المرضية خيَرىا       

 قديما في خبلياىا.  -بثاً  -المبثوث 
وطبيعة ىذا النكراف والعناد إنما ىو ظاىري غير باطني؛ ومعنى ذلك: أف الناكر ال  

يقولوف بألسنتهم  -بل لججا وعنادا وأنانية وحبا للتجاىلينكر لحجج قائمة في ذىنو، 
 ما ليس في قلوبهم.

***** 
ال أعتقُد أف قْولي إف اإلنساف ضحية تربية ينفي أنو كائن متطور متحوؿ متجدد. فهو    

نحو  -دائم التجدد والتحوؿ وفقا لنظاـ ونس  ذاتي ينبني على عناصر التركيبة السابقة 
 ادة األولية القديمة المركزة فيو وفي أجداده.تجدد يتناغم مع الم

****** 
يمكُن لئلنساِف أف يتمي ز عن النمط الثقافي السائد في مجتمعو. يمكُنو أف ينفرد     

عن غيره. ولكن انفراده في األخير، إذا تأملتو لن تجده انفرادًا وتميزا كلياً، بل حالة 
 -الثقافة تسكننا على نحو عجيب ال ندركو. إف الثقافة الموروثةقابلة للتفسير في ظل 

 فنزعم أننا متميزوف ومنفردوف.
                                                 

25
 .ل ال تأويل الفاسد، وما فسد العامل إال بالتأويالت الفاسدةإال على س:ي 
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****** 

   
 قل لمن يدعي االنفراد والتميز: 

. عقلك الذي يوىمك بالتميز من ثقافتك الموروثة -ال يتجزأ –إف انفرادؾ جزء     
لتي مليء عن آخره بالثقافة )تسبح في مياه الثقافة أفكارؾ وخواطرؾ وىواجسك...( ا

 استهلكتها وىو يعلم أو ال يعلم، يشعر أو ال يشعر.
****** 

: غير واضحةدعني أوضح لكم نقطة أظنها       وىي مسألة االنفراد المزعـو
تفرغ فيها األفكار والمواقف واالتجاىات، فيظنها  تصنع قوالبفمكونات الثقافة    

 الذي ترعرع فيو ونشأ.اإلنساف من بنات فكره ووجدانو، فإذا ىي من نتاج المجتمع 
****** 
 ومن األمثلة التي أقدمها شاىدا على أف التميز مزعوـٌ ووىٌم ال يستند إلى حجج:      
 ثيابك التي ترتدي على ظهرؾ. فهي ليست من صنعك. -
 لغتك التي تتكلم بها وتتواصل بها مع أبناء جلدتك. فقد ورثتها. -

  تدركو.اإلعبلـ الذي تشاىده ويسكنك على نحو عجيب؛ ال -

 ال تختلف عن غيرؾ إال اختبلفا شكليا... -

****** 
اعترؼ، فإنك ضحية الثقافة التي تنتمي إليها وعقلك ينتج بقدر ما تستهلك.     

فالعقل ال يتعدى أف يكوف آلة من اآلالت تدخل إليها المادة األولية ليركب منها 
ا؛ فهذا غير معقوؿ وغير منتوجات، فبل تنتظر أف تقدـ لك اآللة خبلؼ ما أدخلت إليه

التكلم بلغة لم يدرس حروفها وقواعدىا وبنيتها،  ؤٌ متصور. فبل تعتقد أف يستطيع امر 
 فإف طالبتو بذلك فإنك تطالبو بالمستحيل.   
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 القيم واألسرة
 !شهادة الكفاءة األسرية

 إلثباتالمهن تتطلب ترخيصا وشهادة  كل  "  
رة؛ فإنو ال يتطلب إال تكوين األسوالصبلحية  الكفاءة
أو  ف أسرةً ...كن من شئت وكو  وال تكويناً  شهادة

للصالح  فالباب مفتوح على مصراعيو أسرتين...
 –ومن النتائج المترتبة عن ىذا الوضع ...والطالح

وانهيار المنظومة  األسر تفسخ -المأساوي 
  ."  ...القيمية

 شركة األسرة:
 األطفاؿ القيم الجميلة.  تعتبر األسرُة المدرسُة األولى لتلقين 

  على مبادئ ومنطلقات ومواصفات...يمكن  شركة األسرةويتوقف نجاح
 صياغتها إجماال في عبارات عامة فضفاضة:

التفاوض  –4الصبر الجميل  –3حسن التدبير والتسيير  –2حسن االختيار  -1
وري التقييم الد –6الحرص على تنفيذ البرامج واألىداؼ المسطرة  –5اإليجابي 

 القدوة الصالحة. –7لؤلىداؼ والنتائج 
 .تتحمل األسرة مسؤولياتها الكاملة إذا فسدت قيم أبنائها 
  إذا لم ينضبط مفهـو القيم في أذىاف األسر وتمثبلتهم ولم تفهمو الفهم السليم

 فلن يتحق  المقصود.

 م في إذا لم يحصل التواف  بين الزوجين وساد بينُهما التوتر والنزاع اختلت القي
 األغلب األعم.

 ة والتنمية البشرية، تؤثر األسرة حلقة مهمة من حلقات مسار التنشئة االجتماعي
 وتتأثر...
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 !!كترونيلإلاو  ميكانيكيال التأثيرُ 
     

، ذلك ألف األبناء يتأثروف بمحيط آخر إلكترونيا وال تأثيرا ميكانيكياال تؤثر األسرة في أبنائها     
كاإلعبلـ والشارع... والجدير بالذكر كذلك أف صبلح األسرة ال يقتضي   غير المحيط األسري

 بالضرورة صبلح األبناء؛ وإف كاف ذلك ال يعفيها من مسؤولياتها.
إف التربية عملية معقدة يتداخل فيها المعطى النفسي واالقتصادي االجتماعي  

 يئة معنيين:وشعورا( ابن بيئتو: ويشمل مصطلح الب -والفكري...فاإلنساف )عقبل
 البيئة األسرية.  -2
  البيئة االجتماعية العامة. -2

 
 

 صناعُة األطفاِؿ:
تربية األطفاؿ؛ في حقيقتها؛ صناعة من أصعب الصناعات وأعقدىا على اإلطبلؽ،      

 إنها صناعة مهمة؛ أي أىمية؛ يتأسس عليها رقي األمم وازدىارىا.
ة خبيرة بقواعد التربية التعليم وأسس وتحتاج ىذه الصناعة إلى يد عاملة كفأة ومؤىل   

البناء النفسي والفكري والعقدي... وأسلم بيئة لنمو الطفل؛ نموا سليما؛ ىي مؤسسة 
 .  األسرة، في حضن أب مسؤوؿ وأـ رؤـو

األخرى: كاإلعبلـ والشارع/  ةأما إذا أسندت التربية لمؤسسات التنشئة االجتماعي    
ب، سيكوف الن َتاُج رديئا وسيئا أو فاسدا. وبفساد المجتمع...من غير حسيب وال رقي

ألف أطفاؿ اليـو رجاؿ/ نساء غدا، يسي روف ويدبروف  –الطفولة سيفسد العالم 
 ويقودوف...   

إال  -والطفل ضحية التربية الفاسدة )المشحوف بالفساد( مآلو أف يكوف أبا فاسدا    
 إذا ىداه اهلل بهدايتو.
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إال أف يشاء اهلل فيخرج الحي من  -ن ينتج إال نماذج فاسدة واألب الفاسد ال ل    
 الميت ومن الميت الحي... 

 البيئة والتربية:
إلى تحسينها والمحافظة عليها إذا لم  لفبل يمكن أف نرى الطفل يحب  بيئتُو، وَيِمي  

ة يخَضَع في مراحل نموه )في البيت والمدرسة والشارع ووسائل اإلعبلـ...( لتربية فني
 على الت َذو ؽ وَمَحب ة الخير والفضيلة والجماؿ. -أساسا -جمالية، تكوف متمركزة 

وال يتأت ى ذلك إال إذا فهم الطفل )وقبل ذلك أبواه ومجتمعو...( أنو مسخٌر في ىذا    
 الكوف لئلصبلح والعبادة؛ وىي قمة الصبلح.
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 واإلعبلُـ  القيمُ  
 

اإلعبلـ المرئي باعتباره أكثر األنواع اإلعبلمية اكتساحا  بعض فوائدادئ ذي بدء نذكر ب
 للساحة:

 و بين التثقيف والتربية والترفيو.جمع -
 مخاطبة حاستي السمع والبصر. - 
 طفولة.قدرتو على إشباع االحتياجات اإلنسانية لمرحلة ال -
 تغذية قدراتو.تنمية خياؿ الطفل و قدرتو على  -

 ومن تأثيراتو السلبية:
؛ من خبلؿ تبلعب بعض المحطات اإلعبلمية بعقائد المسلمين التأثير العقدي -

 وتشويو أسسها وضوابطها.
 القيمي؛ من خبلؿ نشر الرذيلة والفساد... التأثير األخبلقي -
 التأثير االقتصادي االستهبلكي؛ من خبلؿ الحمبلت اإلشهارية والدعائية -
 النفسي وغيره... -الصحي يالتأثير الجسم -
 

 أشكاؿ / أنماط التأثير اإلعبلمي:

 ..ة والفكريةالمعرفي واالتجاىات؛قف اتغيير المو  -

 .والتربية التنشئة االجتماعية -

 .ارة العاطفيةثاالست الجماعيةاإلثارة  -

 .االجتماعي الضبط -

 ..وتكريسو  صياغة الواقع -
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 في عصر الصورة: القػػػدوةُ  
األسرة  ؛ بل خضعتوالنموذج األسوةو  وةَ القدْ  وال المدرسة مصدرَ  األسرةُ  ب َ لم ت   

لسلطة أخرى عجيبة ناعمة ساحرة مثيرة مرفهة عن النفوس جذابة، قادرة والمدرسة 
أذابت األطفاؿ وسلبت ألبابهم وأدبت الكبار وما  نوة،على التأثير  مقتحمة للبيوت عُ 

في التلفاز  المرئي المسموع المقروء، متجسداً  26ـ..إنها سلطة اإلعبلأحسنت تأديبهم.
 فأصبح اإلعبلـ مدرسة موازية، بل مهيمنة....والشبكة العنكبوتية

 
كانت المدرسة إلى عهد قريب، تساىم مساىمة كبيرة في التنشئة االجتماعية للفرد )  

عبلـ، وفي تزويده بالمعرفة والقيم األخبلقية واالجتماعية. إال أف انتشار وسائل اإل
من المدرسة التي لم تَػُعْد المصدر الرئيسي للمعرفة والقيم  فالتلفزيوف، أضع االسيم

األخبلقية واالجتماعية. ففي بلد كالمغرب قدر الفارؽ بين ساعات البث  التلفزيوني 
أف ساعات البث التلفزيوني  يوساعات التدريس في المدرسة بنسبة واحد إلى ثبلثة، أ

 .27(ساعات التدريس التي تقـو بها المدرسة تبلغ ثبلثة أضعاؼ
 
لؤلجياؿ  توحيدٍ  تعبير دي لوي مدرسة موازية وعاملَ  شكل التلفزيوف على حد  يُ )   

 الوالدُ  دْ عُ التي أسسها جهاز التلفزيوف؛ لم يػَ  ،؛ وفي المدرسة الموازية ىذهالصاعدةِ 
 .والنموذجُ  ىو المثاؿُ  المسلسبلتِ  لُ بطَ  بالنسبة للطفل، بل أصبحَ  موذجَ يمثل الن  

بصور الدعاية والمسلسبلت ؛ إف حيزا كبيرا من رغبات الطفل المعاصر يشبع بالواسطة
  28(التلفزيونية

                                                 
26

فػي سػن مبكػرة،  األطفػاؿ إذ يرتبط بو ؛ ىم بشكل كبير في غرس الثقافةيسا أصبح التلفزيوف أحد أفراد العائلة 
المعلومػػات الدينيػػة والتاريخيػػة بمختلػػف ؛ فهػػو يػػزود المشػػاىدين كمػػا يسػػاىم فػػي التنشػػئة االجتماعيػػة والثقافيػػة

نعومػة و منػذ صػباه  -المعاصر  –وما داـ يرتبط باإلنساف و ومزاياه. وىذه من محاسن ...والجغرافية وسائر العلـو
 فإنو سلطة ثقافية بامتياز.أظافره 

27
 .بتصرؼ  49تأليف: محمد عباس نور الدين.ص:  -التنشئة االجتماعية للطفل  
28
 مع التصرؼ.  258:فحةصال -صطفى حجازي تأليف: م –ثقافة الطفل العربي بين التغريب واألصالة انظر  
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وىو يشاىد والتعلي  أف يشجع الطفل على الكبلـ بينصح علماء النفس والتربية     

وينتقد  ألحداثفيعقب على ما يراه ويسمعو ويعب ر عن انفعاالتو با ؛الشاشةبرامج 
...وبذلك يساعده في ذلك وينشطو أبواه أو أحد من أفراد أسرتو -ويفكر ويحلل

 يخف ُف من تأثير الخطاب التلفزيوني. 
 
ْفِرُض على األبوين أف ال يتركا طفلهما يتيو في فيافي ألأبعد من ذلك  -إلى-وأذىب   

حبيبهما وفلذة كبدىما، فأُْلزُِمُهَما كيبلَ يضيَع منهما   )المتاىات الخطيرة( برامجِو وقنواتِو
،  فيدالنو على غث و ليتجنبو وسمينو ليرتع حتى يتمكن ويستقل بصحبتو خطوة خطوة

 -الشاشةو باللقاح المضاد لؤلمراض المعروضة في تلقح؛ كذلك؛ أف وعلى األسرة .وفي
 . وما أكثرىا..

      
َرؾ َوحيداً      إذ إني أخشى عليو، فبْيَن يديو  ،ىاً مشدو  أماـ الشاشة وال أرى أف يُػتػْ

الذي يلي  والذي ال يلي ، وبمجرد أف يقتحم  ، فسيشاىدجهاز التَحك ِم في القنوات
عليو األب أو األـ  يختار اتجاىًا آخر، وكأف شيئا لم يكن! فوجود الجهاز في البيت 

ومن ، فالواجب عليك عظيم لتخلص طفلك؛ شئت أـ أبيت -ملزمة -يعَتَبر سلطة 
 .تتولى أمره؛ مما يلي 

 
تذىب رابطة علم النفس األمريكي إلى أف الطفل األمريكي حين يصل إلى نهاية )   

اعتداء عنيف على  22222حالة اغتياؿ و  8222المرحلة االبتدائية يكوف قد شاىد 
ساعات مشاىدة يوميا، وإذا كاف العنف يفرج عتبة معينة،  3شاشة التلفزيوف، بمعدؿ 

و يؤدي بعدىا إلى تراكم اإلثارة غير القابلة لبلستيعاب مما يقود إلى السلوؾ إال أن
 .29(العنيف

 

                                                 
29

لمعرفة. عنواف المقاؿ: ثقافة الشباب في مجتمع اإلعبلـ. آفاؽ ا –سبتمبر  –يوليوز  35المجلد  نظر عالم الفكرا  
  .I . Ramonetنقلو عن  229ص:   د منجد الزيدي 
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 ة؟؟ػػػػػيم الجميلوىل يساىم اإلعبلـ في بلورة الق - 
يعتبر اإلعبلـ أحد أىم مصادر التنشئة االجتماعية والتنمية البشرية واالقتصادية  -

 فهـو القيمي )األخبلقي( للكلمتين.والبيئية...فهو من وسائل الرقي واالزدىار بالم
 ثبلثة أنواع من اإلعبلـ: -إجماالً  -نجد في الساحة اإلعبلمية  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تأثيرات اإلعبلـ المسموع والمقروء والمرئي...كبيرة جدا والساحة شاىدة على ذلك  -
 خير شهادة.

لتحكم في القيم يجعل ا اتعدد القنوات اإلعبلمية واختبلؼ توجهاتها وإيديولوجياته -
 .اأمرا صعبا عسير 

يجب توحيد الرؤى في موضوع القيم لتلتـز بها مختلف القنوات اإلعبلمية المتنوعة؛  -
  ..وقد ىد ـ ودمر.ما في ىدـ القيم الجميلة. ـفمن العيب والعار أف يساىم إعبل

 تال أتصور وجود إعبلـ محايد؛ فكل أنواع اإلعبلـ تضمر خلفيات وإيديولوجيا -
 وفلسفات توجو المشهد اإلعبلمي واألحداث والمواقف.

 

 ؟؟ومن يتحمل المسؤولية إذا فسدت القيم
؛ من جهة؛ لمكانتو المهمة في )السياسات اإلعبلمية( المسؤوليةاإلعبلـ يتحمل  -

 عمليات التنشئة االجتماعية.

 إعبلـ نافع

 إعبلـ ضار

 إعبلـ مناف 
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؛ كأف تهمل أثرقابلية للتال يتحمل المسؤولية ألنو ال يؤثر إال إذا وجدت في اإلنساف  - 
 األسرة واجباتها التربوية.

 
ىناَؾ إجماٌع بين من درسوا ظواىر الغزِو الثقافي  على اختبلِؼ أشكالو، وفي )  

مختلف األقطاِر التي تتعر ُض لو عربيًا أو عالميًا اتفقوا فيو على حقيقة واحدة: أف الغزَو 
...ىو رىيٌن بدرجة القابلية لُو، الثقافي  أو تسرَب التغريِب، أو نجاَح التنميِط الثق افي 

فالتنميُط عمليٌة مفروضٌة من الخارِج ال تنجح بشكل تلقائي، بل ال بد لها من توافِر 
شروٍط داخليٍة في البلِد الذي يتعر ُض لها، حالها في ذلك تماما حاؿ الغزو العسكري 

اعِة الثقافيِة على أو التبعية االقتصادية... تتلخص ىذه الشروط في ظاىرة وىن المن
 .30ا وأشكالها(اختبلِؼ أسبابهَ 

 
والناس  –ال تلبي الثقافة المحلية رغبة الشباب واألطفاؿ  ا: عندمالمجاعة الثقافية    

فإنهم يرتموف في أحضاف الثقافات األجنبية. حالة المجاعة التي يعانونها  -عموما
ى ذواتهم ويؤثروف على األجياؿ ، يؤثوف علتدفعهم إلى األكل منها بنهم وشراىة وإفراط

 . 31(أحضانهنالناشئة في ) الناشئة )المترعرعة( بين أيديهم
 
بالقيم الجميلة واألخبلؽ الفاضلة واألسس  -فلو كانت الثقافة المحلية قوية    

 -الثقافات األجنبية الدخيلة والغازيةالقويمة والدعامات المتينة القادرة على مواجهة 
فإنا نتحمل مسؤولية  المسلم في أحضاف أجنبية. لهذا يف العربلما ارتمى اإلنسا
 تقصيرنا وإىمالنا...

 
 

                                                 
30
 (92-89) ثقافة الطفل العربي بين لتغريب واألصالة/ مصطفى حجازي ومجموعة من المتخصصين ص: 

31
ابنهػػػا مػػػن حقػػػوؽ األمومػػػة والمربيػػػات، ألف )ضػػػرورة( عمػػػل المػػػرأة خػػػارج بيتهػػػا َحػػػَرـ  أو أحضػػػاف الخادمػػػات  

 والرضاعة الطبيعية والرعاية... 
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  :يؤثر اإلعبلـ في الحاالت التالية 
o  وسلطة العادة. قانوف التكرارمن خبلؿ 
o  أسري.  وجود فراغمن خبلؿ 
o  النماذج المقدمة باعتبارىا نخبة وقدوة.القدوةمن خبلؿ : 
 

  و؟ػػػيتىل أنت من أدخل الشاشة إلى ب 
  ية؟ػىل أنت من انخرط في الشبكة العنكبوت 
  شاىدة والمشاركة؟؟ىل أنت من سمح ألبنائو بال 

 

 ذا كنت أنت فإنك تتحمل المسؤولية وال تقبل منك الشكاية وال تعقل...إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 حنافي جواد     بقلم األستاذ  … مػ ؟؟قيمٍ ة أي  ػ القي 
 

47 
 

  

 القيم والعنف:
 

 .وأشكالو القيم الجميلة والعنف بجميل ألوانوتتنافى   
 لعنف؟ما ىي أنواع ا

  
     
 
 
 

 

-------------------- 

 اللكم والضرب مثبل.: العنف الحركي -2
 الفقر مثبل.: العنف االقتصادي -2
 الهشاشة االجتماعية.: العنف االجتماعي -3
 اإلقصاء مثبل. :العنف النفسي -4
 إقصاء العقوؿ. :العنف الرمزي -5

 : الثلوث البيئي مثبل.البيئيالعنف  -6
 سيير مثبل.: التسلط في التاإلداريالعنف  -7
 من خبلؿ إشارات مشينة قبيحة مثبل.: العنف اإلشاري -8
  : من خبلؿ ألفاظ جارحة مثبل.العنف اللفظي -9

 

فيتعلم اإلنساف العنف من خبلؿ قنوات : إف العنف سلوؾ مكتسب ال فطري     
التنشئة االجتماعية، كما ال ننسى أف العنف يتغذى من أنانية اإلنساف وحبو المفرط 

دي
صا
القت

ا
 

 

عي
تما
الج

ا
 

 

سي
النف

 

 

يئي
الب

 

 

ري
إلدا

ا
 

 

ري
إلشا

ا
 

 

ركي
الح

 

 

ظي
اللف

 

 

زي
الرم

 

 

 العنف أنواع كثيرة
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رتو األحادية؛ بحيث يظن أف ممارستو للعنف لن تطالو بسوء وأنو بمنأى لذاتو ونظ 
 عنها...وىذا خطل وجهل. 

إلى القوؿ بأف السلوؾ اإلجرامي ذو أصوؿ وراثية؛ وىذا  تتذىب بعض الدارسا      
. فُيزَعم أف الَوارَث بالثقافة اإلرث الجينيب اإلرث الثقافيغلط...وسبب الغلط اختبلط 

 رة الجينيِة...وارٌث بالفط
      

كما تذىب دراسات أخرى في سياؽ آخر إلى أف اإلعبلـ يساىم بحظو الوافر في      
الترويج للسلوكات العنيفة من خبلؿ األفبلـ والمسلسبلت...وفي قولهم  جانب من 

 الصحة كبير...
 

 تأثيرات العنف المشاَىِد في وسائل اإلعبلـ:
جوابا عن السؤاؿ  -لمشاىد بسلوكات المشاىدين عبلقة العنف ا تبيننظريات ثمة    

 التالي: )ىل يوثر العنف المرئي على المشاىدين؟(
 ىنالك نظريات في الموضوع:

 
 نظرية التطهير أو التنفيس:* 
 المخاوؼوتفجير  الهمـوعن  ادعى أرسطو قديما، بأف الدراما وسيلة ىامة للتنفيس  
مشاىدتو( في وسائل اإلعبلـ من خبلؿ ) ف التعرض للعنفإالضغوطات واألحزاف... و 

الوسائل السمعة البصرية  في تو ، ألننا ُنطه ر أنفسنا من العنف بواسطة مشاىدمنويقّلل 
التخلص من ضغوطاتنا النفسية وأفكارنا تلك المشاىدة تمكننا من  ألف ...التلفازك

 ... يقل عنفناالسلبية، وبالتالي 
 
 نظرية التعلم والتقليد:* 
أف تعرض  يى ،أفضل طريقة لتعليم األطفاؿ وتلقينهم التصرفات الصحيحة فإ   

ف ويحتدى بو. إ قلدي انموذج -باعتباره  - ة الصحيحةأمامهم التصرؼ المطلوب
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فاألطفاؿ . التعرض للعنف بكثرة قد يؤدي في كثير من األحياف إلى تقليد العنف وتعلمو 
 -و في اومرغوب اصحيح سلوكاا العنف التي يظهر بهو  -عنيفة  شاىدالذين يتعرضوف لم
السينمائي ويعجبوف بو  البطلب وفعلقيت ما، خصوصا عندالعنيفيتعلموف التصرؼ 

فيحاولوف تقليده وتقليد تصرفاتو، بينما األطفاؿ الذين يتعرضوف لمضامين  وبعنفو،
فاألمر  ف رفض السلوؾ العنيف. يتعلمو  )مرفوض( غير مقبوؿ سلوكايكوف فيها العنف 

 لو متوقف على التعزيز: اإليجابي والسلبي.ك
 
 نظرية التحفيز:* 
مشاعر قد  ويوقظحّفز يأف التعرض لمضامين عنيفة في التلفاز  :ىذه النظريةفحوى   

 المشاىدينيدفع تقود إلى استخداـ العنف، فكثرة التعرض للعنف في وسائل اإلعبلـ 
 والشحناتضغوطات النفسية الزيد من إف مشاىدة البرامج العنيفة ي .ممارستو إلى
 تفجيرا للطاقة المكبوتة. -فيقود إلى العنف  سلبيةال
 
 نظرية التعزيز:* 
ف العنف في وسائل اإلعبلـ يعز ز من التصرؼ العنيف عند بعض المشاىدين إ  

 -عنيفين الف غير و بينما المشاىد .ألف ىؤالء يميلوف بطبيعتهم إلى العنف العنيفين،
العنف ال ينفجر بعد ، حسب ىذه النظريةف بالمشاىد العنيفة.  وفثر تأي ال -بطبعهم

. فإذا كانت بيئة عنيفة المشاىد فيها عرعنتيجة للبيئة التي تر  وولكن ،مشاىدة التلفاز
حدث فيو تعزز )الهيجاف( لديو السلوؾ العنيف، أما إذا لم يكن عنيفا بطبيعتو فبل يُ 

  العنف المشاىد أثراً عنيفا. 

*** 
 ؿ وباهلل التوفي :أقو 
لعنيفة على القابلية للتأثر...فالمشاىد العنيفة ال تؤدي اويتوقف التأثر بالمشاىد     

بما  -ف السلوكات العنيفة، إنما يتحق  ذلك التأثر عند غياب الرقابة بالضرورة إلى تكو  
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من  ةعثالمنب ةفيموجات العنالاألسرية وتوجيهاتها النيرة الكفيلة بكسر إرساؿ  -فيها  
 الشاشات والصفحات اإلعبلمية...

 
 .شاىدت المسلسبلت العنيفة...ولست عنيفا 
 .شاىد المسلسبلت العنيفة...فهو اآلف عنيف 

 .لم يشاىد المسلسبلت العنيفة...وىو عنيف 

 

 نستنتج إذا:
 أف عنف وسائل اإلعبلـ ال يؤدي بالضرورة إلى السلوكات العنيفة.
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 32القيم والمدرسة 
 حوار ماتع:

 : ىل نجحت؟ة الثانية ثانوي إعداديسألت تلميذاً مغربيا في السن -
 : النجاح مضموف.مستخفا قاؿ -
 : كيف ذلك؟مستغربا قلت -
  لقد نجحت بمعدؿ ضعيف جدا؟: منبسطا قاؿ -
 : ال يمكن ذلك.مندىشا قلت -
ليكن في و  : إذا كنت في المغرب فبل تستغرب...مفتخرا يشير بيديو ملوحا قاؿ -

 ..فازوا بالنجاح...المشاكسين.جميع زمبلئي من الكسالى والمشاغبين علمك أف 
وفهمت أف اإلحصائيات المقدمة رسميا وفهمت آنئذ ماذا تعني مدرسة النجاح... -

 ليست إال أرقاما...
 سألت أستاذا: كيف ىو حاؿ التعليم عندكم؟ -
قارير...فحاؿ التربية والتعليم أما على مستوى األوراؽ واإلحصائيات والتقاؿ:  -

 ...فحالتهما يرثى لها...أما على مستوى األرض والميداف جيداف.
 قلت: لم أفهم... -
- ...  قاؿ: كبلمي مفهـو
وبيداغوجية الكفايات المخطط االستعجالي...برنامج جيني...نسمع بقلت:  -

 ات الحديثة...والوضعيات واإلدماج...كما زودت المؤسسات بالحواسيب والتكنولوجي
 قاؿ: دعني من ىذا الكبلـ فقد سئمتو... -

 يلوؾ في فمو كبلما...ثم تركني ومضى 
                                                 

أرى من المفيد؛ فائدة عظمى؛ أف تخصص الحصص الصػباحية  والسلوكية ترسيخا للقيم العملية والمهارية    32
ة عمليػة تطبيقيػة؛ في المدارس للدروس النظرية والتقعيدات وبيػاف المبػادئ والمنػاىج واألصػوؿ، وتكػوف المسػائي

. وىػػذا فػػي التخصصػػات نظريػػة المعطػػاة فػػي الحصػػص الصػػباحيةتنفيػػذا وتجريبػػا للمعطيػػات الاألولػػى؛ بالدرجػػة 
إف عبلقػػة اإلنسػػاف بالبيئػػة ىػػي التػػي تكسػػبو الخبػػرة والتجربػػة األدبيػػة والعلميػػة وغيرىمػػا مػػن التخصصػػات.

 .والمعارؼ
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  !لة؟ػػػػػػػػػوىل تساىم المدرسة في ترسيخ القيم الجمي -
 ة؟ ػػػن المدرسػػػمن أين يبدأ اإلصبلح، ىل من األسرة أو م -

 ؟...اتي محميأو ى وىل أصبحت مدارسنا إصبلحيات أو كاإلصبلحيات -
القادر على االنخراط في  ؟وما جدوى المدرسة إذا لم يساىم في بناء اإلنساف الصالح -

  ؟؟المجتمع انخراط فعالية ومشاركة
 والعاطبلت؟وىل تنتج المدرسة أفواجا من العاطلين  -
بالعلم...بالعمل...بالماؿ...بالتقوى...غسلت دماغي أو شلت  :بماذا أفادتني المدرسة؟ -

 والكسل والجمود وكثرة الكبلـ... .أو ورثت منها العجزحركتي..
 

للمدرسة أف تساىم بحظ وافر في ترسيخ القيم اإليجابية الجميلة وتأكيدىا وتعزيزىا  يمكن    
 من خبلؿ المناىج والمقررات...

 تتحق  التربية على القيم الجميلة من خبلؿ طريقتين: -
 .األسلوب المباشر: المقررات مثبل 
  ب غير المباشر: القدوة الصالحة مثبل.األسلو 
 

العامة والكبرى. واختبلؿ  تتتأثر المنظومة القيمية داخل المدرسة بالتوجهات واإليديولوجيا      
 منظومة القيم يؤثر بشكل مباشر داخل أسوار المدرسة وخارجها.

 للسلوكات والتصورات: يمكن اعتبار المدرسة مصفاةً 
 .تشخيص القيم 
 تقويم القيم. 

 .تصحيح القيم 

 .معالجة القيم 

 .الوقاية من األمراض التي تصيب القيم 

 ...إذا فسدت ىذه المصفاة تلوثت القيم بملوثات فيتسرب الخطر إلى األسرة والمجتمع 
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 جرثومة الكسل:
 

 ؟بين األسرة والمدرسةوأية عبلقة تجمع 
. تقوؿ 33لمدرسة واألسرةإننا نسجل بمرارة وأسف أحداث التراش  باالتهامات بين ا   

األولى أنت سبب الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتقوؿ الثانية أنت أصل المشكبلت 
 والمنكرات ما خفي منها وما جلي.

 
األزمة واقعة واألحداث ساخنة والمشاىدوف كثر... ال ينكر ذلك إال متجاىل أو      

لي  فيو التفريُط شرعاً خائف أف يتهم فيحاسب على اإلىماؿ والتفريط في أمر ال ي
 وعقبلً وعادًة وأخبلقاً. 

وصورة الواقع غير خافية وأخص بالذكر الذي يعي  في الفصل مدرسا أو في اإلدارة 
مديرا أو مشرفا أو من يجاور أسوار المدرسة فيتعرؼ على الحقائ  من خبلؿ ما يرى 

 ويسمع...

 
أنهم يروجوف  -  لنا ولهمغفر اهلل –ومن الطبيعة الفاسدة في صفوؼ المسؤولين    

 لمقولة: 
 . ويتهموف من يقوؿ الحقيقة أو بعضها بالمتشائم والعدمي.34" كل شيء على ما يراـ"

وال يضرنا أف نوصف بالمتشائمين إذا كنا نقوؿ الحقيقة أو أجزاء من الحقيقة أو    
 .35نية حقيقةً  -عن حسن -على األقل ما نظنو 

                                                 
33

 من المدرسة؟ ستعرؼ اإلجابة في المقاؿ. : ىل اإلصبلح يبدأ من األسرة أو 
34

: يقولوف ذلك وفقا لمقتضيات فن الكػذب )السياسػة(، لػيبل يثيػروا الفتنػة...ومن )الطبيعػي!( أف  
   يدافعوا ويموىوا حتى يبعدوا )التهمة( عنهم...

35
 : أما الحقيقة المطلقة فعلمها عند اهلل. 
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فيغنوف ويشذوف خارج السرب.  36وف( و)المسؤولوف(أما )المخططوف( و)المبرمج    
يملؤوف الوثائ  والتقارير ويحرصوف على ذلك كل الحرص. وأغلب التقارير ال تعكس 

 الواقع المشاىد... 
وفي الذي يلي ستعرفوف؛ إف شاء اهلل؛ بعضا من اإلشكاؿ وأبعاضا من الحل، فما     

 طأ فمن نفسي ومن الشيطاف:كاف من كبلمي صوابا فمن اهلل وبفضلو وما كاف خ
*** 
مرتبط بجرثومة معنوية؛ وقد تكوف  -وغيرىا -الكسل في الصفوؼ المدرسية  ((     

؛ وىي جرثومة الكسل واإلىماؿ. فإذا دبت الجرثومة في 37لها أبعاد ومظاىر مادية
ذات التلميذ أو الطالب؛ ولو كدبيب النمل والحلزوف؛ حالت دوف اجتهاده وتحصيلو 

 إلى اإلىماؿ والتهاوف قيادة. وقادتو
 

تنتشر في صفوؼ التبلميذ انتشار  -قد  -إف جرثومة الكسل واإلىماؿ معدية      
وقد وقع ذلك فعبًل. وتؤثر؛ باألثر البالغ؛ في عقل التلميذ ونفسو  ،النار في الهشيم

 وقلبو... فتغير اىتماماتو وتمثبلتو وخلفياتو وأولوياتو. 
 

 -الكسل وما أدراؾ ما الكسل؟  -اليـو من آفة جراثيم الكسل تعاني مدارسنا     
التي غفل عنها الباحثوف والدارسوف في المجاالت التربوية واالجتماعية  مىذه الجراثي
ممن شربوا من كأس الثقافة العلمانية؛ واتجهوا يطبلوف ويزمروف ويدندنوف   -والنفسية 

  ارتباطا جزئيا.كالسكارى في أمور أخَر ال ترتبط بالمسألة إال
 

                                                 
36

 فربما ال يستحقوف ىذا الوصف وال ينطب  عليهم.:  
37

فبعضهما يؤثر في اآلخر. والفصل بينهما تربوي للتعليم  : ىناؾ ترابط بين المادة والمعنى. 
 والتسهيل.
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واتجهوا تائهين باحثين؛ بحث حاطب في ليل حالك ظبلمو كليل تهامة؛ عن أمور      
أخَر ال ترتبط بالمشكلة إال ارتباطًا جزئيا شكليا فرعيا، فعادوا باألفاعي والعقارب 

 يحملونها على ظهورىم يظنونها عبلجا للداء فكانت داًء. 
 
وال في المناىج الدراسية...إنما المشكل أصل  ليس المشكل في المدرسة ذاتها   

الداء واإلشكاؿ في جرثومة الكسل واإلىماؿ والضبلؿ. فإذا استطعنا أف نقضي عليها 
من  -أو أف نخفف من حدتها وانتشارىا تمكنا فترتئذ من إرجاع الناشئة والكسالى 

 إلى جادة الصواب وطري  الرشاد.  -الضالين 
 :38ومن مظاىر جرثومة الكسل

 تبلمذة ال رغبة لهم في الدراسة، يحضروف بأجسادىم رغما عن أنفسهم. -2
 استفادوا من النجاح المجاني. -دوف المستوى المطلوب –تبلمذة كسالى  -2

 
وىذه آفة  39َوقَػد َتُكوُف للجرثومة جوانب وراثية تتكوف عبر المسالك الثقافية    

مة التشخيص المناسب خطيرة. فأوؿ خطوة إلصبلح المدارس ىي تشخيص الجرثو 
وفهم طبيعتها وخصائصها الفهم المبلئم ثم التصدي لها بالوسائل المناسبة واألسلحة 

 الفعالة الفتاكة.

                                                 
تلميػػػذ فقػػػد  -تلميػػػذ ال ينتبػػػو للػػػدرس -تلميػػػذ ال يهػػػتم بواجباتػػػو  -:نمػػػاذج لتبلمػػػذة المػػػدارس: 38

تلميػػذ يغػػ  فػػي  -تلميػػذ ال يحتػػـر زمػػبلءه  -تلميػػذ كثيػػر الكػػبلـ فػػي الفصػػل  -الرغبػػة فػػي الدراسػػة
تلميػذ  -تلميػذ كثيػر الغيػاب والتػأخر -تلميذ غير مؤىل علميا  -ند تلميذ مشاكس معا -االمتحاف

تلميػذ يأكػل/ يشػرب  -تلميػذ يحمػل ىاتفػا نقػاالً يسػتعملو فػي الفصػل  -ال يلتـز مقعده في الفصػل
تلميػػػذ ال يرتػػػدي لباسػػػا  -تلميػػػذ يلػػػبس نظػػػارات الزينػػػة داخػػػل الحجػػػرة وفػػػي السػػػاحة -فػػػي الفصػػػل

 -تلميػػذ تغنػػي داخػػل الفصػػل  -يػػذ يضػػرب أسػػتاذه أو يشػػتمو تلم -تلميػػذ يكسػػر ويتلػػف  -محترمػػا
تلميػػذ ال يحضػػر دفػػاتره ومقرراتو...والئحػػة  -تلميػػذ يحمػػل أداة حػػادة -تلميػػذ سػػكراف أو مهلػػوس 

 المعاناة طويلة.
 

39
 تورث الثقافة كما يورث لوف العينين والشعر...:  
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في الدراسة والبحث والمشاركة الفعالة  40ُجْرثُوَمُة الكسِل تَػْقتُل في التلميذ الرغبة    

 المنتجة وتبعده عن جادة الصواب. 
ات والمناىج والبرامج ومعايير التقويم والتقييم وأساليب فمهما غُيػ َرت المقرر   

التدريس والبحث والتفكير...فلن يجدي ذلك نفعا ما لم نهتم باألمراض المنتشرة في 
 صفوِؼ التبلميذ بالمدارس. 

فلقد تخلت األسرُة عن وظائفها  –وأصل المرض آٍت من خارج أسوار المدرسة   
نهزاما خطيرًا وعجزْت عجزًا شديدا، ففقدت السيطرة التربوية واألخبلقية، وانهزمت ا

واختل توازنها، ووصل األمر بكثير منهم إلى إعبلف االستسبلـ...وبذلك يصرح كثير 
 من اآلباء واألمهات ممن أقابلهم.  

 
وُيخطئ من يَرى أف المدارَس كالمستشفيات يمكن أف تعالج فيها األمراض      

فمدارسنا غير مؤىلة لذلك، فإنها لم توفر للعاملين بها واألوبئة ومختلف العاىات... 
ما يحتاجونو من عتاد )ديداكتيكي( ووسائل ومساعدات، فأسوار مدارسنا؛ رضي اهلل 
عنها؛ مهدمة ونوافذىا مهشمة والعاملوف بها محبطوف...ثم إف العاملين بالمؤسسات 

فما تلقوه في المراكز  التربوية من أساتذة وإداريين...ليسوا أطباء وال كاألطباء،
التكوينية ال يؤىلهم لذلك وال ألقل منو...وأخشى أف تنتشر العدوى من التبلميذ إلى 

 مدرسيهم فيزداد الوضع سوء لسوء. 
 
وقت وجهد وظروؼ  لىوالجديُر بالذ كر أف  عمليات التشخيص والعبلِج تحتاج إ  

ؿ إف التشخيص من أصعب خاصة...لم تتوافر بعد في مدارسنا. وال يفوتنا أف نقو 
 مراحل التطبيب.

 

                                                 
40

 قافية.الرغبة أصل كل نجاح، والرغبة قابلية داخلية ذات أبعاد ث:  
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وكلما تقادمت جرثومة الكسل في الجسم عسر التغلب عليها. فتستطيع اقتبلع  - 
 الجباؿ من مواضعها وال تستطيع اقتبلع العادات المترسبة.

يمكن لؤلستاذ أف يساىم في تثبيت المرض، كما يمكن أف يخفف من وطأتو؛ على  -
 نحو جزئي ال كلي.

المشكل بين يدي أسرة المريض وليس مفتاحا نهائيا؛ ألف ىناؾ عوامل  مفتاح -
خارجية تعرقل أو تشوش على عمليات اإلصبلح والعبلج، كوسائل اإلعبلـ واالتصاؿ 

وطبيعة األنظمة  ونوع القيموالجيراف والمجتمع واألفكار السائدة والنماذج المرو ج لها 
 ر. وقد يقل تأثيره وقد يقوى:السياسية وأنواع الطموحات...كل ذلك يؤث

 

 أ: يقل تأثيره إذا كانت البرمجة األسرية التي تعرض لها الطفل قوية وفعالة. -

 ب: يقوى تأثيره إذا كانت البرمجة التي تعرض لها الطفل ىشة غير فعالة. -

 

تأىيل أبنائها لطلب العلم والتمدرس والتحصيل  41فيجُب َعَلى أولياء األمور واألسر   
النافع في الدارين والتفاعل اإليجابي مع المدرسة ومحيطها تفاعبل مثمرا. أما المفيد 

أف يهملوا ويتهاونوا ويحملوا المدرسة والعاملين بها ما يطيقونو وما ال يطيقونو فهذا 
غير معقوؿ وال يتف  مع المنقوؿ. فكلكم راع وكلكم مسؤوؿ عن رعية، والرعاية 

 عاية من المدرسة. درجات ومراتب. واألسرة أولى بالر 
 
ال يمكن للمدرسة أف تصنع الرغبة في صفوؼ من فقدوىا؛ وجاءوا من بيوتهم     

 إليها أصفاراً أو كالحمر تحمل أسفارًا.    

وقد ركز المخططوف والمبرمجوف في مجاؿ المدرسة على المناىج واألساليب   
حدث ويحدث وتناسوا عن  واألدوات، فحم لوا اإلدارة التربوية واألساتذة مسؤولية ما
األسر أطفالها ليكونوا  -جل -جهل أو تجاىل الواقع األسري للطفل، حيث ال تؤىل 

                                                 
41

: تؤوؿ جودة فكر التلميذ وانضباطو واتزانو في األغلب األعم إلى والديو والمحيط المحيط  
 بتشكل فكره ووجدانو. 
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تبلمذة )متعلمين( من سوء التربية التي تلقوىا أو يتلقونها في محيطهم األسري  
 واالجتماعي والعالمي بصور مباشرة وغير مباشرة.

 
ن جهة وتتحمل المسؤولية من نواح يمكن القوؿ إف األسر مغلوب على أمرىا م    
 أخَر:
مغلوب على أمرىا: ألف ابنها يتعرض لتأثيرات قوية وحمبلت عنيفة توثر فيو *       

أبلغ األثر؛ بل يهاجم في عقر الدار بأدوات اإلعبلـ ووسائلو المختلفة المبنية على 
ا األسرة ومبادئها أفكار صهيونية تدميرية. فالتنافر بين وسائل اإلعبلـ والمدرسة وقيمه

 .42أوضح من الشمس في يـو مشمس

 
تحمل المسؤولية: ألنُو أٌب أو ألنها أـ. فيجب أف يحصن ابنو من كل اآلفات تو *      

والشرور ويلقحو بالمضادات الحيوية الفعالة المؤىلة لصنع الفرد الصالح. وقد جرت 
 ال نلـو الذئب. العادة أننا نلـو الراعي؛ إذا ضاعت منو شاة من الشياه؛ و 

 
أِحب  أْف أْخِتم بهذه الكلمات المركزات أوضح بهن المشكبلت لتنبث  عنهما    

 سؤاالت فتسهل الجوابات: 
 يوجد محرؾ المدرسة خارج أسوارىا. -

 األْخبلُؽ والقيم الجميلة أساُس الت مدرِس. -
 تتحمل األسر عبءاً ثقيبل وتتحمل مسؤولية أبنائها. -

                                                 
42

: ال يمكن بحاؿ من األحواؿ تجاىل السلطة الخارجية التي يسلطها المحيط الثقافي  
ة القابلية الذاتية للتأثر . أما مسأل..والفيزيائي على األفراد والمجتمعات من خبلؿ قنوات متعددة

اعتمادا على قوة الذات؛  فبل محل لها عندما تحيط بك  واالستجابة والقدرة على المواجهة؛
فيسري ذلك في  - ك على نحو عجيبن كل حدب وصوب فتقهرؾ قهرا وتسكنالسلط م

 . ، فيحسب المرء نفسو حرا وىو ليس كذلكجسدؾ سرياف الدـ في العروؽ
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اإلعبلـ في عالم  –تماعية ال تتواف  والمناىج المدرسية وسائل التنشئة االج - 
 والمدرسة في عالم آخر.

 األسرة أوال وثانيا وثالثا... والمدرسة أخيرا. -

نسجل بمرارة اإلىماؿ الذي طاؿ ظلو األسر. فكل إصبلح لم ينطل  من  -
 األسرة لن يبوء إال بالفشل. 

فلن يتحق   43لقيم الماديةإذا لْم نربط التعليم والتحصيل بقيم ثابتة غير ا -
المطلوب. قد يتحق  بعض المطلوب على غير دواـ. أما إذا أردت الدواـ فاربط 

 التعليم بما ال يتغير مع تغير الزمن. وىذا من واجبات األسرة والمجتمع واإلعبلـ...

 لقد أفرغِت المقرراُت والمناىُج الدراسيُة من مضامينها العلمية والعملية... -

ثومة الكسل غيرىا من الجراثيم المنتشرة في جسم الطفل وقس على جر  -
وانعداـ الرغبة  45وسوء األدب 44واألمة... كجراثيم اإلحباط والتهاوف والش غب

 ...46وضعف الطموح

                                                 
43

المادة غابت الغاية من طلب العلم والدراسة. ما معنى ذلك؟ معناه أننا إذا  ط: فإذا تحق  شر  
 وعمل قلنا للناس: من حصل العلم والمعرفة في تخصص معين بشروط معينة حصل على وظيفة

أما إذا توفر لو الماؿ من خبلؿ  ،وفر لو دخبل محترما تهافتوا متطايرين على المعرفة والتحصيلي
ألف ما من أجلو يتعلم الناس ويدرسوف )وىو  ،ة أو حرفة ما فلن يحصل العلمالتجارة أو الصناع

  تحصيل الوظيفة= الماؿ( توافر لديو بوسائل أخرى. فليست لو حاجة تدفعو للعلم والتمدرس.
أما إذا ربطنا العلم وطلب المعرفة بأمر ثابت مثالي ال يتغير وال يتحق  بالكلية فستكوف النتائج  

ودائمة. وأفضل وأمثل مسألة يجب أف نربط بها طلب العلم والمعرفة ىي نيل األجر  آنئذ إيجابية
والثواب والفوز بالجناف. فطلب العلم واجب وجوبا عينيا في حدود وكفائيا في أخرى، كما أف 

من العبادات. وبهذا نكوف قد حققنا ىدفين دفعة واحد: التعبد بطلب العلم  -بمواصفات -طلبو 
 مادية وغيرىا.+ الفوائد ال

44
ضعف سلطة المؤسسات التربوية وغياب  –:  من أسباب ظاىرة الشغب في المدارس:   

وسائل اإلعبلـ المروجة  -ثم التربية األسرية  -وسائل الردع المناسبة، وىذا ىو السبب الرئيس
 التربية أسرية...  -للعنف والصراع 

45
 .أوال وغياب وسائل وأساليب الردع ثانيا : السبب الرئيس لسوء األدب ىو التربية األسرية 
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 لعلي أوف  في تكثيف مقالي في قولي:
صلحت المدرسة والحياة وإذا فسدت فسدت. وصبلح األسرة  47إذا صلحت األسرة
النس  االجتماعي والثقافي، وذلك كلو يتوقف على اإلرادة  متوقف على صبلح

السياسية الحقيقية الراغبة حقا وصدقا في إنتاج اإلنساف الصالح. فإف اهلل يزع 
 )).48بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف

 
 

                                                                                                                                            
46

 : وسببهما الرئيس غياب التحفيز المناسب أو غموض في األىداؼ. 
47

 من أين يبدأ التغيير من األسرة أو من المدرسة؟ :  
مدارسنا اليـو في وضعها الحالي غير مؤىلة لتستقبل قافلة التغيير لتكوف نقطة انطبلقها. أما إذا 

وسائل واألفكار النيرة القابلة للتطبي  والناشئة في حضن الثقافة المحلية أو أىلت باألدوات وال
فيمكن آنئذ أف تكوف صالحة الستضافة قافلة  المستوردة مع شرط التكييف لتكوف صالحة،

التغيير. وال يغنينا ذلك عن األسرة، فمكانتها مهمة وفاعليتها عظيمة واالستغناء عنها محبط 
 للعمل. 
في المدرسة مفردًة لتكوف عنصر تغيير شامل، بل يجب أف تعضدىا وتساندىا وسائل وال تك     

اإلعبلـ واالتصاؿ بنية )سياسية( قوية، فتسحضر في مشاريع اإلصبلح والتغيير في المخططات 
اإلستراتيجية العامة والخاصة حضورا قويا فعاال فيذيع أمر اإلصبلح كما تذاع بعض األمور التي 

 ذاع لتنتشر بين الناس صغيرىم وكبيرىم...أرادوىا أف ت
وقانوف التكرار مفيد في اإلببلغ: من خبلؿ وسائل اإلعبلـ المختلفة وعبر القنوات      

 التواصلية...
 أما عنصر التعزيز المادي والمعنوي اإليجابي والسلبي فضروري لنجاح التغيير واإلصبلح.  

48
ترغيب وال ترىيب وال سلطة وال صرامة فدعو ينتظر...  : أما من ينتظر التغيير التلقائي من غير 

إف القانوف الرئيس المفعل للتغيير ىو: الصرامة )السلطة الردعية( في تطبي  ما كاف فيو صبلح 
 الناس. 
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 األمية الحقيقية 
 األمنية

 22نسبة األميين إلى %تصل أمنيتهم أف  -
  تخوف األمانة...جدتي أمية: وال تسرؽ وال تكذب وال -
 فبلف حاصل على شهادة عليا في األدب...وأخبلقو فاسدة. -
ذرين الذين رأتهم المب أعظم وىو منفبلف حاصل على شهادة عليا في االقتصاد... -

 ...خائن لؤلمانات لص   وإلى ذلك أن أضف...عيني
 ىل يجب أف نعيد النظر في مصطلح األمية؟؟؟ !وعن أية أمية يتحدثوف؟ -
 

 ؟الفرؽ بين المتعلمين وغيرىمما 
إال إذا  - من غير المتعلمين -م لسنا نجد فرقا شاسعا بين خريجي المدارس وغيرى    

كأف يلفظ لفظا عربيا   ...المتعلمينزمرة من خبللها أنهم من  استثنينا كلمات يعربوف
ارات أو عب ()العرنسية أو جملة مفرنسة تتخللها ألفاظ عربية !يتشدؽ بو -فصيحا 

ليد  نثرا أو شعرا...فأخبلقهم سواء شيئا من محفوظو الت   ظهرَ أو يُ  ...إسبانيةإنجليزية أو 
ة للحياة والناس؛ إذ النظر بل وكذا تصوراتهم  ...وسلوكاتهم  سواء وطموحاتهم كذلك

 ....؟؟؟فما قيمة المدرسة والتربية والتعليمالمادية المصلحية طاغية...
 

أمية ىي حقيقية أمية كتابة أو قراءة أو إعبلميات أو حساب...إنها ال األميةُ  ليستِ     
، فصاحب الخل  الفاسد أمي ولو أتقن القراءة والكتابة القيم الجميلة/  األخبلؽ

والحساب والمعلومات...أو ناؿ شواىد عليا في أدؽ التخصصات. فبل قيمة للحساب 
 قيمة لها بدوف خل  جميل وقيم والكتابة والقراءة والمعلوميات وكل المكتسبات... ال
 فاضلة توجو العقل البشري إلى الصبلح واإلصبلح... 

 

في  رصدىاإف أزمات المجتمع الحداثي وما بعد الحداثي متعددة وكثيرة يمكن      
 وعن ىذه األزمة تفرعت األزمات.... أزمة األخبلؽ والقيم الجميلة
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موا في زماـ األمور فتلك ىي الطامة وتحكالتسيير  إذا تصدر األميوفاعلم أنو    

. سيفسدوف الحرث والنسل ويعتوف في الجريمة الجرماءالكبرى والمصيبة العظمى و 
 ...الكوف فساداً 

 المتسترين وراء العلم والفهم والتكنولوجياتاألميين  إنما يعاني العالم اليـو من شر       
.تجدىم من دعاة التجديد ..وغيره عن قصد ؛والشهادات...يفسدوف باسم اإلصبلح

 ...ولو كاف شرعا ربانيا ؛لقديمل نابذوف والحداثةوالتحديث 
 منصرؼ لنسخ التجارب الغربية األوربية واألمريكية بعجرىا وبجرىاوقصدىم فعلهم    

من غير مراعاة ألساليب التكييف ومناىج  ...ا وطالحهاهصالحب بجميلها وقبيحها
 :ىو فسي نشأ في أوساط العامة والخاصةفأسفر ذلك عن مرض ناإلنبات...

 عقدة الغرب/ اآلخر األقوى ماديا وتقنيا... 
 

واألحسن واألجمل  نطبلؽ نحو األفضلاالو  فلسفة التجاوزإذا لم نستوعب    
فلن نراوح  وبقينا مرتبطين متعلقين باآلخر وتجاربو وفلسفاتو ونظرياتو...؛ األصلحو 

 ا...مآلنال شك مكاننا والتأخر سيكوف 
 

  لم نهجر كراسي المقاىي إذالن نتطور... 
  يعد تعليمنا إلى الطري  المستقيم...لم  إذالن نتطور 
  فصح تقاريرنا عن الوقائع واألحداث الحقيقيةتلم  إذالن نتطور... 
  لم نجعل اإلعبلـ خادما لؤلفكار ال للتوجهات... إذالن نتطور 
  والبطوالت... نجازاتاإلب التفاخرأسلوب لم نتخل عن  إذالن نتطور 
  لم ننتقد تجاربنا... إذالن نطور 
 

 التعل  بالمادة والمصلحة العاجلةف :وما أدراؾ ما األمية الروحية األمية الروحية  
الميكانيكية أو  بل يشبو اإلنساف اآلالت والمحركاتفصنف من األمية الروحية. 

مسألة و  طلبا ملحا. ا مطلوببينهم في  التواز قوتح ...اإلنساف جسد وروحاإللكترونية
 لسن السراة والعامة.أعلى  اوتداوله احتاج برىانا لوضوحهتال  الروح
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 ويعتبر اإلسبلـ غذاء للجسد والروح: 
   ألنو عقيدة.للروحغذاء : 

 .غذاء للجسد: ألنو شريعة  
    

المصلحة و وأماراتها الكبرى التعل  بالمادة  ،لروحيةاساعة انفجار األزمة  تْ بَ رُ كفقد     
  فاللهم أجرنا من شر آٍت......والبعد عن اآلخرة العاجلة

 

 إشكالية العقلية المكتبية:
/ ىو الحصوؿ على عمل من المدرسة الذي يروج بين الناس أف الهدؼ الرئيس      
قل وال أكثر. فالمدرسة من أجل التنوير أو طلب العلم أو محو األمية ال أال وظيفة 

فهذه األىداؼ تبعية، بل في بعض األحياف مقصية من االعتبار.  معنى لها وال قيمة.
طلب الدرس إال من حيث ىو سبيل في  فلو أف المدارس غلقت أبوابها ما فكر جلهم

بالفكر االقتصادي ارتباطا قوياً، وإف ارتبطت المدرسة لقد )الوظيفة(.  إلى طلب العمل
 ؤاؿ التالي: لماذا تدرس؟؟اعتورؾ شك فاعترض سبيل تلميذ أو طالب واسألو الس
 قد يجيبك على النحو التالي: أدرس لطلب العلم...

 ثم اسألو: ولماذا طلب العلم...
 سيجيبك: ألحرز عمبل / وظيفة/ كأف يتخرج طبيبا أو مهندسا...

 أو منط  لئيم؟ فهل ىذا تفكير سليم
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 القيم والقانوف 
 وزيدا من القوانين يجب أف نسن" 

 ..."ىل القوانين غير كافية؟؟و من العدالة...لتحقي  مزيد 
 

 وىل تطب  القيم الجميل عن طيب خاطر؟
 تطبي  القيم يتطلب تتبعا ومراقبة خارجية، والزجر ضروري لردع المخالفين المفسدين. -

 

 ...49ال تكفي وال يعوؿ عليها دائمالكنها  الرقابة الذاتية مطلوبةإف 
بة الذاتية وأف يحاسبوا أنفسهم قبل أف يحاسبوا وأف يحرصوا يجب تربية الناس على المراق :نقوؿ

يجب االحتفاظ بالسلطة الزجرية للضرب على يد المخالفين أو  ومع ذلكعلى الفعل الجميل...
 المعاندين أو متبعي أىواءىم وشهواتهم...

 

 

 
 
 

 

 ال يميل اإلنساف بالفطرة إلى تطبي  القانوف وااللتزاـ المبادئ...    

                                                 
49
تنفيػػذ العمليػػات اإلداريػػة والمنفػػذين لهػػا، وتقػػويم عملهػػم أواًل بػػأوؿ؛ للوصػػوؿ إلػػى الهػػدؼ  "متابعػػةُ الرقابػػة:    

)عبدالرحمن الضحياف، "الرقابة اإلدراية: المنظور  .على أفضِل وجو، وأقصر وقت، وأكبر ِدق ة، وأقل خطأ وتكلفةالمرسـو 

  .(12اإلسبلمي المعاصر، والتجربة السعودية"، ص
 "وظيفة إدارية، وأن ها مثُل وظائف اإلدارة األخرى: عملية مستمرة متجددة، يتم بمقتضاىا التحق   من أف  أو ىي  

على الن حو الذي حددتو األىداُؼ والمعايير الموضوعة، وذلك بقياس درجة َنجاح اإلدارة الِفْعلػي فػي  األداء يتم  
سػػػعود بػػػن محمػػػد النمػػػر وآخػػػروف، "اإلدارة العامػػػة: األسػػػس . )َتحقيػػػ  األىػػػداؼ والمعػػػايير بغػػػرض التقػػػويم والتصػػػحيح"

 .(192والوظائف"، مرجع ساب  ص
 إلى:يمكن تنويع الرقابة و 

 اإللهية. الرقابة الرب انية أواًل:

 ؛ التي يمارسها الرئيس والمسؤوؿ.الرقابة الرئاسيةثانًيا: 

 .الرقابة الذاتية ثالثًا:

 رقابة الحسبة. رابًعا:

معاقبة 
 المخالفين.

تحفيز 
 ين.الفاعل

 

 الرقابة الذاتية

 

 يقتضي تطبي  القيم ما يلي:
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ابة والتحفيز بنوعيو ضرورياف، وال تقل التربية على المراقبة الذاتية أىمية فهي لبنة أساس فالرق

 للتطبي  وااللتزاـ.
 خ القيم وبناء السلوكات الجميلة.قوة التربية عظيمة ومكانتها مهمة لترسي -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كانًا في العقوؿ فإذا ترعرعت القيم الجمالية مع األجياؿ ترسخت في النفوس واحتلت م    

واندمجت في الكيانات ثم في المجتمع فتصير عادات وتقاليد وجزء ال يتجزأ من لحمة 
 المجتمع.

 قاؿ الدكتور عبد الكريم بكار:  
إف من المهم أف ندرؾ أف العقوبات والقوانين الصارمة والقيود الثقيلة على حركة الناس )

لها، والذي يتمثل في  ل السند األخبلقييتآكستكوف قليلة النفع وضعيفة الفاعلية حين 
 إيماف الناس بالفضائل وحماستهم لها، واستعدادىم لشيء من التضحية من أجلها. 

لدى المجتمع، وإف التوسع في اإلجماع األخبلقي إف القوانين تنهار حين ينهار    
ا شيء مخفي، وبهذ إلىالعقوبات ال يقضي على الرذائل، لكنو يساعد على تحويلها 

 التربية

 تكرار إيبلؼ قدوة
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ترتاح ضمائر كثير من الناس؛ ألنهم ال يروف المنكرات على نحو ظاىر، لكن األدواء  
الخلقية الفتّاكة تستمر في عملها ليتحوؿ المجتمع إلى ىيكل مجوؼ من الفضائل 
فيكوف أشبو باألشجار القائمة على سوقها، وإف كاف الموت قد أجهز على كل 

 50(إمكانيات الحياة فيها..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50

 .من موقع المختار اإلسبلمي -التجديد األخبلقي -مقاؿ  
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 القيم والحداثة وما بعدىا والعولمة وما بعدىا 
 :والعولمة تعريف الحداثة وما بعدىا

 متجّرديفسر الكوف تفسيرا علمياً، فكري تقّدمي  الحداثة مشروعٌ الحداثة:  -قالوا في تعريف     
، وأساس الحداثة الفصل بين الدين والدولة، فالدين في ن سلطة الماضي وكل أشكاؿ السلطةع
 ر الحداثيين تراث قديم ال يلي  بعصر متطور...نظ

 نفهم من التعريف ما يلي:

  .ونظرية تشمل كافة مجاالت الحياة أف الحداثة فكرة  -
 . العقل والعقبلنية علىتقـو فكرة الحداثة   -
 على كل قديم.الحداثة انفصاؿ عن القديم، بل ىي ثورة   -
 .ريقها ضابطإنها الحرية المطلقة التي ال يقف في ط  -

 ما بعد الحداثة:
ما بعد الحداثة: منهج فكري ينظر لئلنساف على أنو جزء من  - قالوا في تعريف    

 تعترؼفبل  ا،متحّيز  لعقلا عتبروتوالثقافي، بمحيطو االجتماعي  يتأثرالطبيعة 
بو الخطاب  الذي قيد ؛وتدعو لكسر حاجز النخبة ،بالموضوعية وال بالحرية المطلقة

الثابت والمتحّوؿ والعقبلنية وألغت الثنائيات الضدية في الفكر  تلغأكما  يثالحدا
) المهم / غير المهم ( ) األصل / الفرع ( ) الثابت / المتحّوؿ ( . ؾالحداثي: 

محكـو  اإلنساف ألف؛ ت وعدـ الهدفية وعدـ وجود الحريةوآمنت بالفوضى والتشت
 .واعتبرت اإلنساف ترسًا في آلة اجتماعية ه،تتسلط عليو وتسير  ببيئة وثقافة يعي  فيها

 وىي بهذا جاءت تنسف بناء الحداثة لتضع بناء آخر مكانو.
 

 تعرؼ العولمة: 
 نسبة إلى العالم. -
 .والثقافية واالقتػػصادية السياسية األدبيات في احديث مصطلحا العولمةكلمة  تعتبر -
 .ـ والشعوباألقوا جميػع تشمل ،واحدة كوكب بصيغةاصطباغ ال -
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 األدياف الختبلؼ اعتبار من غير واالجتماعية والفكرية االقتصاديةة نشطاأل توحيد - 

 .واألعراؽ والجنسيات والثقافات

شمولي يذىب عميقا في جميع االتجاىات لتوصيف حركة التغيير  مفهـو  العولمة -
 المتواصلة .

 يطغى على مصطلح العولمة الجانب االقتصادي. -

وأنماطها الفكرية  –خاصة األمريكية  –ميم نموذج الحضارة الغربية تع: تعني -
 .واالقتصادية والثقافية على العالم كلو والسياسية

 .قرية كونية سيرورة تسعى لجعل العالم -

وأنماط اإلنتاج  ميل إلى توحيد الوعي وتوحيد القيم وتوحيد طرائ  السلوؾ -
 .....حدواالستهبلؾ أي الى قياـ مجتمع أنساني وا

 نالك عوامل أدت إلى ظهور العولمة؛ منها:وى 
 . تحرير التجارة الدولية -2

 . األجنبية المباشرة تدف  االستثمارات -2

 . الثورة المعرفية -3

 .الجنسيات تعاظم دور الشركات متعددة -4

 
 

 منظر الحداثيين العرب:مع  
ومبدأ ": 51والمتحوؿ( في كتابو )الثابتمنظر الحداثيين العرب يقوؿ أدونيس    

، والرغبة العاملة لتغيير ىذا النظاـ، السلفية ىالنظاـ القائم علالحداثة ىو الصراع بين 
وقد تأسس ىذا الصراع في أثناء العهدين األموي والعباسي، حيث نرى تيارين للحداثة 
 : األوؿ سياسي فكري، يتمثل من جهة في الحركات الثورية ضد النظاـ القائم، بدءاً 
من الخوارج وانتهاًء بثورة الزنج مرورًا بالقرامطة، والحركات الثورية المتطرفة، ويتمثل 

أما التيار .  من جهة ثانية في االعتزاؿ والعقبلنية اإللحادية في الصوفية على األخػص
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الثاني ففني، وىو يهدؼ إلى االرتباط بالحياة اليومية كما عند أبي نواس، وإلى الخل   
قليد وكل موروث عند أبي تماـ، أبطل التيار الفني قياس الشعر ػؿ خارج التال على مثا

واألدب على الذي أبطل ػ بتعبير آخر ػ القديم من حيث إنو أصل للمحاكاة أو نموذج 
.  

تاريخنا في أخذ اإلنساف يمارس ىو نفسو عملية خل  العالم . ىكذا تولدت الحداثة   
أو عقليتين في مناخ من تغير الحياة ونشأة ظروؼ من التفاعل والتصادـ بين موقفين 

 . "وأوضاع جديدة ، ومن ىنا وصف عدد من مؤسسي الحداثة الشعرية بالخروج
 
 

 وىل تحمل الحداثة قيما جميلة؟؟  
إذا كانت الحداثة تجاوزا للقديم بجميع أنواعو فبل تنتظر منها أف تحمل قيما     

ؼ واالنحبلؿ والميوعة والمجوف بمختلف صوره وانتظر منها أف تشيع االنحرا ،جميلة
 وقد وقع الذي نقوؿ...المادية والمعنوية...

ألنو مصطلح رئيس في الحقل الحداثي وما  القديمإني قصدت استعماؿ مصطلح       
  ...بعد الحداثي

والدين اإلسبلمي   .الدين اإلسبلميكثيرة على رأسها   مقاصدويقصدوف بالقديم       
ولما انحرؼ الناس عن . شاء من شاء وأبى من أبى ؛لـو مصدر رئيس للقيمكما ىو مع

وا بتورطوا في وحل المحظورات فاضطر و الدين اإلسبلمي ابتعدوا عن القيم الجميلة 
 وتعثروا وفسد الكوف الحي والجامد...

على جميع  -والواقع شاىد على ما حملتو وتحملو الحداثة من قيم جميلة    
...وما نشاىده اليـو ونشهده قليل من كثير !!تماعية والفكرية والربويةالمستويات االج

  ...وجهل وأمية ورؽّ  ،وأىواء مسيطرة فساد عظيم وانحطاط أخبلقي كبير من مما نترقبو
 .أجارنا اهلل من ذلك كلو -كل ذلك في حلة جديدة وأشكاؿ حديثة

 

واإلسبلـ منقذ من إذ إف ، قيمهم الجميلةاعلم أف المسلمين أح  أىل األرض بعولمة   
 . ببل ريب وال شك.. الضبلؿ
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. حقيقة اإلسبلـ وجوىرهاليـو و  المسلمينأغلب سلوكات يجب أف ال نخلط بين    

فكثير من أفعاؿ وسلوكات ومشاعر المسلمين ال تمثل اإلسبلـ، واإلسبلـ بريء منها 
 .إبراىيم عليو السبلـ من أبيو وقومو براءة

 

 الفكر الحداثي وما بعد الحداثي: مبلمح العولمة و 

 .52مواجهة التراث اإلسبلمي -2

 .غير حضاريو  ادموي االتاريخ اإلسبلمي تاريخ اعتبار -2

 .للمعرفة والعلم أو تهميشو امصدر باعتباره استبعاد الوحي  -3

 .خلخلة القيم الخلقية الراسخة في المجتمع اإلسبلمي -4

 .شعار التوحيدعن ة فلسفية اصطبلحية بديلل شعاراً رفع مصطلح الحداثة  -5

استبعاد مقولة الغزو الفكري من ميادين الفكر والثقافة واستبدالها بمقولة حوار  -6
 حضارات.ال

 ...وصم اإلسبلـ باألصولية والتطرؼ واإلرىاب -7

 .والفكر والسياسة ؽتمييع قضية الحل والحرمة في المعامبلت واألخبل -8

 . خبلص إال بواعتبار العولمة القدر المحتـو الذي ال مفر منو وال -9

 –االستهزاء والسخرية والتشكيك في وجو أي محاولة ألسلمة الحياة المعاصرة  -22
 ...في االقتصاد واإلعبلـ والقوانين :المختلفة

 .53للنظريات العلمانية والترويج للمظاىر االجتماعية الغربية  -22
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. فػػػالتراث يشػػػمل االجتهػػػادات البشػػػرية واإلبػػػداعات سػػػبلميةالشػػػريعة اإلو  التػػػراث اإلسػػػبلميىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػين  
واإلنجازات... المحتملة للصحة والخطأ؛ أما الشريعة اإلسبلمية فنصوص أنزلها اهلل في القرآف الكريم وأحاديث 
جاء بها الرسػوؿ المصػطفى صػلى اهلل عليػو وسػلم. وقػد يُْطِلػُ  بعضػهم علػى الشػريعة اإلسػبلمية مصػطلح التػراث 

مية أو الفكػػر اإلسػػبلمي ليلػػبس النصػػوص الثابتػػة لبػػاس التغييػػر والتجديػػد المػػرتبط بػػالفكر واالجتهػػادات اإلسػػبل
 المحتملة للخطأ والصواب. 

. فػػالقيم تقػـو القػػيم عنػػد العلمػانيين علػػى مبػػدأ الحريػة، ولػػن تجػػد فػي القػػاموس العلمػػاني أثػرا للحػػبلؿ والحػػراـ 53
يحق  اإلشباع األساسي والبيولوجي، أما القيم الطالحة فكل ما يعي   الصالحة في نظر الفكر العلماني ىي كل ما
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 ورحمة: شفقةٌ  
حداثي وىم في عمية أشف  على كثير ممن يستعملوف مصطلحي الحداثي وما بعد ال    

من أمرىم والراف عبل على قلوبهم، ال يدركوف حقيقة المعاني وال المقاصد وال 
المغازي، يسمعوف ويرددوف كالببغاوات...يظنوف عن جهل أو علم شبيو بالجهل؛ أو 

وبالمناسبة أشف  قل عين الجهل؛ أنهما يدالف على التقدـ والتطور والرقي واالزدىار...
 لمصطلٍح ال يدرؾ معناه وحمولتو؛ ال يفقو منو إال قشوره الظاىرة. على كل مستعملٍ 

 
: إنهما يرادفاف الخبلعة والمجوف اإللحاد والشذوذ وتجاوز الفطرة ونكراف       يا قـو

 األصوؿ والتمسك بالمادة والتعل  بالوسائل بغض النظر عن الغايات...
الرجل أو قرد وكلب...كما يمكن يمكن للرجل في زمن ما بعد الحداثة أف يتزوج ب    

 للمرأة أف تتزوج بالمرأة وكلب وأرنب...وىذا ليس بغريب عنا...
 

ثم إف تحكيم العقل والمنط  في زمن ما بعد الحداثة أمر متجاوز قديم وعديم       
الجدوى...وال مجاؿ للحديث عن اإلسبلـ في زمن الحداثة وما بعدىا...إنهما الحرية 

التاـ الكامل عن الدين والعقيدة والمنط   واالنسبلخ -ى المطلقة الفوض –المطلقة 
والعادات صالحة وفاسدة...إف الحداثة وما بعدىا تجاوزت مسألة فصل الدين عن 

 ... متوحشاً  الدولة إلى فصل العقل/ الروح عن الجسد فصبلً 
 

 وماذا بعد العولمة؟
يا من خبلؿ وسائل اإلعبلـ أرى واهلل أعلم أف الشر سينتشر في جل أنحاء الدن   

 المختلفة، وآنئذ سيدرؾ الناس مفاسد الشر وأخطاره وسيعودوف إلى رشدىم: 
 سيعود الكبار األقوياء وسيقلدىم الضعفاء األذالء...

                                                                                                                                            

عمليات اإلشباع. استطاعت العلمانية مػن خػبلؿ وسػائل اإلعػبلـ المختلفػة )الػدش واإلنترنيػت علػى الخصػوص( 
بث  سمومها المميتة معتمدة على الخطاب الغرائزي؛ إذ ىو أيسر الطرؽ لشرخ المنظومة القيمية. ولقد نجحت 

 العلمانية نجاحا باىرا في قطع الصلة بين الروح والجسد. 
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 نحو المستنقع الكبير السريالية 
 

والقيم األخبلقية، ىدفو التحلل  الس ريالية مذىب أدبي فني فكري غير ملتـز باألدياف
الواقع والحياة الواعية، واالرتباط بالبلوعي أو البلشعور؛ المكبوت في النفس  من

 البشرية؛ وامتدت ىذه النزعة إلى الكتابة األدبية. 
وتعتمد السريالية اعتمادًا كلياً من ركائز ىذه النزعة الضالة إبراز تناقضات الحياة.    

عتقدات واألدياف والقيم األخبلقية مهملًة ومتجاوزة للم ؛على األمور البعيدة عن الواقع
 .كما أنها مرو ج للفوضوية الفنية واالجتماعية  .السائدة في المجتمع

لتشكيل مجتمع ثوري. وقد شملت ثورتهم  ويؤمن السرياليوف بالثورة لتغيير حياة الناس
 الثورة على اللغة التقليدية، وإحداث لغة جديدة.

 تأثرت السريالية: 
 ( في تحليلو للنفس اإلنسانية.فرويدفس اليهودي )بآراء عالم الن -
 بالفكر الماركسي الشيوعي ودعوتو إلى الثورة لتغيير المجتمع. -
ـ. وىي 2921( التي ولدت في زيورخ بسويسرا سنة الداديةبحركة سبقتها ُتدعى ) -

ودة حركة فوضوية تكفر بالقيم السائدة والمعتقدات والتقاليد االجتماعية وتدعو إلى الع
 إلى البداية.

السريالية ومبادئها فقد تبناىا مذىب الحداثة األدبي الفكري،  أما أفكارُ      
 حيث أصبت جميع جداوؿ السريالية تصب في المستنقع الحداثي الكبير.
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 مع الكتابة قصد اإلقناع والتصالحقيمة اإلببلغ  
 الكتابة قادرة واللغة مسعفة 

اصل بالكتابة قادرا على اإلببلغ واإلفهاـ، توصيبل لؤلفكار يجب أف يكوف التو         
 والتصورات والمعلومات؛ ولم ال المشاعر؟؟

 
نعم الكتابة قادرة واللغة العربية مسعفة وأساليبها التعبيرية متعددة ومترادفاتها       

كثيرة واللغة غنية ... ورغم ىذا الغنى فإف التواصل بالكتابة ال تؤدي الغرض، وال 
 ؛ وإنما لغيرىا من األسباب. ال لذات اللغةتستوفي القصد؛ 

 
فتجد نفسك بحاجة إلى الكاتب؛ صاحب الكتاب؛ ليفك ألغازه ويكشف أسراره   

ويفك شفراتو. وكأف الكتاب/ المقاؿ لم يكتب باللغة العربية أو كتب باستخداـ 
 …ولو كانوا من الخاصة –إشارات معينة ال يفهما القراء 

 
بكل  -يعني ذلك أنك ساذج أو قليل الفهم أو غير متخصص؛ بل يعني ليس    
 أف الكاتب ال يعرؼ أبجديات التواصل بالكتابة العربية، بلو أف يتقنها... -صدؽ

 
نسجل ىذا األمر كذلك في الكتب المقررة للدراسة، في المدارس والكليات،       

تب المبرمجة تقوؿ للتلميذ أو وكأف المؤلفين واإلدارة التربوية المصادقة على الك
 الطالب:

 " إنك بحاجة ماسة إلى الساحِر المدرِس األستاِذ ليفك السحر ويقرأ الطبلسم".
 تقوؿ لو بصيغة غير مباشرة؛ وفي أحياف أخرى؛ مباشرة:   

" إنَك بحاجة إلينا ولست مستقبل عنا؛ إف سجن المدرسة لن يخلي سبيلك". )رفض 
 بيع براءة االختراع؟؟(
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)وال يجب أف يفهم من كبلمنا أنا ندعو إلى االستغناء عن األستاذ المعلم. فذلك غير  
ممكن مهما تطورت التقنيات والتكنولوجيات. فمن خبلؿ المعلم تزرع بذور القيم 
الجميلة والمبادئ الرفيعة، التي يصعب؛ إف لم أقل يستحيل؛ نقلها عبر الكتابات 

 …(والمقاالت
 

ىو أننا ال نكتب لغيرنا من المتلقين،  -غموض كثير الكتابات في -السبب والعلة  
 بل نكتب ألنفسنا، بل أخشى القوؿ إننا نكتب لنكتب...الكتابة العبثية.

 
؛ يكتبوف وذىنهم خاؿ من 54إف بعض )الكتاب( ال يكتبوف إال من أجل الكتابة

يمة للكاتب للكتابة. ىذه األىداؼ ىي التي تعطي الق… األىداؼ اإلجرائية والعامة
والمكتوب، وتسطر الطري  لمسار الكتابة فتكوف بمثابة الصوى الهادية الموجهة إلى 

 البغية المقصودة.
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 الموضوعات التي ينبغي أف يكتب فيها الكتاب، وىي: 35/2ذكر حاجي خليفة في كتابو كشف الظنوف  

 أف يبحث أو يؤلف في مجاؿ لم يسب  إليو. -2
 أف يبحث في موضوع فيو نقص يريد أف يسدده أو يتممو. -2

   يريد أف يشرحو ويوضحو.أف يبحث في شيء غامض أو معل -3

 أو في شيء طويل يريد أف يختصره؛ دوف أف يخل بالمعنى. -4

 أو في موضوع مفرؽ بين الشتات والكتب يريد جمعو وحصره. -5

 أو في موضوع مختلط يريد ترتيبو وتنظيمو. -6

 أو في شيء أخطأ فيو غيره فيقـو بتصحيحو. -7
 

ال ينبغػػي لحصػػيف اف يتصػػدى إلػػى تصػػنيف أف قػػاؿ صػػاحب األحػػوذي:" و  2/72وفػػي القواعػػد للزركشػػي      
يعدؿ عن غرضين، إما أف يخرع معنى وإما أف يبتدع وضعا ومبنى، وما سوى ىذين الػوجهين فهػو تسػويد الػورث 

 والتحلي بالسرؽ".
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ومن األسباب المهمة في فهم الظاىرة:الجهل بقانوف التموقع: ويعني أننا ال نضع      
م أنفسنا في محل اآلخرين، وفقا لزمانهم ومكانهم وعقلهم وسقفهم المعرفي وحاالته

 الشعورية ووضعيتهم التاريخية والجغرافية، وبنية لغتهم وأساليبهم في الخطاب...
 
الفهم الدقي . أما إذا كاف يكتب ما ال -ىذا إذا كاف الكاتب يكتب ما يفهمو     

 ، فتلك ىي الطامة الكبرى. ايفهمو أو يفهمو فهما ناقصا مشوش
 
خياؿ، أو شطحات فكر، بل ىو إف ىذا األمر الذي أتحدث عنو ليس ضربا من ال   

 واقع قائم بذاتو؛ واقع وقوعا ال شك فيو، وبكثرة. 
راجع إليو،  عولعل الجهل الضارب بأطنابو في الكثرة الكاثرة الكارثية من المجتم

 وسبب فيو كذلك. 
 -نسجل ىذه الظاىرة كذلك في اللغة الشفهية؛ فهي ال تخلو كذلك من الغموض   

 موض الكتابات، األدبية خصوصا والعلمية عموما.ولكن غموضها أقل من غ

 

 نقدية عربية:نحو نظرية  -ابو المرايا المقعرة قاؿ عبد العزيز حمودة في كت
غموض الكتابات الحداثية العربية نوعاف: غموض غير مقصود وغموض مقصود » 

 متعمد. والغموض غير المقصود من النوع الذي ال يغتفر، فمن ناحية النتيجة فإنو
يؤدي إلى تشويو األفكار والمفاىيم األصلية. وأما أسبابو فهي األخرى ال تغتفر ألنها 
تنشأ إما عن سوء فهم النص الحداثي، وإما عن سوء نقلو إلى العربية، وفي معظم 

 األحياف عن االثنين معا...
 

أما الغموض المقصود في الكتابات الحداثية العربية فهو مجاراة واعية مدركة 
ض النص الحداثي في لغتو األصلية تأسيسا على مبدأ لفت لغة النقد النظر إلى لغمو 

 .55«نفسها 

                                                 
55

 (227 -226ص: 272)انظر سلسلة عالم المعرفة العدد  

 



 حنافي جواد     بقلم األستاذ  … مػ ؟؟قيمٍ ة أي  ػ القي 
 

76 
 

  
ال يحسن أف يفهم من مقالتي ىذه أف الناس في التأليف سواء. فمنهم النجباء      

بوف ما يستوعبوف وما ُيستوعب؛ ولكنهم نزر يسير مقارنة مع األذكياء الذين يكت
أصحاب درجة الصفر من الكتابة. )أي الذين يكتبوف ويكثروف ليقاؿ عنهم ويتحدث 

 بهم...أو ألغراض أخرى ال نعرفها...(
 

وال أحب أف يفهم من كبلمي أف اللغة العربية قاصرة عن التعبير كما يتخيل وىماً 
باف ثقافة لغات أجنبية، إما ىنا أو ىناؾ. فاللغة العربية غنية كل بعض الذي ارتضعوا ل

 الغنى، والقصور إنما ىو قصور في مستعمليها. 
 

 

 –ال يختلف بعض المحاضرين والكتاب والمؤلفين عن غيرىم من سوقة الناس      
ى ( التي يستعملوف لزخرفة أقوالهم وتنمي  معاني ال ترق56إال باللغة )الفصحى -عوامهم

 إلى درجة المعاني...
فهناؾ أفكار ومعلومات معلومة لدى أغلب الناس إال أف الفرؽ كامٌن في الخطاب  

 الذي يحملها:
 فالعواـ سوقُة القوـِ يعبروف عنها في خطاب دارج عامّي.

و)المثقفوف( يعبروف عنها في قوالب )الفصحى(، ويضيفوف لها األلواف والزخارؼ 
 وىي ليست بجميلة. -ةوالمحسنات فتغدو كالجميل

 

ومن الزخرؼ الَمْضِفي على الكتابات )غير الراقية إلى درجة الكتابة واإلببلغ(      
 إحصائيات وأرقاـ ووثائ  ودراسات ميدانية، ُتَطن بها آذاف السامعين أو القارئين. 

ال يكاد الذكي، بل حتى العامي قليل الذكاء، يجد فرقا بين االثنين، بل ىما نمط    
 واحد في صورتين متباينتين في الفصل ال في األصل. 

                                                 
56

  !بغض الطرف عن اللحن وفساد الذوق... واعلم أن األغل:ية الساحقة ال جييدها. إهنا فصحى جتوزا،   
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وقد كنت يوما أقرأ على أحدىم فقرات من كتاب فاستوقفني قائبل:" إف ىذا الذي     

 …"يتحدث عنو المؤلف معروؼ ومعلـو عند كل الناس... فبل داعي للتكرار
 فعجبت من كبلمو ولما تأملتو أذىلني ذكاؤه ووعيو. 
 
كذلك أسلوب جديد استشرى في المجتمعات المتخلفة بين مثقفين؛   ومن الزخرؼ   

في حقوؿ متعددة؛ وأخص بالذكر حقل السياسة وعلم النفس واالجتماع واألدب 
 . وىو أسلوب الل ف والدورافوالتاريخ... 

فهو الكبلـ الذي ال ينطب  عليو حد  الكبلـ: وحده: اللفظ المركب المفيد بالوضع؛     
 إال بالتركيب السليم الُمفهم. وال إفادة

فالكبلـ إذا لم يك إجرائيا عمليا دقيقا ال يتحق  منو مقصود، وتتحق  منو الصرفة     
 . 57واإلبعاد والعجز

 

 التصالح مع الترجمة:
إال أف  -ال يشك أحد في أىمية ترجمة أفكار اآلخرين ومؤلفاتهم األدبية والعلمية 

 المؤمن حيث وجدىا فهو أح  بها.يكوف رأيا شاذا...فالحكمة ضالة 
  -وال يجادؿ أحد في ضرورة نقل األفكار والتصورات بنزاىة علمية وأمانة خلقية    

 كي تصل الفكرة والمعلومة إلى المتلقي كما أرادىا صاحبها وقصدىا.
نريدىا ترجمة أمينة في نقلها، ال مشوىة مخلة بالنص األصلي. فكثيرة ىي     

 ودة فيها قليلة. الترجمات، لكن الج
تحس أف الفكرة األصلية  -من الكتب والمؤلفات  -فعندما تقرأ بعض المترجمات    

مشوىة مشتتة بين ركاـ األلفاظ والكلمات، التي ال يكاد يجمعها جامع وال ينظمها 
 ناظم. وقد ال يفهم القارئ النص المترجم كليا أو جزئيا...

                                                 
 .صرفة عن معانيه وحقائقه، وإبعاد هلم عن ال قد واملاس:ة والعجز عن الفهم  57
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تمكنوف المتمرسوف على اللغة المترجم منها فبل يجوز أف يتصدر للترجمة إال الم   
وإليها. وال يكفي أف يكوف المترجم ملما متمكنا من لغة واحدة؛ بل المطلوب التمكن 

 من لغتين صرفا ونحوا وببلغة وعادات في الخطاب...
 والترجمة في كل األحواؿ نسبية متوقفة على الدقة واألمانة وعلم وفقو في اللغتين...

 

 ألدب شعرا ونثرا:التصالح مع ا
القارئ والدارس لؤلدب؛ شعرا ونثرا؛ يبلحظ ترد وتدىورا وتقهقرا إف على مستوى   

 -بعض اإلعراض –شكل أو مضموف النص األدبي. فكثيروف ىم القراء الذين أعرضوا 
عن األدب الحديث. إما سبب إعراضهم فالرداءة. فاألدب الذي ال يستطيع جر قرائو 

ن االتصاؿ والتواصل والقنوات الفضائية واألرضية والشبكة في زم –واستقطابهم 
 مشكوؾ في قيمتو الفنية وأىدافو األدبية وتوجهاتو اإليديولوجية...  -العنكبوتية

أىم ما في األدب عنصر اإلبداع. ولما غاب عنصر اإلبداع الجمالي في األدب    
ها المتخصصوف بلو ال يفهم –الحديث الحداثي وانكب الكتاب على كتابات غامضة 

 ضاع األدب.  -غير المتخصصين من القراء المتلقين
عن التمييز. إذ زعموا أف غموض اإلبداع والغموض فعجزوا فالتبس على ىؤالء مفهـو 

تداخبل غريبا ال  –النص والتباس معانيو وتشابك خيوطو السردية وتداخل أزمنتو 
ف أف النص الغامض الملتوية أحداثو إبداع أو جزء من اإلبداع. يظنو  -تستسيغة العقوؿ

 المختلطة خيوطو قادر على الحياة ومواجهة الزماف، فقالوا: إنو نص ال يموت...
ألم يعلموا أف تضمين النص األدبي األخبلؽ الجميلة والمثل العليا واآلداب والحياء    
بية في قوالب فنية وحبكة جميلة متماسكة وشخصيات متزنة ومعاف راقية وعقد أد -

 مشوقة منسوجة بعناية وإتقاف...كفيل بزيادة العمر االفتراضي للنص األدبي؟    
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 القيم والفطرة 
 وما الفطرة؟ 

الفطرة استعداد طبيعي وإمكانيات كامنة قابلة للتطوير أو ىي ىياكل وقوالب مجهزة   
 فيها المكتسبات والمتعلمات ومختلف الموارد. تؤثر

 يكوف خي را أو شر يرا.فاإلنساف مستعد بالقوة ل
 

 .إف شاء اهلل.فالتنشئة على القيم اإليجابية = إنساف خير/ صالح.. 
 .التنشئة على القيم السلبية = إنساف شرير/ طالح.. 

 تتأثر الفطرة ب:
 .محيط األسرة 
 .اإلعبلـ 

 .المدرسة 

 .المجتمع 

 58النخبة... 

 .... 

 

جتماعي والحياة األسرية فلن إذا عزلت طفبل عن المحيط اال: برىاف ما أقوؿ      
 .تقوده فطرتو إلى شيء

فالمحيط والتنشئة االجتماعية واألسرية واللغة والتواصل والتعلم... ىي التي تعطي     
 لئلنساف الوجود الفعلي: أي الوجود بالفعل في مقابل الوجود بالقوة...

                                                 

للنخبػػػة فػػػي المجتمػػػع تػػػأثير كبيػػػر ووقػػػع عظػػػيم، ال سػػػيما إذا أبػػػرزت ىػػػذه النخبػػػة فػػػي وسػػػائل    58
 ا بالقبوؿ أو بالرفض...على النخبة إم يؤشرواإلعبلـ ىو الذي اإلعبلـ واالتصاؿ الجماىيري. 

النخبػػة بسػػلوكها وطريقػػة تفكيرىػػا وعاداتهػػا ومبلبسػػها وطريقػػة حػػديثها وىواياتهػػا واىتماماتهػػا قػػدوة 
مػػػن العلمػػػاء والسياسػػػيين واألدبػػػاء والمثقفػػػين  )مؤلفػػػة(يقتػػػدى بهػػػا عامػػػة النػػػاس وخاصػػػتهم. وىػػػي 

 والفنانين ونجـو الرياضة... وقد تكوف من المنحرفين الشاذين.
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 فما ىي عبلقة الفطرة بالقيم؟
 (.محايدة)مجانبة ة وإمكانيات: قوة الفطرة استعداد وقوة باطني -
 الفطرة السليمة القيم الجميلة.  وتنتجالقيم الجميلة الفطرة وتغذيها،  توج و -

 فالعملية؛ إذف؛ تبادلية: بحيث تتغذى الفطرة من القيم لتنتج قيما.
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 حاؿ الفطرة عند الوالدة:
 الخير والشر.توجػو الكتابة؛ يمكن أف تكتب عليها  مسطرةكصفحة     
 ؟ صفحة بيضاءولماذا ىي صفحة مسطرة وليست  

نا مهما غيرنا فطرة اإلنساف إنما نغيرىا وفقا للقوالب الفطرية ألن     
فالسطور ىي المعالم  .الجاىزة، إما في اتجاه الخير أو في اتجاه الشر

      ىي بعبارة أخرى مصادر القوى الكامنة في: والمحددات الهادية
   ...اإلنساف

أما كونها صفحة مسطرة فؤلف اإلنساف لن يفقد إنسانيتو إال بالموت...فالطفل إنساف والشاب 
 إنساف والكهل والشيخ إنساف...

 أما الذين يقولوف إف الطفل ال يولد صفحة بيضاء فيقصدوف أف للطفل مؤىبلت وقدرات
؛ يكتسبها الطفل من وملكات...فتلكم المؤىبلت والقدرات والذكاءات...مكتسبة ال موروثة

 قيم 
 مجيلة

 مةسليفطرة 
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وال تظهر إال من البيئة التي يترعرع فيها...إف تلك الطاقات موجودة بالقوة واالستعداد الفطري 

 خبلؿ العوامل البيئية والتنشئة األسرية والتواصل والتقاسم واالحتكاؾ...
   صحيح الكسل يورث والجهل يورث والفقر يورث...يورث ثقافيا ال جينيا.
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 القيم واالستهبلؾ: 
 

بل يمؤله فجوؼ ابن آدـ ، أما الحاجات والرغبات ال حدود لها" 
االستهبلؾ سلوؾ فطري من جهة ومكتسب ثقافي إف إال التراب...

  ،من جهة أخرى...وقد يكوف االستهبلؾ عبادة يتقرب بها إلى اهلل
منظور ...فاالستهبلؾ من وإثما كبيرا وىبلكا كما قد يكوف معصية

ثم إف الشراىة االستهبلكية والنفقات شرعي وسيلة ال غاية...
الترفيهية والمظهرية سبب األزمات والويبلت ما ظهر منها وما 

 بطن...
  

جنوف االستهبلؾ ضرب من ضروب فساد المنظومة القيمية واألخبلقية ودليل قاطع    
     على التخلف العقلي والمجتمعي وفساد الرؤية االقتصادية...

لقد نظم اإلسبلـ سلوؾ المستهلكين تنظيما محكما؛ فالقاعدة المؤطرة للعملية     
. أما اإلسراؼ والتبذير فمحرماف تحريما قاطعا التوسط واالعتداؿاالستهبلكية ىي: 

 قطعيا.
 

 فاإلفراط في االستهبلؾ عائد بالضرر البالغ على اإلنساف والحيوا    
طار اإلسراؼ في استهبلؾ الموارد الطبيعية والمصادر والبيئة....ويندرج في ىذا اإل

 الطاقية...
 

: تتحق  من خبلؿ العمليات اإلشهارية والدعائية واألساليب صناعة المستهلك    
 التسويقية المغرية...وتكلف ىذه العملة الشركات المبالغ الطائلة الخيالية...

والطبقات: صغارا وكبارا، رجاال وتستهدؼ العملية اإلشهارية مختلف الشرائح والفئات 
وسيلة للترويج لكثير من  المرأة وجسدىاونساء، فقراء وأغنياء...وتستغل 

... وليس الصدؽ بالشرط الضروري عند أغلب المستشهرين وشركات !المنتجات
اإلشهار؛ الغاية عندىم الترويج للمنتج أو السلعة عن طري  الكذب واإلغراء والتبلعب 

 ...)الغاية تعلل الوسيلة (اؽبالعقوؿ واألذو 
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أما جمعيات حماية المستهلك فلم ترَؽ إلى مستوى  :جمعيات حماية المستهلك     
تلك الشركات العمبلقة المجندة برؤوس األمواؿ الخيالية والموارد البشرية المؤىلة 
  نللدفاع عن مصالح الشركات بغض النظر عن الح  والباطل...فمعاناة المستهلكي

 ألضرار التي يتكبدونها عظيمة مادية ومعنوية وصحية...كبيرة وا
 

يعتبر األطفاؿ من ضحايا السياسيات اإلشهارية الكاذبة  :األطفاؿ المستهلكوف   
...إف تنشئة األطفاؿ على حب االستهبلؾ وربطهم بمنتجات معينة يجعل منهم زبناء 

لهذا فاألطفاؿ  غذا... للشركات، يستهلكوف المنتج ويروجوف لو؛ إذ أطفاؿ اليـو رجاؿ
وال تقل مكانة اإلعبلـ أىمية  في حاجة ماسة إلى  القدوة االستهبلكية الرشيدة...

لترشيد سلوؾ المستهلكين من األطفاؿ وغيرىم...ومما يؤسُف لو أف يساىم اإلعبلـ 
في التغرير بالمستهلكيَن والتبلعب بهم وبصالحهم مقابل أمواؿ تدفعها الشركات 

 عبلمية... للمؤسسة اإل
بأخطار االستهبلؾ لجاعل من األبناء لقمة سائغة  )أو انعدامو (إف قلة وعي اآلباء    

  مستقرىا بطن شركات ىمها الترويج للمنتجات ورفع نسب عدد المبيعات...
 

سؤاؿ ال يحتاج إلى جواب...فالجواب معلـو أبلج،  ؟ومن المسؤوؿ عن التوعية  
ة االنتباه إلى أمر بالغ الخطورة؛ ىو: ضرورة حماية وىدفي من طرح السؤاؿ ىو إثار 

 المستهلك من وح  الدعاية اإلشهارية...
 

والوعي غير كاؼ؛ إذ يقتضي الواجب األخبلقي أف  ؟ىل الوعي بالخطورة كاؼ
 يحمى المستهلك ويضرب بعنف على يد الشركات المتجاوزة للحدود...

 

 : أخبلقيات العلم  
 اضعا لسلطة الماؿ؟ىل أصبح العلم تابعا وخ 

   لماذا يسكت أىل الميداف وخبراؤه عن فضح المخالفين المتبلعبين فعقوؿ
 الناس وأذواقهم؟
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   أنفسهم مقابل عرض قليل دراىم معدودة ال تعادؿ والخبراء ىل باع العلماء
جزء يسيرا من حياة البشر والكوف والكائنات؟ أـ غر تهم السيارات الفارىات 

 !والعمارات واألراضي والضيعات...؟والبيوت الشامخات 

  ىل من العلماء شرفاء؟...نعم منهم شرفاء ومنهم من باع نفسو مقابل عرض
 زائل...

 

 أْنَسَنُة الشركات 
... تسهم بسهاـ عديدة والتسوي  شركات اإلنتاجبعَض  ينسى الناس أو يتناسوف أف     

بر إنتاجها أو تسويقها ع األخبلؽ الفاسدةإشاعة في الترويج للفساد والرذيلة و 
لمنتجات فاسدة مفسدة، مستغلًة لذلك السلطة السحرية اإلعبلمية للدعاية واإلشهار 
الصادؽ والكاذب، تغرر بالمستهلكين وتستخف بإنسانيتهم وبحقهم في العي  الهنيء 

 .. في محيط نظيف وكوف متزف.
يجبر على استهبلؾ ما صحيح: إف اإلنساف يختار لباسو وزيو وما يستهلكو كما ال     

في اختيار الموجود المتوافر في السوؽ. فإذا  مسير ؛رغم ذلك؛ ...لكنوال يحب
، فإنو يضطر لبلختيار فيما ىو وبأخبلقو افترضنا أنو لم يجد ما يرضيو وما يلي  بو

أو يتنازؿ عن بعض مبادئو ألجل الضرورة أو لمسايرة العصر والحداثة... فهل  موجود
إلى رقابة أخبلقية لتحمي المستهلكين وتوجههم الوجهة االستهبلكية نحن في حاجة 

السليمة أو نترؾ الشركات َتصوؿ وتجوؿ في السوؽ االستهبلكية كما حبل لها 
وطاب؟؟ وىْل نحن في حاجة إلى شركات خضراء ال تستهين باإلنساف وكرامتو والكوف 

 وجمالو؟؟
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 القيم والسعادة:
 ادة سعد:في م -مما يقولو ابن منظور

والسعادة:  سعد: الس ْعد: الُيْمن، وىو نقيض الن ْحس، والس عودة: خبلؼ النحوسة،"  
 خبلؼ الشقاوة. يقاؿ: يـو َسْعد ويـو نحس. وقد َسِعَد َيْسَعُد َسْعدًا وَسعاَدة، فهو

 فهو َسليم، وُسْعد، بالضم، فهو مسعود، والجمع ُسعداء سعيد: نقيض َشقى مثل َسلمِ 
اأَلزىري: وجائز َأف يكوف سعيد بمعنى مسعود من َسَعده اهلل،  ثى بالهاء. قاؿواألُن

يكوف من َسِعد َيْسَعد، فهو سعيد. وقد سَعده اهلل وَأسعده وَسِعد َيْسَعد، فهو  ويجوز َأف
 " ...سعيد
 

 ماىية السعادة:   
ر. انشراح النفس وىدوء الروع واطمئنانو، بحيث يحس المرء بالبهجة والسرو    

. فبل يعد الحاالت العادية أو حاالت التوتر والغضبويمكن تمييز حالة السعادة عن 
الغضباف والمتوتر سعيدا، كما ال يعد اإلنساف العادي سعيدا. بحيث إف السعادة مرحلة 
متقدمة عن الفرح، فالفرح الدائم المستمر يتحوؿ إلى سعادة، ويمكن اعتبار الفرح 

ا. ومن المعلـو بالتجارب أف السعادة الدائمة الطلقة غير سعادة جزئية أو مقدمة له
 متاحة في الحياة الدنيا.

 

 تحصيل السعادة: 
العمل الصالح في الدنيا والتزاـ دين : تحصيل السعادة المطلقة -2

 اإلسبلـ عقيدة وشريعة ومنهاج حياة كفيل بتحصيل السعادة األخروية.
 ة:يتحصيل السعادة النسب -2
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 التزاـ القيم اإلسبلمية/ الدين اإلسبلمي.: السعادة الحقيقة - أ 
 : غير مؤطرة بتعاليم اإلسبلـ وقيمو النبيلة.السعادة الوىمية -  

 

 الوصفة اإلسبلمية كلية شمولية:
، ويعتبر المريض المخالف يالمريض ملـز باتباع الوصفة الطبية ونصائح الصيدالن    

وتوجيهات الصيدالني. ومعلـو  مخطئا؛ إف ىو لم يلتـز بتعاليم الوصفة الطبية ونصائح
أف الوصفة تؤخذ بالجملة، فبل يجوز للمريض أف يختار دواء دوف دواء أو يجمع بين 
األدوية أو يفرؽ بينها مخالفا للوصفة والنصيحة. وإف فعل ذلك فإنو يعرض نفسو 

 للتهلكة؛ ولن يحصل لو الشفاء المطلوب.
   

ومن خبلؿ توجيهات الطبيب ونصائح وكما أف الوصفة الطبية تؤخذ بالجملة،     
الصيدالني، وكذلك الوصفة اإلسبلمية الشرعية )من أجل تحصيل السعادة النسبية في 
الدار الدنيا والمطلقة في الدار الباقية( ال توتي أكلها إال إذا طبقت جملة وتفصيبل. 

أمرا أف تكوف وما كاف لمومن وال مومنة إذا قضى اهلل ورسولو  "قاؿ اهلل سبحانو وتعالى:
)سورة األحزاب اآلية  .لهم الخيرة من أمرىم ومن يعص هلل ورسولو فقد ضل ضبلال مبينا"

36.) 
 

 السعاة والماؿ:
يعتقد كثيروف أف تحقي  السعادة مرىوف بالغنى والماؿ. فهل كل غني سعيد؟ وىل     

 كل سعيد غني؟؟...
تبين من ىذه اإلجابة الموجزة أف سعداء وال كل السعداء أغنياء. في ءليس كل األغنيا   

السعادة ال يقتضيها الماؿ والغنى اقتضاء منطقيا ضروريا. فقد يكوف الغنى وسيلة 
للسعادة أو وسيلة للشقاء... يتوقف ذلك على تصرفات المالك الغني وأساليبو في 

 .بل نوع منها فقطالحياة والعي . والسعادة التي يحققها الماؿ ليست كل السعادة، 
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 أنماط السعادات:
 سعادة حقيقية وسعادة وىمية. -
 سعادة دائمة وسعادة مؤقتة. -

 سعادة مأمونة الغّب وسعادة غير مأمونة. -

 سعادة الفقراء وسعادة األغنياء. -

 سعادة مالية وسعادة اجتماعية. -

 سعادة األكل والجماع... -
 

 الحياة: 59اإلنساف ومشكبلت
واالبتبلءات، فالواجب أف يكوف اإلنساف بالمشاكل  العي  في الدار الدنيا محفوؼٌ   

قادرا على تجاوزىا والتواف  واالنسجاـ معها. فالمشكبلت جزء ال يتجزأ من الحياة 
أو ناتج عن  -يسببها –وسنة من سنن اهلل في الكوف. فهي إما ناتجة عن اإلنساف 

 وكبلىما واقع بإذف اهلل عز وجل. –الطبيعة 
 المشاكل والتواف  معها: والواجب أف يستعين اإلنساف لحل

 باهلل الواحد األحد. -
 بالشريعة اإلسبلمية. -

 بالعقوؿ المستنيرة بالقيم الجميلة واألخبلؽ الفاضلة. -

شريطة موافقتها لتعاليم  -ن بالتجارب البشرية الناجحة يكما يمكنو أف يستع -
 اإلسبلـ.

 

                                                 
59

 في عصر العولمة: -مشكبلت العالم اإلسبلمي  بعض  

 .مشاكل التلوث البيئي والسلوكي والِقَيمي ورعاية الطفولة والعنوسة -
 .مشاكل الغذاء والدواء -األمراض المشتركة  -األوبئة  -مشاكل المرض: اإليدز  -
 .مشاكل الفقر والبطالة واالكتئاب واالنتحار -
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 .من أجل السعادة البشرية 
 

؛ فحظها عظيم ةمنها األنانيفوجدت  -ـوالي -تأملت أسباب الشقاء في العالم    
 وشرىا مستطير...

؛ ولها بين الناس في أرجاء العالم -بكثرة -األنانية من السلوكات المرضية المنتشرة 
. إف برنامج األنانية وحب الذات من البرامج مظاىر اقتصادية واجتماعية وفكرية..

فإف األنانية من العادات  60"تداالقديمة في التركيبة البشرية؛ ومن منظار "نظرية العا
وتضبط بالتوجيهات والقيم الجميلة المتأصلة في النوع البشري؛ فإذا لم تشذب 

.  -أحدثت الجرائر المتنوعة  كما نشاىد ذلك اليـو
 

، وترىاتها والحداثية فالرأسمالية ومفاىيمهافي ازدياد مهوؿ مخيف؛  معدؿ األنانية     
، تكرس لهذا السلوؾ بقوة. ومن وما بعدىا ،الشريرة لعولمة، واوخبثها وما بعد الحداثية

بالمعنى األخبلقي  61تبعات السلوؾ األناني تفسخ المجتمعات وتبدد التكتبلت
 ...التفككات العائلية -مثبل -في المجتمعات اإلسبلمية  ؛فمن نتاجها ،للكلمة

 

سبلمية؛ يرثى لو، إف الوضع العائلي في الببلد اإلسبلمية، وكذا في الببلد غير اإل 
ات . يدعمها التأويل الفاسد للخبلفىائلة من األنانيةألننا أصبحنا محملين بكميات 

باعتبارىا فكرا ونمطا اجتماعيا واختيارا  –ة ماليوالتصرفات، وكذا المنط  الفاسد للرأس
 ...استراتيجيا

 
ابطة / ليس من الشرؼ أف أدلي بمبلحظة مهمة الحظتها وتبلحظونها وىي أف الر  

اآلصرة المادية؛ ىزمت وبتفوؽ منقطع النظير؛ آصرة القرابة واألمومة واألبوة؛ دع عنك 
                                                 

لوكات اإلنساف ومشاعره وأفكاره عادات تعلمها وسلوكات اكتسػبها مػن ثقافػة تربػى فذلكة النظرية أف كل  س  60
 نها وارتضع لبانها. فهي إرث بشري ثقافي.في أحضا

التجمعات والتكتبلت واألحزاب...تحمل داخلها عوامل التشرذـ والشتت وإف ظهر أف لسانها واحد وفعلها   61
 انقطع وانفصل.  متحد. فما كاف هلل داـ واتصل وما كاف لغيره
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وجود الصداقة الفضيلة؛ صداقة التقوى؛ وإف كنت ال  أقلل منآصرة الصداقة؛ بل إني  
ىم: األقوياء واألغنياء وأصحاب الجاىة  -اليـو  –أنفيها. فالمقبولوف في العالم 

   ويستفاد...والذين يفاد منهم 
 
تجرد اإلنسانية عن أنانيتها ىي التي تضمن لها االنتماء إلى الفصيلة البشرية؛ وإال       

   ...فإنها من الحثالة اإلنسية
 
التي فعلت في الناس  ؛من أجل السعادة البشرية يجب التخلص من األنانية المرضية   

 والمجتمعات األفاعيل. 
األنانية إلى أنانية من نوع آخر؛ جديد كل الجدة؛ وىي  منهم أدعو الناس العقبلء    

 . ولست أقصد بها التكتبلت العنصرية المرضية.الجماعية الكونية
 

المدارس األولى البيوت، والمدارس الثانية وسائل اإلعبلـ، والمدارس الثالثة األزقة  
غل، وعامة والشوارع؛ والمدارس الحكومية وغيرىا، والكليات، والمعاىد، وسوؽ الش

وال تربيهم  ،ال تربي الناس على التضامن واإلتحاد؛ مصادر التنشئة االجتماعية األجواء
 . إنها تربيهم على أنا وأنا وأنا ثم أنا. األنانية الجمعية الكونية الصحيةعلى 
 
؛ فالتلوث البيئي مرجعو إلى البيئة ومكوناتهاأنانية اإلنساف تسربت خطورتها إلى  

. لقد أفضت باإلنساف أنانيتو المرضية إلى إقصاء ودمار العقوؿ فساد الفطرة
الوجود فغدا نرجسيا، ىمو المقعد المقيم تنفيذ ما تمليو عليو أنانيتو؛  منالموجودات 

 فهدد وجوده من حيث يشعر أو ال يشعر.
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في أجواء األنانية ال تنتظر الحياة السعيدة؛ بل ال تنتظر حتى الحياة العادية؛        
إنك في مناخ أناني بضاعة أو شيء تافو؛ تباع وتشترى، ويقضى عليك إذا لم تكن 

 .وقمة اإلنتاج أف تكوف مستهلكامحققاً أىدافا؛ إذا لم تكن مساىما عنصرا منتجا، 
 

. والمآالت بإنها المصالح بغض النظر عن العواق ما ىي عملة الزماف يا ترى؟    
"؛ فلكل العصر التشييئيلذي نعيشو "ا ؛فيمكن أف أطل  على العصر الحديث

؛ ال بالمعنى اإليجابي التثميني للكلمة؛ بل بالمعنى / وأرقاـالموجودات فيو قيمة مادية
 السلبي.

 
فقيمتك بين الناس تتجلى فيما تملك أو في قوتك وسلطتك؛ وبطبيعة الحاؿ، فإني     

لكن و نظرة إنسانية؛ لست معممًا حكمي ىذا؛ فمن البشر ثلة صالحة تنظر إلى الناس 
 المرضية. أخشى أف ينقرضوا أو يلتهمهم غوؿ األنانية

 إف األنانية سبب جل المشاكل االقتصادية واالجتماعية والفكرية والسياسية...
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 حسن التموقع/ سوء التموقع
 نظرية حسن التموقع: 

  .أي اجعل نفسك محل اآلخر 
  .خذ مكانو 
 .وتصرؼ وكأنك في محلو 
 يعاملكو كما تريده أف عامل . 
 كما تريده أف يخاطبك.   ووخاطب 
 في وجهو كما تريد أف يبتسم في وجهك. موابتس 
 .اجعل نفسك مكانو ولتتصرؼ 

 

ىذا على اعتبارؾ  سويا / كامل األىلية / متوازنا متزنا، أما إف كنت غير ذلك،      
 فعليك أف تتعلم  كيف يحب اآلخروف أف يُعاملوا. 

 

بهذا أف من الناس من طبع على طرائ  معينة في التعامل فيعامل الناس على  وأقصد    
ألف تصرفو نشاز بو جفاء  ولم يألفوه، أ منحوىا فبل يقبلوف تعاملو / تصرفو ىذا، ألنه

 مثبل.  -
 

إف  سوء التموقع ىو سبب الببليا والمحن... فلو تموضع الناس في األماكن    
التي تعكر صفاء  -زالت جل أسباب الشحناء والبغضاء ل -لهم ولغيرىم –المناسبة 

 العبلقات وتمزؽ األواصر. 
                                      

 ليحصل التموضع الحسن فواجب توافر شروط:و   
 ،أف تنزع عنك أنانيتك، وحبك المرضي لذاتك 
 ،أف تكوف ذكيا فطنا؛ ال كبير القفا غبيا أبلو 

 العتبار الخصوصيات والمميزات،أف تأخذ بعين ا 
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   أف تلتمس للناس األعذار، وتأخذ بعين االعتبار أف الناس بشر والبشر نسبي
 ويخطئ،

 ،أف تتروى قبل إصدار األحكاـ 

 اآلف يعيشوف على  ماللحظة، بل مروا بمراحل، وى يأف تدرؾ أف الناس ليسوا وليد
اعتبرىم  -وىا واألساليب التي تعلموىاالنتائج/ الحصاد. إنهم ضحايا التربية التي تلق

  ضحايا...
 

 الشقاوة
 

عالم الناس والكائنات  -أرى أنو من بين األسباب الكبرى للشقاء في العالم      
 سوء التموقع. -الحية وغير الحية 

تأمل الحروب والفتن والكوارث البشرية والطبيعية واألخبلقية... تجدىا ثمرًة خبيثة     
ع. فلو تواضعنا في األمكنة البلئقة بنا لكفينا أنفسنا وغيرنا شرًا عظيماً لسوء التموق

شذر مدر أيادي  نا األفاعيل، فرقتنامستطيرًا. لكن أسفا كل األسف فاألنانية فعلت في
 سدى.
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 أزمتنا أزمة أخبلؽ وقيم 
 

مجتمعات. وال ينكر ىذه إننا نسجل بمرارة تدني منحنى القيم الجميلة في ال       
الحقيقة إال منافٌ . ونخشى أف يتحوؿ العي  على ظهر ىذا الكوكب إلى جحيم، ولعل 

 واضحٌة: إشارات ما نقولو بادية للعياف

 

ففساد األخبلؽ وانحراؼ الشباب وغياب القدوة الصالحة وتلوث البيئة ومظاىر      
كلها تدؿ ...والعائلة األسريةلعرقية وا والحروب والنزاعات الطائفيةاإلسراؼ والتبذير 

ولن ينصلح المجتمع ما على أننا مهددوف تهديدا كبيرا... ؛ال ريب فيها ؛داللة قاطعة
  .لم نرجع إلى جادة الصواب

 

فة اهلل والتزاـ األوامر واجتناب مخا قيمة القيماعلم رحمك اهلل أف : القيم قيمة   
  .الضبللةإنها منقذة من ف ؛النواىي والتحلي باألخبلؽ اإلسبلمية

ىم ما لم يلتزموا بشريعة ...يستقيم حاؿ الناس في مآلهم ومعادولن ولن ولن     
وال تقبل اإلسبلـ جملة وتفصيبل...فالتعاليم اإلسبلمية توخذ بالجملة والتفصيل؛ 

التجزيء؛ كوصفة الطبيب، فبل يعقل وال يصح أف نأخذ بعض الدواء وندع 
 يتم وال يتحق  إال بااللتزاـ الحرفي بالوصفة الطبية...فالعبلج ال اآلخر...

 
فقد ثبت  ...!وىل يعقل فصل الروح عن الجسد؟؟ :فصل الدين عن الدولة  

فاشل فشبل ذريعا...فما الويبلت األسلوب العلماني في الحياة بالمنقوؿ والمعقوؿ أف 
 ؛مباشرة وغير مباشرة واألزمات الداخلية والخارجية...إال نتيجة والمشكبلت والتوترات

 لمنهج فاسد دمر الكوف والحياة... ؛وثمرة خبيثة
 

 فالتناقض واضح في المقوالت العلمانية: 
واألىداؼ عن الدولة ومناىج  فبل يمكن فصل الدين والتوجهات واإلديولوجيات    

والتدين ضرورة كونية وجودية...فمن ال الحياة...إنو فصل مزعـو نظري ال عملي...
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يعتبروف  ...عباد الشهوات والملذات –كمالو أو ىواه وشهواتو   اهلل فإنو يعبد غيره يعبد 
ا ىي أضغاث إنمو  ؛. فليس في األمر فصل للدين عن الدولةمن العابدين شاءوا أو أبوا

 أحبلـ...
 

: فليس ىناؾ المحايد -إلى الحديث عن أكذوبة اإلعبلـ المجانبجرا ويجروني ىذا   
وفلسفات  توإيديولوجيامحايد، فكل اإلعبلـ خاضع لتوجهات وال ىنالك إعبلـ 

 مصرح بها أو مضمرة...
 
 -، ال من ىؤالء وال ىؤالء...فكبلمو ضرب من الخياؿجل محايدأما الذي يقوؿ أنا ر   

فمن منا وجهل. فإما أف تكوف أو ال تكوف وال شيء بينهما... ووىم –غير النافع 
  لحياة؟؟يرضى بالنفاؽ منهجا وأسلوبا في ا

فالعلمانية إذًا ضرب من الخياؿ والوىم أو نفاؽ؛ والفصل المتحدث عنو مزعـو     
 محاؿ الوجود بالقوة والفعل...

 

 العلمانية: نسبة إلى العلم أو إلى العالم...
  نسبة إلى العلم: العلمانية إذا كانت 

فالعلم لة...فبل قيمة لعلم ببل خل ...وال فائدة من علم ال يؤطره منهج وقيم جمي
وسيلة لغاية نبيلة...أما إذا تحوؿ العلم إلى فساد ودمار وخراب...فذلك يدؿ داللة 

 ...فالعلم ببل خل  دماريهتد بالخل  الفاضل والتوجو القويم ف العلم لمقاطعة أ
 غلب نفعو أو ضرره...  نْ ومَ  ؛النافع والضار ووخراب...فليس كل علم نافعا، فمن

 

 نسبة إلى العالم: إذا كانت العلمانية 

فالواجب أف فبل قيمة لعالم ال تؤطره أخبلؽ وقيم جميلة تحصنو من الفساد... 
 الخير ال الش ر...نُػَعْوِلَم 

ونريدىا أف تكوف قرية صالحة ال لقد جعلت وسائل اإلعبلـ العالم قرية صغيرة...
 ...فاسدة...قرية ىنيئة ال متوترة ...قرية سليمة معافاة ال مريضة ىاركة
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 اإلعبلـ وما أدراؾ ما اإلعبلـ: 
وكم خير جعل منو عالم جعل منو جاىبل...فكم جاىل ننصبو عالما وكم      

 .السلطشريرا...حقا إنو سلطة 
بين عشية وضحاىا؛ بل في رمشة عين؛ يمكن أف يجعلك اإلعبلـ؛ أيها القارئ 

إف اإلعبلـ  ذلك ممكن.فنانا أو بطبل أو خبيرا أو جاىبل أو أسطورة...نعم؛ الفاضل؛ 
كما أنو وسيلة لنشر وسيلة للتبلعب العقوؿ والمشاعر والعواطف والترويج والدعاية...

 العلم والمعرفة الحقيقة...
 

 ......يكوف اإلعبلـ وسيلة خي رة إذا 

 ....ويكوف وسيلة شريرة إذا 

...وحاجتنا إلى القيم الجميلة جمعلـو والح  أبلج والباطل لجلفالجواب 
 ألخبلؽ الفاضلة كحاجتنا إلى الماء والهواء...وا
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 محركات البشر:
 

  الشهوات والحفاظ على فوسيلة لتحقي العقلأما "...
 ما لم ينضبط لضوابط الشريعة... -المكتسبات

ولقد نظم اإلسبلـ ىذه المحركات وفقا ألخبلؽ وقيم 
ز جميلة...فجعلها جميعها وسيلة لغاية سامية؛ ىي الفو 

 بالجنة.
أما العلمانيوف وأشباه العلمانيين والحداثيوف وما بعد 
الحداثيين...فقد ضلوا وأضلوا فجعلوا من تلك المحركات 
أصواًل وغايات. فبوف شاسع بين المنهجين واألسلوبين في 

 "الحياة...
 

 

سباب متعددة جلها آيلة في األخير يتحػرؾ البشُر؛ تحرَؾ الفاعِل أو المنفعِل؛ أل  
. الفرجو  شهوة البطنمن أىم المحركات البشرية كذلك  المادةلى عناصر مركزية. و إ

. ثم إف األحداث الواقعة في العالم لتغذية البطن والفرجواإلنساف في حاجة إلى الماؿ 
 الفرجو  البطنو  الماؿبأسره؛ من حروب وفتن وأفراح ونشاطات...سببها الدافع إليها 

 . األسباب مجتمعةأو تلك 

/  شفرة بفكيعد الماؿ والبطن والفرج من المفاىيم المركزية الرئيسة الكفيلة    
 . شفرات الظاىرة البشرية

شهوات البطن و /أو  =)الحركة البشرية  المعادلةكل  دراسة وكل تحليل ال يأخذ بهذه 
. إنما يبحث ناقصا نقصانا فاحشا مخبل بالدراسة والبحثلماؿ( يعتبر الفرج و / أو ا

 لتغذية شهوتي البطن والفرج.  يتقاتلوفعليو و  يتهافتوفالناس عن الماؿ؛ بل 
 لكنها ليست في مرتبة الماؿ والبطن والفرج.  مهمةأخرى  حاجياتصحيح إف ىنالك 
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بادئ النظر أف الماؿ أو شهوتي البطن والفرج ليست سببا قد يبدو عند    
أصل الفعل ومصدر للحركة البشرية، وعند التحقي  والتدقي  نجد الماؿ والشهوة 

 .الحركة
 

إنما القلة القليلة والنزر  األغلبية الساحقةكبلمنا ىذا ينسحب على جل البشر      
ىدفا فيجعلوف البطن والفرج والماؿ تبعًا للشريعة  الدار اآلخرةيتخذوف اليسير ىم من 

كذلك. نتائجهما متباينة  اإلسبلمية. فحركة ىذا الرىط غير حركة الشرذمة األولى و 
 .الطائفة األولىفي العالم من صنع يدي  وأصل الفساد

 

لكبلـ ) التصور(؟ وما الذي دعاؾ إلى الجلوس من الذي دعاؾ إلى قراءة ىذا ا   
  في ىذا المكاف؟؟

قد تكوف اإلجابات متعددة. فإذا أجلت فيها بثاقب النظر ونافذ الفكر وجدت      
: القراءة من أجل وظيفة أو ترقية أو شهوةأو بحث عن  ماؿالذي دعاؾ إلى ىذا وذاؾ 

التثقف...ووراء ذلك كما ال يخفى القراءة من أجل المعرفة لفهم الحياة وأسرارىا أو 
عليك ماؿ. أما إذا كانت قراءتك من أجل الدار اآلخرة فأنت من أىل الطائفة الثانية 

 الناجية المستثناة.
 

ألجل منفعة مادية وال منفعة أخروية وال قد تقسم باهلل أنك ما قرأت وما جلست  
؛ من خبلؿ ال تقصد حيث إنك منفإنك تقصد لم تقصد  ...فإذالشهوة أو شهرة

 األىداؼ المضمرة الدفينة ظهرت لك أـ لم تظهر.
 لنفترض جدال وجود حركة عبثية غير مقصودة:

. ملغاةإذا نظرنا إليها بمنظار الدار اآلخرة ومفاىيمها وجدنا ىذه الحركة العبثية  
 شرط أساس لقبوؿ األعماؿ. القصديةو  فالنية
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تحت أو  شهوةنا إليها بمنظار الدار الدنيا ومفاىيمها وجدناىا آيلة إلى إذا نظر   
 .لواء الماؿ

 

اإلنساف  فطرة جبلوىل تعتقد أف جرياف اإلنساف وراء وازع المادة والشهوة   
ة للنجاة عليها؟ وماذا ترتب عن اتخاذ الماؿ والشهوة محركاً؟ ثم ما ىي الحلوؿ العملي

 من معضلتي المادية والشهوية؟
وال يختلف فيو اثناف  مطلوب بالفطرةالعمل لكسب الماؿ وتغذية البطن والزواج أمر   

لغاية سامية؛ وىذا ىو األصل  وسيلةوال يتناطح فيو عنزاف. إف تحصيل الماؿ والشهوة 
ما ظهر منها فشر مستطير وسبب للفتن  غايةاألصيل عند العقبلء. أما جعل التحصيل 

علمية...( وإذا  –سياسية  –فكرية  -اقتصادية –وما بطن )مشكبلت: اجتماعية 
تأملت مليًا أسباب الفتن في العالم وجدتها معزاة التخاذ القـو الماؿ والشهوة أصبل. 

 فلو أرادوا النجاة لجعلوا الماؿ والشهوة وسيلة للتقرب من اهلل ال غاية وقصدًا.
 

إف عرض الحلوؿ من الناحية النظرية عملية سهلة مشوقة وجذابة أما تطبيقها    
فمعقد وشاؽ. ويتدخل في عملية التطبي  العامل السياسي والفكري واالجتماعي 
والتقني والفلسفي والتاريخي والنفسي / الذاتي وىلم جراً. والحري بالمبلحظة أف 

ير غير متوافرة؛ عند طوائف كثيرة؛ ال بقوة وال فعل. أعُزو ذلك الرغبة الحقيقة في التغي
إلى أف  اإلنساف كلما غرؽ في المادية والشهوة تشكلت لو بنيات مادية ومنطلقات 
شهوانية وتمثبلت مضللة فبل يرى بعيني عقلو إال المادَة والمصلحة والشهوة أو ما 

 يحق  ذلك من قريب أو بعيد. 
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 ّباُد الشهوِة والمادِة؟متى سيمل  ع

 آف األواف...   
أظن  أف يـو الملل قريٌب، إذ إف الوضَع الراىَن يبين ذلك خيَر بياف وفيو كثير من  

البرىاف. فالسعادة لم تتحق  بالمادة والشهوة ولن تتحق  بهما. ظن كثيروَف أف  الغنى 
بحار األمواؿ فأغرقتهم سبب للسعادة والحيوية والسكينة فما ُأْغُنوا وفاضت عليهم 
 فما ازدادوا إال تعاسة إلى تعاسة وشقاء إلى شقاء وملبلً إلى ملل.

إننا مقبلوف على انفجار أزمة أخبلقية. حديث الناس عن األخبلؽ اليـو ال يدؿ على    
وحدة في الرؤية وانسجاـ في الفهم. فلو طلبت من جماعة أف تعرفك على المقصود 

بلفا فاحشاً؛ يدفعك ذلك إلى استنباط حقيقة واحدة وىي أننا باألخبلؽ الختلفت اخت
نعي  أزمة أخبلقية حقيقية. ما الذي جعلنا نختلف على أمر ذي باٍؿ ونحن تحت 

 سقف سماء واحد وندين بدين واحد...؟ ىل نقوؿ كما قيل إف في االختبلؼ رحمة؟
 في أمر األخبلؽ. ال يا ىذا إف  االختبلَؼ ىَنا عَذاٌب. وما ينبغي أف نختلَف 

ُكل  الناِس يَتحدثوَف عن األخبلؽ وعند االمتحاف/ التطبي  يختلف األمر ويتباين. وىذه 
ثالثة األثافي. ننادي بأف ىذا ممنوع وىذا ممنوع ألنو ينافي األخبلؽ ونجد أنفسنا 

 عندما ننطل  للفعل نخالف مخالة فاحشة.
 

 ىل أنت فقير؟
ك بغيرؾ ممن ىم أغنى منك. وغني إذا نظرت إلى أنت فقير إذا قارنت ذاتك ووضع

غيرؾ ممن ىم أفقر منك؛ وال يمؤل جوؼ ابن آدـ إال التراب. جالست طائفة من 
الناس يدعوف الفقر والحاجة ويطمحوف للمزيد فعجبت من حالهم ألني أعرفهم أغنياء 

 يملكوف السيارة والبيت...
 قلت: أنتم لستم فقراء. -
 اء.قالوا: بل نحن فقر  -
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 قلت: إنكم تمتلكوف كذا وكذا... -
قالوا: رغم ذلك فإف ما ينقصنا كثير...انظر إلى غيرنا فإنهم يمتلكوف كذا وكذا  -

 وكذا؛ ومثلوا بأمثلة متعددة...
قلت: لو حضر معنا أغنى األغنياء لقاؿ ما قلتم وادعى ما ادعيتم. إننا نتوىم أف  -

الطموح والتمني وليس ذلك كذلك إذا لم الغنى يجلب السعادة والرفاه ويطفئ ظمأ 
 ترزقوا القناعة والعفة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجودال

 الفرج ال:طن 

 مشاكل وتصادمات سعادة وسكي ة الامل

 غاية وسلية 
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 النظرة اإلسبلمية للحياة:

وسيلة لغاية نبيلة. فبناء على  الحياة من منظور إسبلمي قنطرة للدار اآلخرة.
 ..قصير.ف ؛مهما طاؿ ؛لتصور اإلسبلمي فإف الحياة فانية وعمر اإلنسافا

 وشبو العلمانية:  ة العلمانيةالنظر 

ايات غاية من أسمى الغ مالحياة في نظرىم ووفقا لفلسفتهم وإيديولوجيته
من أىم أصوؿ ىذه النظرة...لهذا فالحرص على المتعة والتمتع باللحظة  –

 والماؿ والمصلحة العاجلة أىم غاية يدركها العلمانيوف والمبلحدة...

  الطائفة المنافقة:

تتحدث عن  هة أشف  عليها؛ تضع رجبل ىنا ورجبل ىناؾ.ىي طائفة تائ
ها إف شئت الحداثة ػسمِ أَ القيم واألخبلؽ وتدعو لها دعوة ملحاحة قوية...

اإلسبلمية أو اإلسبلـ الحداثي...تدعو إلى التجديد والتحديث والتواصل 
تدعو إلى ذلك ..المرأة.ومد جسور التواصل وفك العزلة وتحرير  والحوار
 ف تلتـز باألصوؿ والضوابط والحدود...من غير أ

 

وىذه الطائفة أشد خطورة على األخبلؽ والقيم الجميلة من الطائفتين      
 ؛ لماذا؟ ألنها منافقة تغرر بالجهاؿ.السابقتين
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 البرغماتية والبرغماتيوف:

 البرغماتية في اعتقادنا نوعاف:
مصلحي والنظرة بحيث إف مستندىا العقل ال: البرغماتية العقبلنيةُ  -2

 النفعيُة العمليُة وأَساُسَها األْخُذ والَعطَاُء وفقاً لمبدأ المصالِح المتبادلة... 
استغبلٌؿ للمصالِح والمنافِع بشكل ال يراعي : ُُ البرغماتية المتوحشة -2

 منطَ  الت بادِؿ والتقاسم؛ ولهذا أسميتها البرغماتية المتوحشة.

على األساس الجزائي األخروي )العمل ال تستنداف  والبرغماتيتاف كلتاىما
 في سبيل اهلل وابتغاء مرضاتو( 

 اإلسبلـ والبرغماتية:
تختلف نظرة اإلسبلـ للمصلحة عن نظرة أصحاب الفكر البرغماتي  -2

 والوحشي. العقبلني  
 المصالح المعتبرُة في الش ريعة اإلسبلمية نوعاف: -2

 : خدمًة للداِر اآلخرِة.مصالح أخروي ةٌ  - أ
 : باعتباِر الدنيا معبراً لآلخرِة ودار عمل وابتبلء...دنيويةٌ مصالُح  - ب

 ملحوظة: 
إف المصالح الدنيوية مرتبطة بالمصالح األخروية ارتباطًا عضوياً. فما خل   -

اإلنساف إال للعبادة والعمل الصالح: العمل عبادة والبيع عبادة واللهو المباح 
 عبادة بشروط...

 ولهم ومصالحهم محرـٌ في الشريعِة اإلسبلمية.استغبلُؿ الناس والتبلعُب بعق -

 لقد حر ـ اإلسبلـ استغبلؿ جهل الناِس وغفلتهم وقلة خبرتهم. -

المصحلُة الَعامُة في الشريعِة اإلسبلميِة مقدمٌة على المصحلِة الفرديِة واإليثاُر  -
 سلوؾ مطلوب مرغب إليو...
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 ..المبدأُ اإلْسبَلمي في الجزاِء أف لكل  امرئ ما نوى. -

 البرغماتيوف:
أصبح اإلنساف المعاصر برغماتيًا إلى النخاِع، تحرُكو المصلحة والغاية المادية  لقدْ    

بصرؼ النظر عن مقاصد الدار اآلخرة؛ فإذا تحد ث أو عمل أو أقبل أو أْدبر... ال 
حياَة ما يفعل إال لمصلحة عاجلة ماّدية أو معنوية...فبل يُهم أف يُػْتلَف البيئَة ويُدم َر ال

ـَ يبحُث عن المصلحة العاجلة. ويشكل ىذا السلوؾ خطراً على المنظومة القيمية...  دا
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 نظرية لبناء القيم الجميلة
 

 البناء الفلسفي للنظرية:مبلمح أوال: 
 .العقل البشري ينتج بقدر ما يستهلك 

  ُأو شرا... السطور لتكتب ما شئت خيرا اإلنساف صفحة مسطرة؛ توجهكَ  يولد 

 أىم من الموروث الجيني في األغلب األعم، وقد يلتبس  الموروُث الثقافي
الموروث الثقافي على بعض الباحثين فيفسروف السلوكات بناء على النظرة 

 الوراثة الجينية. 

  الذكاء مكتسب ال موروث: نتعلم الذكاء كما نتعلم الِحَرَؼ...فالذكاء ناتج عن
 رياضة الممنهجة...الممارسة والد ربة وال

  السلوؾ اإلنساني مرتبط بالتنشئة االجتماعية: يؤثر المحيط االجتماعي
واالقتصادي والسياسي...تأثيرًا بالغ األىمية في سلوكات ومواقف وتصرفات 

 وتصورات الناس...

  شهوة  –محركات غالبية البشر في شهوة البطن  أىمالفكر المصلحي: تتجسد
 شهوة الماؿ. –الفرج 

 ضعفاء مولعوف بتقليد األغنياء األقوياء.ال 

  :الغاية تعلل الوسيلة. -نموذج الفكر السائد في مجتمع الحداثة وما بعدىا 

  بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية كالمدرسة واإلعبلـ...يمكن أف ترسخ القيم
 الجميلة واألخبلؽ الفاضلة إذا تضافرت الجهود وتكتلت المواقف...

  اتباع ىواه وشهواتو ميبًل؛ لذا فالتعزيز والردع ضرورياف. يميل اإلنساف إلى
 وبكلمة أخرى: إف الرقابة الذاتية غير كافية رغم أىميتها.  

 (أساس اإلصبلح = الرقابة الذاتية + الرقابة الخارجية)    

 تكرس عبر قنوات التربية المختلفة: الرقابة الذاتيػة. 
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 اقب المخالفين وتزجػػرىم.مجسدة في مؤسساٍت تع: الرقابة الخارجية 

: إف الرقابة الخارجية مدعمة للرقابة الذاتية تدعيمًا غير مباشر؛ مبلحظة
فالخوؼ من العقاب عند المخالفة يجعل اإلنساف يتحكم في تصرفاتو 

 ويقنن اندفاعاتو.
 

 البناء العملي لنظرية القيم:مبلمح ثانيا: 
 القيم الجميلة. ىي المدرسة العظمى واألىم لزراعة بذور األسرة 
  يمكن للمدرسة أف تساىم بحظها الوافر في ترسيخ القيم الجميلة؛ إذا أعيدت

 للمدارس ىيبتها ورد لها االعتبار...
 .يمكن للمسجد أف يزرع بذور القيم الجميلة 
 .يمكن لئلعبلـ أف يكرس القيم الجميلة واألخبلؽ الفاضلة 
  ذجا...يمكن للنخبة أف تجسد القيم الجميلة فتكوف نمو 
  لن يتحق  المقصود إذا لم تسن قوانين صارمة ضابطة محكمة تمنع المخالفين

إنما تسن القوانين لتطب ؛ ال لتبقى مكدسة على الرفوؼ يعمل بها  -وتزجرىم 
في حاالت معينة فقط...والصرامة في تطبي  القوانين ضرورية...إف تطبي  مبدأ 

 الصرامة خطوة جريئة.
 ملوث باألزباؿ والقاذورات، فمن يتحمل المسؤولية؟  :  الشارعوضعية عملية 

 يجب على المواطن أف يتحمل المسؤولية. 
 يجب على المسؤولين أف يتحملوا المسؤولية.  
يجب على السكاف أف يعوا بخطورة تلوث الشارع...وتباعا لوعيهم  

 يجب أف يتحركوا إليقاؼ الخطر...
 لحفاظ على البيئة...يجب على الجمعيات البيئية أف تتحرؾ سريعة ل 
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: إذا تحركت الجهات المسؤولة فبحثت واكتشفت الفاعل أو الفاعلين فرضية  
 فالواجب أف يعاقبوا عقابا يتواف  والقوانين المرسومة...

 وماذا بعد العقاب؟ 
إذا كاف العقاب مناسبا فلن يتجرأ الفاعل أو الفاعلوف على الفعل مرة أخرى...ولئن 

خرى فالواجب أف يكوف العقاب أقسى...كما يمكن للعقاب أف تبث أنو فعل مرة أ
يمتد إلى حرماف الُمَلو ِث من بعض االمتيازات...واألساس في تطبي  القوانين ىو 

: إذ الواجب أف يطب  القانوف على القوي والضعيف الغني والفقير المعلـو العدؿ
 والمجهوؿ...

 
يمية يرجع في جزء كبير منو إلى فساد أف فساد المنظومة الق الجدير بالمبلحظة    

. بحيث ال نمتلك من الشجاعة ما يكفي لتطبي  القوانين منظومة التعزيز والعقاب
والضرب على أيدي المخالفين...ثم إف على الفاعلين السياسيين والمسؤولين الغيورين 
عة أف يتحلوا بلغة الصراحة والوضوح ويتخلوا عن أنماط اللف  والدوراف تحت ذري

السياسة والحكمة...فأساس الحكمة والسياسة الوضوح والشفافية: يجب أف نتكلم 
بلغة يمكن / ال يمكن...مسموح / غير مسموح...أسود / أبيض...مع تقديم األدلة 
القوية حجًة للموقف أو السلوؾ/ التصرؼ...أما إذا بقي األمر كما ىو على حالو اآلف 

 ب من ضروب الكذب...ضر  ةفسيرسخ في األذىاف أف السياسي
: ولكن المسؤوليات متفاوتة من شخص آلخر. كل الناس يتحملوف المسؤولية

نظري تحد د معناه وتقيده وتضبطو التشريعات والقوانين. إف قولنا   المسؤوليةفمصطلح 
كل الناس يتحملوف المسؤولية يعني فيما يعنيو أف ال أحد يتحمل 

ؤوليات وضبطها ومحاسبة المخالفين كل المسؤولية...فالواجب إذف تحديد المس
 حسب موقعو وقوتو...
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ُلوَف...أية قيم؟فصل:   المَوس ُطوَف والمَعد 
 
 

 مقدمة: ..........أوصاني جدي رحمو اهلل:
     

أوصاني جدي رحمو اهلل؛ قاؿ: "حذاريك من بعض القنوات الفضائية اإلعبلمية فإنها    
ليب متطورة ومناىج دقيقة ملتوية... استثمرت فيها أحدث ، بأسالنظرية الوسطيػػةتروج 

النظرات التواصلية والطرائ  اإلقناعية واإلمتاعية. فقد تخترقك من حيث ال تدري، 
فأعرض عنها حتى تتمكن من زماـ العلـو النقلية، وترسخ في الفنوف العقلية؛ كما رسخ 

 مشاىدة برامجها. األولوف خير البرية، ورغم ذلك فإني ال آمن عليك مغبة
  المفيد. بالصالحقلت: لكنها تأتي 
 .قاؿ رحمو اهلل: الصالح المفيد طعم لك ولغيرؾ؛ فلتحذر الطمع 
 قلت: وكيف أصنع؟ 
 ....قاؿ رحمو اهلل: لقد نبهتك عسى أف تنتبو... وانتهت الوصية 

 

 الوافد الجديد القديم:
 63والتجديد 62واالعتداؿظهرت وانتشرت؛ في عصرنا؛ فئات تدعو إلى الوسطية      

؛ حتى يواكب تغيرات الزماف والمكاف 65، وإصبلح الخطاب الديني64وفقو الواقع
                                                 

 اإلسبلـ الوسطي. 62
 تجديد كل شيء...والتفسير والفهم...والفقو تجديد المقاصد وتجديد أصوؿ الفقو   63

64
، أمػػػا إذا تصػػػادـ الواقػػػع حاكمػػػا علػػػى الشػػػريعة ونصوصػػػها –الصػػػالح والفاسػػػد  –ويقصػػػدوف بػػػو جعػػػل الواقػػػع  

وال يقصدوف بفقو الواقع ما . وفي بمقاصدىموالنصوص، فإنهم يحاولوف طي النصوص وليها لتخدـ أغراضهم وت
حيػث قػاؿ: " و ال يػتمكن المفتػي و ال الحػاكم مػن الفتػوى والحكػم بػالح   ،ابن قيم الجوزية في إعبلمو قصده

واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن و األمارات والعبلمات  والفقو فيو َفهم الواقعإال بنوعين من الفهم أحدىما 
، وىو فهم حكم اهلل الذي حكم بو في كتابو أو علػى الواجب في الواقعمًا، والنوع الثاني فهم حتى يحيط بو عل

 ...".لساف رسولو في ىذا الواقع، ثم يطب  أحدىما على اآلخر
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يزعموف أف اإلسبلـ ال يصلح لزمانهم إال إذا جدد  -وعوائد األشخاص والجماعات 
 . 66وبدؿ، وأضفيت لو صفات العصر ومستجداتو... فهؤالء فراُخ العصرانيين

الموسطين والمعدلين أنهم يستدلوف بالنصوص الشرعية والعجيب من أمر ىؤالء      
وأقواؿ العلماء األعبلـ، لتعليل أقوالهم وبناء منطلقاتهم والتسويغ الجتهاداتهم 
وفلسفاتهم. يعتمدوف المنط  العلمي والمنهجية اإلسبلمية الشرعية، ويلموف بمختلف 

 باىهم.الفنوف اإلسبلمية، يحسبهم الجاىل علماء ولكنهم عمبلء أو أش

                                                                                                                                            

 
 -القرآف والسنة ومنػاىج البحػث اإلسػبلمية... –تجديد الخطاب الديني: يقصدوف بو جعل الدين اإلسبلمي  65

واالقتصػادي واالجتمػاعي والسػلوكي...األمريكي واألوروبػي؛ بحيػث ال يحػدث التصػادـ بػين تبعا للنمط الفكػري 
األمريكي والتشريع اإلسبلمي. وبذلك فقد تجاوزوا الدعوات العلمانية الداعية إلى الفصل بين  –النموذج الغربي 
حاديػػة ليػػدعوا إلػػى  فكػػرة السياسػػة، كمػػا تجػػاوزوا؛ وتخطػػوا بخطػػوات؛ الػػدعوات البلدينيػػة اإلل –الػػدين والدولػػة 

 خطيرة جدا، ال يدركها إال العاقلوف؛ ىي تجديد الدين / الحطاب الديني...إلفساده وتدميره من الداخل.   
66
إلى التجديد  تدعو فئات تدعي تشبثها بالعقل والفكر، وتنادي بالتحرر من الماضي وأغبللو... العصرانيوف: 

وفقا للمفاىيم والفلسفات الغربية... ودعواىا أف تغير الزماف يقتضي تغيير  -والتفكير المنطقي والمواكبة والتقدـ
النصوص الشرعية لتواكب المستجدات وتحتوي المتغيرات الوطنية والدولية؛ بشػكل يوافػ  المعاىػدات الدوليػة 

زيلهػػا علػػى واالتفاقيػػات. ال ينكػػروف النصػػوص الشػػرعية القرآنيػػة والسػػنية، وإنمػػا يػػدعوف إلػػى االجتهػػاد فيهػػا، وتن
والتحرر...يقسموف السنة النبوية إلى تشريعية وغيػر تشػريعية؛  –والعقبلنية  –الواقع المعاصر. فهم دعاة التنوير 

ويحتجػوف بقػوؿ العلمػاء: حيثمػا  -كمػا يرونػو  –وىدفهم من وراء التقسيم خبيث، يدعوف إلى الفكر المقاصدي 
ويحثػػوف علػػى تجديػػد أصػػوؿ  –ا لمبػػادئهم ومنطلقػػاتهم وفقػػ وف القاعػػدةوجػػدت المصػػلحة فػػتم شػػرع اهلل؛ ويفهمػػ

الفقػػو والتفسير...ليسػػوا علمػػانيين وال ثػػابتين علػػى النصػػوص والمنطلقػػات التػػي اتفقػػت عليهػػا األمػػة...إنهم فئػػة 
القديمػة وأعبلمهػم الجديػدة.  ىمىجينة تدس السم في العسػل... تحسػبهم مػؤمنين وىػم كالمنػافقين...لهم رمػوز 

ولهػػذا تعػػد العصػػرانية قنطػػرة  .؛ بػػل فكػػر أعػػداء اإلسػػبلـودس سػػمومهم لتػػرويج لفكػػرىممػػدعوموف لممولػػوف 
   العلمانية.

 ن التغريب بقلم محمد حامد الناصر. صيل في الموضوع أنظر كتاب: العصرانيوف بين مزاعم التجديد ومياديتفلل
ويريػػػدوف إعػػػادة كتابػػػة التػػػاريخ العربػػػي  "لقػػػد زعػػػم أصػػػحاب ىػػػذه المدرسػػػة أنهػػػم يريػػػدوف التجديػػػد لتػػػنهض األمػػػة مػػػن كبوتهػػػا،  

واإلسػػػػبلمي، مػػػػن خػػػػبلؿ طػػػػرح العديػػػػد مػػػػن الدراسػػػػات واألبحػػػػاث المتعلقػػػػة بػػػػالتراث، إال أنهػػػػم عمػػػػدوا إلػػػػى إحيػػػػاء وتمجيػػػػد 
مػػن   277االتجاىػػات الفكريػػة المنحرفػػة، وعرضػػها فػػي إطػػار عقبلنػػي تحػػت مظلػػة االنتمػػاء إلػػى التػػراث اإلسػػبلمي". الصػػحيفة 

 محمد حامد الناصر. -ف كتاب العصرانيو 
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ومدعم بالوسائل والخطط والدراسات. يصيب الهدؼ  إف ىذا الوافد الجديد قوي     
 في عقر الدار؛ إذ ىو مزود بأحدث األسلحة الصامتة المدمرة...

 خصائص الموسطين والمعدلين:
 يستدلوَف بالنصوص الشرعية. -2
 يستدلوف بكبلـ العلماء العاملين. -2

 األعم.في األغلب  -ال يظهروف عداءىم ألحد -3

 يحاولوف التلفي  بين األقواؿ والمذاىب لبلستدالؿ على نظرية التوسط. -4

 لهم نصيب من العلم والفقو. -5

مقربوف من مصادر القرار، وربما قربهم ىو الذي دعاىم للنداء بالتوسيط  -6
 والتعديل.

وروح الشريعة اإلسبلمية وأسرارىا وفقو  67كثيو الحديث عن المقاصد -7
 وحوار الحضارات... الواقع وتسامح األدياف

 ويخفوف عقبلنيتهم. – 68عقبلنيوف -8

 تعرفهم بسيماىم وىندامهم... –عصريوف  -9

 

 أىداؼ الموسطين والمعدلين:
 .رأب الصدع بين التشريعات اإلسبلمية والمناىج الوضعية 

                                                 
67

ومقصدىم من حديثهم عن المقاصد وروح الشػريعة وأسػرارىا...ىو تغييػر األحكػاـ والتشػريعات حتػى تواكػب   
فيضيفوا للدين ما ليس منو باسم المقاصد، ويزيلوا منو ما ىو منو، باسم األسرار والحكم؛ مراعاة الواقع الفاسد. 

 لفلسفات التشريع اإلسبلمي.

. يستعملوف العقل في غير مصدرا من المصادر األصلية للتشريع اإلسبلمي كادوف يجعلوف العقلنيوف: يالعقبل 68
لكػاف ذلػك أجػدى لهػم  ؛في دينهم ودنياىم ؛فلو استعملوا عقولهم في البحث فيما ينفعهم وينفع الناس مجالو.
الت التربويػة واالجتماعيػة والفكريػة . فالمجاالت التي يمكن استخداـ العقوؿ فيها كثيرة ومتعػددة: كالمجػاوأنفع

 –والثقافية والعلمية والتقنية والطبية...لكنهم يأبوف إال أف يخضعوا الثوابت اإلسبلمية واألصوؿ الدينية لبلجتهاد 
 وليسوا أىلو...
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 .رفع االتهاـ بأف اإلسبلـ دين اإلرىاب 
 .مزاحمة المخالفين أدت إلى نشوء طائفة الموسطين والمعدلين 

 
 
 
 

 ماذا يريد ىؤالء؟
 69إنهم يريدوف تنزيل الواقع على الدين ال تنزيل الدين على الواقع. 
  إنهم يريدوف تفسير النصوص الشرعية تفسيرا عصريا يواف  الفلسفات الغربية

 والمواثي  الدولية واالتفاقيات والبرامج التحررية االنحبللية...

 ةلتوجهات اإليديولوجيإنهم يريدوف تطويع النصوص الشرعية لخدمة ا... 

 

 ولؤلسف للمرير:

تصدر تلك الدعاوى من فئات تدعي االلتزاـ والدفاع عن الدين. أما الفئات     
األخرى المتطرفة، فإنها ترفض اإلسبلـ جملة وتفصيبل. ولن نستغرب من الطائفة الثانية 

التها، وإنما المتطرفة؛ ألنها قد أعلنت توجهاتها وفلسفاتها، وصرحت بمواقفها وضبل
نعجب؛ ونتأسف؛ من ىؤالء الذين ينسبوف أنفسهم إلى الدين؛ يدعوف أنهم يدافعوف 
عنو ويحرصوف على تطبيقو، يوىموف الناس باإلصبلح والتجديد والوسطية ويتهموف 

 المخالفين بالغلو والتشدد واألصولية والظبلمية...

:  يا قـو
و وفصلو؛ والوسطية من خصائصو: إنو إف دين اهلل اإلسبلـ متوسط معتدؿ في أصل    

أنموذج الوسطية واالعتداؿ، فنصوصو القرآنية والسنية نماذج عملية وأمثلة للوسطية. 
وكذلك جعلناكم فدين اهلل ال يحتاج إليكم لتوسطوه أو تعدلوه. قاؿ سبحانو وتعالى: "

                                                 
تطػور وال أف ي: لمػاذا تطػالبوف اإلسػبلـ بػقػائبل في إحدى محاضراتو الدكتور يوسف القرضاوي يتساءؿسمعت  69
 البوف التطور بأف يسلم؟تط
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" )سورة أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكوف الرسوؿ عليكم شهيدا
 (243بقرة/ال

فسّددوا، إف الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبو وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: "
  ..." )رواه البخاري(وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والر وحة، وشيء من الد لجة

هد الّ فس وال ي ثقل : -نقبل عن الحرالي -قاؿ البقاعي في تفسيره  اليسر عمل ال جي 
 . (70)اجلسم  

واملعىن: ال يتعّمق أحد يف األعمال الّدي يَّة، ويرتك الرّفق إال عجز وانقطع قاؿ ابن َحَجر: 
في غلب

(71) . 
وحىت ال يقع ذلك جاء ختام احلديث آمرًا بالتَّسديد واملقاربة، قاؿ عبد الرحمن بن معبل: 

:ادة، فال يقصِّر فيما قال ابن رجب: والّتسديد العمل بالسَّداد، وهو القصد والتَّوّسط يف الع
 . (72)أمر به، وال يتحمَّل م ها ما ال ي طيقه

الغلّو: جماوزة احلّد بأن ي زاد يف الشيء، يف محده أو ذّمه على قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: 
 . (73)ما يستحّق وحنو ذلك  

 . (74)امل:الغة يف الشيء والّتشديد فيه بتجاوز احلّد  وقاؿ ابن حجر في تعريفو للغلّو: 
:  في تعريفو للغلو -القرآفضوء قاؿ الشيخ ناصر العمر في كتابو الوسطية في 

رجه عن  جماوزة احلّد يف األمر املشروع،فالغلو إذا هو  بالزّيادة فيه أو امل:الغة إىل احلّد الذي ُي 
 الوصف الذي أراده وقصده الشَّارع. 

                                                 
 (. 3/62انظر: تفسير البقاعي ) - 70
 (. 2/94انظر: فتح الباري ) - 71
 (. 52(. والمحجة في سير الد لجة البن رجب ص )69انظر: الغلو في الدين ص ) - 72
 (. 2/289انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ) - 73
 (. 23/278انظر: فتح الباري ) - 74
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فإذا نظرت في كلية الشريعة، :" ةقاؿ اإلماـ الشاطبي في موافقاتو مبينا حقيقة الوسطي
جهة طرؼ من األطراؼ،  إلى فإف رأيت ميبل ،التوسط فتأملتها تجدىا حاملة على

 مقابلة واقع أو متوقع في الطرؼ اآلخر. فذلك في

مقابلة  فطرؼ التشديد، وعامة ما يكوف في التخويف و الترىيب و الزجر، يؤتى في  
 .من غلب عليو االنحبلؿ في الدين

يؤتى في مقابلة  رؼ التخفيف، وعامة ما يكوف في الترجية و الترغيب و الترخيصوط 
الئحا، التوسط  من غلب عليو الحرج في التشديد فإذا لم يكن ىذا وال ذاؾ ، رأيت

  "75 ومسلك االعتداؿ واضحا، وىو األصل الذي يرجع إليو و المعقل الذي يلجأ إليو

ى كلمة سواء بيننا أف نفهم الوسطية واالعتداؿ كما تعالوا إل التوسيط والتعديل" يا أىل 
 جاء بها شرع اإلسبلـ".
 إف اإلسبلـ متوسط كلو:

 في عقيدتو. -

 في عباداتو. -
 في معامبلتو. -

 في أخبلقو. -

 في جناياتو. -

 
 

                                                 
  2/228الجزء  75
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 :76عدالة اإلسبلـ ال تحتاج إلى برىاف
المجتمع فقد نظمت شريعة اإلسبلـ عبلقة اإلنساف بربو ونفسو وأقاربو وجيرانو و    

 –والناس؛ كافرىم ومؤمنهم، كما نظمت عبلقتو بالكوف والمحيط تنظيما عادال حكيما 
  77ربانيا.
وال عجب  –فبل مجاؿ لمقارنة الحكمة اإللهية بالعدالة البشرية واألحكاـ الوضعية    

 ألف الرب سبحانو وتعالى خال  واإلنساف مخلوؽ.
 
ة( إلى ما ال تحمد عقباه: قادتنا إلى الظلم لقد قادتنا العدالة البشرية )المزعوم   

بجميع أنواعو، والتلوث بجميع أشكالو، والجهالة بألوانها المتعدد... وأحداث اليـو 
والبارحة خير مثاؿ نضربو، وأفضل نموذج نقدمو حجة دامغة على القصور واالفتقار إلى 

 ألم يحن وقت الرجوع؟؟عدالة شرعة اإلسبلـ. 
أف يكوف عادال في حدوده؛ وخطأه في الحكم وارد، فقد  78رييمكن للعقل البش  

يصيب الح  وقد ال يصيبو، وقد يكوف اإلنساف نزيها في ذاتو وقد ال يكوف، وقد يفقو 
                                                 

فػإف الشػريعة مبناىػا وأساسػها علػى ؿ ابن قيم الجوزية فػي كتابػو القػيم إعػبلـ المػوقعين عػن رب العػالمين:" قا  76
 ...".، ومصالح كلها، وحكمة كلهاورحمة كلها، عدؿ كلهاالحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وىي 

الوسػػػػػطية  الصػػػػػراط المسػػػػػتقيم مػػػػػنهج –ومسػػػػػوي الخبلفػػػػػات مػػػػػنظم العبلقػػػػػات  أْىِمػػػػػلُ ولمػػػػػا  77
وفسػدت العبلقػات بػين اإلنسػاف وأخيػو اإلنسػاف،  ظهرت النزاعات واشتدت التػوترات -واالعتداؿ

والتقنيػات.  تواإلنساف والحيواف والبيئة...وساء حاؿ الناس في زمػن الرخػاء المزعػـو والتكنولوجيػا
ؽ فػي حلػة جديػدة ظننا التقدـ الرقمي سػيكوف حػبًل للمعضػلة فكػاف وبػاال علينػا ال معينػاً. فظهػر الػر 

والعبوديػػة البشػػرية فػػي صػػفة حديثػػة. ظنػػوا أنهػػم حػػاربوا األميػػة األبجديػػة واإلعبلميػػة...فطفت علػػى 
   السطح األمية األخبلقية وأمية القيم... 

 إذا شرحت العقل البشري وجدتو يتألف من: 78
 حلوؿ...( –نماذج  -تجارب موروثة )عادات -2 
 .لغة مترجمة لؤلفكار والمواقف -2 
 وما أدراؾ ما الهوى؟؟. .الهوى -3 

لعقل ميزاف صحيح فأحكامو يقينية ال كذب فيها غير أنك ال تطمع أف تزف بو اقاؿ ابن خلدوف في مقدمتو:"    
أمور التوحيد واآلخرة وحقيقة النبوة وحقائ  الصفات اإللهية وكل ما وراء طوره. فإف ذلك طمع في محاؿ ومثػل 
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المآالت والحيثيات، وقد ال يفقهها...والعدالة البشرية محكومة بمحدودية اإلنساف 
 ونسبيتو...

 
د مجاالتها ويضبطها ليبل تزيغ عن جادة ال يعطل دين اإلسبلـ العقوؿ؛ بل يحد    

الصواب فتهلك. وتفصيل الكبلـ في المقاـ يطوؿ ولمن أراد التفصيل العود إلى 
 المظاف...

 79حرية الرأي والتعبير –موصوؼ عصرنا بالعدالة والديمقراطية والحرية 
 والمساواة...فهل تحسوف بالعدالة والحرية...؟! -واالعتقاد و.... 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                            

ي يوزف بو الذىب فطمع أف يزف بو الجباؿ وىذا ال يػدؿ علػى أف العقػل فػي أحكامػو ذلك رجل رأى الميزاف الذ
 (374)الصحيفة  غير صادؽ لكن للعقل حدا يقف عنده".

79
  حرية الرأي والتعبير: من قاؿ بذلك؟ 
؛ بالضػػػوابط والقيػػػود ومرسػػػومة لهػػػا الحػػػدود؛ وإف أنكػػػر ذلػػػك فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػبلمية حريػػػة اإلنسػػػاف مقيػػػدة   
كػروف وتجاىلػو المتجػاىلوف؛ لػيبل يتسػرب الهػوى إلػى الحيػاة فيفسػدىا وإلػى األخػبلؽ فيدمرىا...وأصػػحاب المن

عنػػدما يتعلػػ  األمػػر بػػأمور  -الفاسػػدة-ال يطبقونػػا محتواىػػا ومقتضػػياتها )دعػػاة حريػػة الػػرأي والتعبيػػر( ىػػذه الكذبػػة
طعنػػا علػػى الشػػريعة  ،ن شػػاء مػػا شػػاءجعلوىػػا مقدسػػة أو كالمقدسػػة. إنمػػا يقصػػدوف بحريػػة الػػرأي والتعبيػػر قػػوؿ مػػ

اإلسػػػبلمية وأحكمهػػػا اإللهيػػػة أو طعنػػػا علػػػى علمػػػاء اإلسػػػبلـ وأئمتػػػو...لزرع بػػػذور النػػػزاع بػػػين الطػػػائفتين الضػػػالة 
يريدوف بػذلك والمستقيمة على الطريقػة، ليسػتغلوا فتػرة النػزاع لقضػاء مػآربهم الدنيويػة ومصػالحهم االقتصػادية...

  هم السلطة والقوة...تحقي  توازف القوى لتدـو ل

 الوسطية والعدؿ االنحبلؿ والتفسخ الغلو والتشدد

 

 اإلسالم

 

 الضبلؿ
 

 الضبلؿ
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 شويو:الت
فإنهم حريصوف؛ كل الحرص؛ على  توسيط الدين وتعديلوزيادة على أنهم يريدوف     

 ... كمصطلح التشدد؛ فقد حملوه ما يطي  وما ال يطي ...80تشويو مصطلحاتو
متشددين  -في نظرىم  -فأغلب ملتزمي اإلسبلـ؛ المحتكمين لتعاليمو؛ يُػْعتبروف     

حكم بالتشدد أو الغلو يتوقف على فقو في الدين غالين. ويجهلوف أو يتجاىلوف أف ال
 ...81عظيم، وفهم للنصوص عمي ، وضبط للقواعد والضوابط

 

 أصناؼ الموسطين المعدلين:
يعرفوف الح  ويفقهونو؛ ويدركوف أف دين اهلل متوسط معتدؿ، ولكنهم  :الصنف األوؿ

بديل الح  باعوا أنفسهم بدراىم معدودة. فتدفعهم لذة المنصب والوظيفة إلى ت
وكتمانو...فتجدىم يجاروف التوجهات واإليديولوجيات، وينتجوف فتاوى على حسب 

 المقاسات ووفقا للرغبات...غفر اهلل لنا ولهم وإلى سواء السبيل ىداىم.
 

                                                 
فإذا تشوه المصطلح، واختل معناه في األذىاف، تشوىت األفهاـ واألفكار، وأثر ذلك على سلوكات األفراد   80

 والمجتمعات...

81
أو أف  ىذا المرء أف الحكم على العمل بأنو غلو، ناصر العمر في كتابو الوسطية في ضوء القرآف:  قاؿ 

در عليو إال العلماء الذين يُدركوف حدود ىذا العمل، ويعلموف أبواب العقيدة من الُغبلة، باب خطير، ال يق

وفروعها، ألف  الحكم على الشيء فرع عن تصّوره، فقد يكوف األمر مشروًعا ويوصف صاحبو بالغلّو، وىا نحن 

ؼ والت زم ت ونحوىا. نرى اليـو أف الملتزمين بشرع اهلل، المتمس كين بالكتاب والسن ة يُوصفوف بالغلّو والّتطر  

ولذلك فإّف المقياس في الحكم على األعماؿ واألفراد والجماعات ىو الكتاب والسن ة، وليست األىواء 

 واألعراؼ، وما تواضع عليو الن اس، وقد ضل  في ىذا الباب أُمٌم وأفراد وجماعات. 
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صنف الببغاوات من المقلدين والمقلدات. سمعوا الناس يقولوف شيئا  :الصنف الثاني
ثيراف ثائرة فانطل  معها وىو ال يدري ما دىاىا. فقالوه. مثلهم كمثل الحمار رأى ال

فعجبا لهؤالء القـو ال يكادوف يفقهوف علما وال كبلـ... تحسبهم أذكياء وىم على 
 .فيا ليت قومي يعوف قوليرؤوس األغبياء...

 

 أصناؼ المفسدين:
 : يعادوف اإلسبلـ جهارا.المفسدوف الظاىروف

الموسطين ل؛ ومن أصناؼ ىؤالء : يدسوف السم في العسالمفسدوف المضمروف
؛ من يرو جوف لئلسبلـ العلماني/ الحداثي، مَدع مين بالوسائل واألمواؿ والمعدلين

 ووسائل االتصاؿ واإلعبلـ. 
   

 اإلرىاب والتوسيط:
   

دفعت األحداث اإلرىابية أقوامًا كثيرين؛ من الباحثين وأشباىهم؛ من الكتاب     
فعتهم إلى رفع شعارات التوسط واالعتداؿ والتجديد والصحفيين واإلعبلميين...د

 .وقد قيػػل -والتحديث )تحديث كل شيء(...كي ال يقاؿ إف اإلسبلـ دين إرىاب
  

لم يكن ىدفهم األساس تبرئة الدين اإلسبلمي عن األحداث الواقعة ىنا وىناؾ      
رضى عليهم القوي العنيف حتى يرضى عليهم؛ ولن ي مداىنةوىنالك... وكاف ىدفهم 

 ما لم يتبعوه شبرا بشبر وذراعا بذراع.
 
  ودين رحمة ويسر... قبل األحداث  -ألم يعلموا أف اإلسبلـ دين متوسط معتدؿ

 وبعدىا، وسيبقى كذلك إلى أف يرث اهلل األرض ومن عليها؟
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يا أيها الناس إنا خلقناكم من قاؿ سبحانو وتعالى داعيا إلى التعارؼ والتواصل:"      
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إف أكرمكم عند اهلل أتقاكم إف اهلل عليم  ذكر
 (23". )سورة الحجرات األية خبير
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وقاؿ سبحانو وتعالى:"     

". )سورة بالتي ىي أحسن؛ إف ربك ىو أعلم بمن ضل عن سبيلو وىو أعلم بالمهتدين
 (225لنحل األية ا
 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم إلى وقاؿ تعالى:"    

 (225". )سورة المائدة اآلية: اهلل مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملوف
 
 عن أبي ذر رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:    
اشتد بو العط . فوجد بئرا فنزؿ فيها، فشرب، ثم خرج، بينما رجل يمشي بطري  " 

فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العط . فقاؿ الرجل: لقد بلغ ىذا الكلب من 
العط  مثُل الذي كاف قد بلغ مني. فنزؿ البئر فمؤل خفو ماء، ثم أمسكو بفيو حتى 

لنا من البهائم أجرا؟ رقي فسقى الكلب. فشكر اهلل لو، فغفر لو. قالوا يا رسوؿ اهلل، إف 
 ". )متف  عليو(فقاؿ: في كل كبد رطبة أجر

 
... إف ىذه النصوص والتنوير الحداثة والعولمة والفكر والنقد والتحرر أيا أىل   

تتجاوز أربعة عشر قرنا، وتتجاوز في عباراتها ومضامينها  -وغيرىا كثير -الكريمة 
لتزمها؛ من ىذه األقواـ ومن غيرىا من الزماف والمكاف. وسُتْصِلح كل من يعمل بها وي

 اآلتية في قابل الزماف واألياـ. 
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 سياؽ الظهور:
فظهرت في ىذا السياؽ تيارات تدعوا إلى التقارب بين المجتمعات المسلمة      

وغيرىا؛ بحيث يمكن للمسلم أف يتنازؿ عن قليل أو كثير من تعاليم اإلسبلـ وشعائره؛ 
 الفاسدة. -مع األشكاؿ األمريكية واألوربيةوربما أركانو حتى يتواف  

فتاوى تبيح المحرمات وتشرع  شركات اإلفتاءوفي ىذا السياؽ كذلك أنتجت    
...وَعَلْت حوار الحضارات والتقارب بين الديانات والثقافاتللتنازالت، بأسامي 

غومة أصوات المنادين بروح الشريعة اإلسبلمية ومقاصدىا...وغيرىا من العابرات المل
 واإلشارات المسمومة...

 الفاضلة: -اإلسبلـ سباؽ إلى العولمة
 يا قـو إف اإلسبلـ دين السلم والسبلـ، عرؼ ذلك من عرفو، وجهلو من جعلو...    
التعريف باإلسبلـ وبياف فضلو، ونشره في  -نحن المسلمين -فمن الواجب علينا    

اف ومكاف؛ مهما تغيرت األحواؿ العالم؛ ألنو رسالة عالمية صالحة ومصلحة لكل زم
 وتبدلت األقواـ...

  [227 ]األنبياء: َما َأْرَسْلَناَؾ ِإال  رَْحَمًة ل ْلَعاَلِمينَ قاؿ اهلل تعالى: َ  
اليـو أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسبلـ وقاؿ تعالى:" 

 [3سورة المائدة اآلية ]". دينا
َما َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ ِإال  نُوِحي ِإلَْيِو أَن ُو ال ِإَلَو ِإال  أَنَا وَ وقاؿ تعالى وتبارؾ:" 

 [  25] االنبياء :  ".فَاْعُبُدوفِ 
َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإف  َلُو َمِعيَشًة َضنكًا َوَنْحُشُرُه يَػْوـَ وقاؿ سبحانو وتعالى: " 

  [224:  ]طو "اْلِقَياَمِة َأْعَمى
 
)ومن أعرض عن ذكري( أي القرآف فلم يؤمن بو )فإف لو معيشة ضنكا( بالتنوين     

وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره )ونحشره( أي  ؛مصدر بمعنى ضيقة
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فالخطاب ىنا لعامة  82.المعرض عن القرآف )يـو القيامة أعمى( أعمى البصر
 إلتباع وااللتزاـ.للمعرضين، والسعة والحياة الطيبة مرىونة با

وال يغتر ف  اإلنساف بالتقدـ العلمي والتقني والغنى المالي...فإنو ال يعكس السعادة      
الحقيقية الدنيوية، بلو األخروية. ومن رحمة اهلل بعباده المؤمنين والكافرين أنو ال 

 يكشف عن قلوبهم ليعلم ما يعانونو ويضمروف...

 التقصير من الداخل:
هم غيرنا )مسلمين وغير مسلمين( لدينهم اإلسبلـ يدؿ على مسائل كثيرة؛ وسوء ف   

. وقصرنا في تأطير كثيرين من عولمة اإلسبلـ -منها أننا قد قصرنا في واجبنا الشرعي
 المنتسبين لئلسبلـ، كي ال يزيغوا عن جادة الصواب...

والتأطير، في لهذا فنحن في حاجة ماسة إلى مؤسسات عادلة تشرؼ على اإلفتاء      
 المجاالت الشرعية والدعوية، يشرؼ عليها العلماء العاملوف األتقياء األنقياء...

 

 مأسسة الخطاب الديني:
إف نشر اإلسبلـ وعولمتو في حاجة إلى عمل مؤسس ومنظم )مؤسسات     

ومنظمات( ، ويستدعي ذلك رؤوس أمواؿ وخططا إستراتيجية وخبراء ودراسات 
 ك بعمل أفراد أو جماعات، تتحرؾ ىنا وىناؾ...وتوقعات...ولست ذل

لم تتأخر الصحوة اإلسبلمية عن الركب إال ألنها لم تواكب المستجدات التقنية  
والفكرية...فالتركيز على الجهود الفردية المبعثرة ال تجدي فتيبل في زمن المؤسسات 

 والتكتبلت والش راكات...
 

                                                 
 تقسير الجبللين... 82
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 خبلصة الكبلـ
بلـ سؤاؿ رب العزة والجبلؿ الهداية لهؤالء الموسطين وخير ما نختم بو الك    

 إلى سواء السبيل. مفاللهم اىدى –والمعدلين 
باألدلة والبراىين والبياف  التوسيط والتعديلأما واجبنا الثاني فهو التصدي لحمبلت    

المنير:" الرد عليهم بالحجج البينات وإسقاط دعاواىم بنصوص القرآف والسنة ومنط  
 النيرة، ونعتمد في ذلك على أمرين اثنين: العقوؿ
 فنسألو التوفي . –اهلل عز وجل  -2
 ثم المنهج السليم. -2

 المنهج المؤسساتي. ( أ
 ثم المنهج الفردي. ( ب

 
 ىو عمل مؤسس ومنظم على قواعد ثابتة وأىداؼ المنهج المؤسساتي :

واضحة وخطط محكمة. فزمن اليـو زمن المؤسسات والمنظمات؛ 
 ل األفراد والجماعات. بحيث ال يجدي فيو عم

 ومن وسائل تفعيل المشروع الدعوي المؤسساتي:    
من خبلؿ حسن التحكم في وسائل اإلعبلـ واالتصاؿ  -

 المختلفة.

 من خبلؿ الشركات والمنظمات... -
 مؤسسات التربية والتكوين. -من خبلؿ المدارس والجامعات -

 من خبلؿ األعماؿ االجتماعية والخيرية. -

 ة السياسية الوازنة. من خبلؿ المشارك -

 
 قائم على تأىيل الموارد البشرية الصالحة المصلحة، المنهج الفردي :

منخرطة انخراطا فاعبل في  –تكوف قدوة ونموذجا يحتدى بو 
 فاعلة في محيطها الصغير والكبير. -المؤسسات
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 يحتل المنهج المؤسساتي أىمية بالغة إلنجاح المشاريع بما ملحوظة :
الدعوية اإلصبلحية. ثم يجب أف ال ننسى أىمية األفراد فيها المشاريع 

/ الموارد البشرية المؤىلة فإنها السبيل القويم إلنجاح جميع أنواع 
المشاريع. والجدير ذكره في األخير أف العنصر البشري المنضبط 
المؤىل المدرؾ للمآالت القادر على التعامل مع اإلشكاالت والصعاب 

ل بإخراج البشرية من ظلمات الجهل إلى نور والمواجهات...ىو الكفي
 الفهم.

 
 

 

 التلوث الخلقي – الختم
 

 

في موقع  ،سأختم كبلمي في القيم بمقاؿ عثرت عليو في الشبكة العنكبوتية
، سأنقلو بتصرؼ يسير صبلح عبد السميع عبد الرازؽللدكتور  ،صيد الفوائد

اه في الصفحات والرتباطو بصلب الموضوع الذي ناقشن من أجل الفائدة
)مجتمع ببل أخبلؽ يساوى بناء ببل  : عنواف المقالة: التلوث الخلقيالسابقة
 أساس(

  

وتملى علينا أف نراجع أنفسنا فيما ندرس وفيما نعلم  نفسها،حقيقة ومسلمة تفرض  ) 
  وتطبي .والتربية سلوؾ قبل أف تكوف مجرد معلومات نرددىا دوف فهم  نتصرؼ،وفيما 

على ما ىو معرفي ويتجاىل أىم ما في النفس  ركزالمدارس والجامعات ي تقويم فىالو 
فالواجب إدماج نقطة األخبلؽ والقيم  -الخلقي البشرية وىو الجانب الوجداني

 الجميلة في االختبارات النظرية والعملية. 
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يعد التلوث الخلقي من أخطر أنواع التلوث على اإلطبلؽ، ذلك ألف مسألة     
خبلقي تعد الركيزة األساسية التي يقـو عليها أي نشاط إنساني ، فهي القوة السلوؾ األ

التي تنظم الحياة االجتماعية من كل جوانبها التعبدية والتعاملية، ومن ىنا فإف افتقاد 
اإلنساف للسلوؾ األخبلقي الطيب، ينعكس وبصورة سلبية على تعامبلتو فربما يكوف 

التلوث في البيئة التي يعي  فيها، وألف البيئة سببا في إحداث أي نوع من أنواع 
النظيفة تحتاج إلى إنساف لديو من القيم الخلقية ما يجعلو يغار على تلك البيئة ويسعى 

 .باذال جهده ووقتو ومالو من أجل خدمتها والدفاع عنها جاىدا للمحافظة عليها،
  

لدرجة األولى في وجود مما سب  يتضح لنا أف معيار االىتماـ بالبيئة يتمثل با    
مجموعة من القيم الخلقية التي يتمثلها اإلنساف ويعبر عنها في سلوكو، وعلى سبيل 
المثاؿ فإف قيمة النظافة تجعل اإلنساف يمتنع عن إلقاء المخلفات في الشارع أو في 
أي مكاف من األماكن الغير مخصصة إللقاء تلك المخلفات ، وىو على قناعة بما 

 يفعل. 
فإف الصدؽ كقيمة وفضيلة من الفضائل الهامة التي يتمثلها اإلنساف تجعلو ال  كذلك

إال في المواقف التي سمح  سوغات والدواعييكذب أبدا مهما كانت الظروؼ والم
فيها الشرع بالكذب والتي حددىا لنا الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو وسلم وىى ) 

 على زوجتو لتدـو العشرة بينهما(.  اإلصبلح بين المتخاصمين، وفى الحرب، والرجل
 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي عن أسماء بنت يزيد "أف رسوؿ اهلل صلى اهلل    

عليو وسلم خطب فقاؿ: ما يحملكم على أف تتابعوا على الكذب كما يتتابع الفراش 
 في النار، كل الكذب يكتب على ابن آدـ إال رجل كذب في خديعة حرب، أو إصبلح
 بين اثنين، أو رجل يحدث امرأتو ليرضيها". 

أشاد اإلسبلـ بالخل  الحسن ودعا إلى تربيتو في المسلمين فقد وعن أىمية الخل  
وتنمية نفوسهم ، وفى ذلك نجد الح  تبارؾ وتعالى قد أثنى على النبي صلى اهلل عليو 

 ( 229وسلم بحسن خلقو فقاؿ : } وإنك لعلى خل  عظيم { القلم 
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رج أحمد وابن حباف عن ابن عمرو "أنو سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أخ  

يقوؿ: "أال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يـو القيامة؟ قالوا: نعم يا رسوؿ 
 اهلل قاؿ: أحسنكم خلقا". 

 

يعلى والطبراني بسند جيد عن أنس قاؿ: "لقي رسوؿ اهلل  وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو   
اهلل عليو وسلم أبا ذر فقاؿ: يا أبا ذر أال أدلك على خصلتين ىما أخف على  صلى

الظهر، وأثقل في الميزاف من غيرىما؟ قاؿ: بلى يا رسوؿ اهلل قاؿ: عليك بحسن 
 الذي نفسي بيده ما عمل الخبلئ  بمثلها".  الخل ، وطوؿ الصمت، فو

 
والرحمة  اإلنساف،اإلنساف ألخيو الرحمة من  الرحمة.إف األخبلؽ اإلسبلمية عنوانها    

وقصة المرأة التي نص عليها  طاقتو،أو يحملو فوؽ  يجهده،من اإلنساف للحيواف فبل 
فهي لم تطعمها وال تركتها تأكل من  مشهورة،الحديث على أنها عذبت بهرتها 

والرحمة تكوف من اإلنساف للطبيعة فبل يعبث بثرواتها التي ىي  األرض.خشخاش 
ه اهلل بها. ويكفى أف نعلم بأف عدـ التفريط بالثروة وصل لدرجة عدـ خيرات أمد

اإلسراؼ بالماء عند الوضوء حتى لو كاف المسلم يتوضأ من ماء نهر جار ، والرحمة 
ال مطلوبة أيضا من اإلنساف لنفسو، فبل يطلب منو أف يحمل ماال يطي  ، فالقاعدة )

 . يكلف اهلل نفسا إال وسعها (
 
ة تبدو ماسة اليـو أكثر من أي وقت مضى لبللتزاـ بالخل  اإلسبلمي من إف الحاج   

أجل الخروج بالبشرية كلها إلى ساحة اإلنقاذ بعدما أفسدت الفلسفات الوضعية ذات 
المنحى المادي القيم فى معظم األمم المعاصرة ، وشوىت صورة األخبلؽ مما جعل 

ار للرذائل ، وانهيار شامل في القيم الناس يتخبطوف بما نراه اليـو من فساد ، وانتش
 والمثل . 

 
ولقد جاءت األدياف كلها بالدعوة إلى اإلعداد الخلقي للنّاس، وجعلتو على قمة    
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أىدافها التوجيهية والتربويّة، وقد أّكد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ىذا المعنى في 
 قولو: )إنما بعثت ألتمم مكاـر األخبلؽ (.

  
ؽ باب كبير في السنة النبوية، وقبلها في القرآف الكريم، وقد اختلف وباب األخبل   

العلماء في مفهـو األخبلؽ، وعّرفوىا تعريفات مختلفة؛ غير أنهم جميعًا يتفقوف في 
 صلة األخبلؽ بالسلوؾ. 

 
وأىمية اإلعداد الخلقي للشباب أّف األخبلؽ مجالها الحياة كّلها، وسلوؾ اإلنساف     

 تو بربو وبنفسو وباآلخرين؛ بل وبالمخلوقات كلها. كّلو، وعبلقا
 
فاإلعداد الخلقي للشباب ىو الذي يجعل من الصفات الحسنة، كالصدؽ واألمانة،    

واإلخبلص والوفاء، والشجاعة والعفة، والمروءة والعدؿ وغيرىا عادات في سلوؾ 
صفات السيئة،  الشباب وحركتو الدائبة، كما تجعلو نافرًا في سلوكو اليومي من ال

كالحسد والحقد، والخيانة والكذب، والظلم والغدر وغيرىا، وبهذا اإلعداد يتجنب 
الشباب مظاىر غير مرغوبة في السلوؾ اإلنساني، كالحم  والتكّبر، والصلف والتهور، 

 والخوؼ والجزع، وقبوؿ الذؿ والمهانة، والخشونة والغلظة في معاملة المؤمنين. 
 

ع المجتمع في العصر الحالي ليلمس وبكل سهولة مدى التدىور إف المتأمل في واق
العديد من القيم التي كانت تميز ذلك المجتمع ، حيث نرى انتشار  وانعداـاألخبلقي 

الرزيلة، بل لقد أصبح الحياء عملة نادرة، وانتشر التهور  وانتشارالكذب بصورة كبيرة 
األسرة، وتقطعت األرحاـ، وقل  بين جموع الشباب، وغاب التوقير واالحتراـ داخل

 اإلخبلص..الخ من المظاىر التى تعبر عن التدىور األخبلقي. 
ولعل الحديث عن مظاىر التلوث البيئي والتي منها على سبيل المثاؿ ) تلوث الماء ػ 
تلوث الهواء ػ التلوث اإلشعاعي ػ التلوث الضوضائي( يرجع السبب المباشر في 
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أحسن تربيتو تربية أخبلقية بمفهومها الشامل لما أقدـ على  حدوثها إلى اإلنساف، ولو
 فعل ذلك. 

 

ولهذا وجب علينا أف نركز على دراسة السبب األساسي وراء تلوث البيئة قبل أف ندرس 
مظاىر التلوث، والسبب المباشر في رأينا يتمثل في عدـ وجود تربية أخبلقية، وبالتالي 

  خلقي.وجود تلوث 
 

ثم  للشباب،ثم نتناوؿ أىداؼ اإلعداد الخلقي  األخبلؽ،مفهـو وسوؼ نعرض ل   
 نعرض أخيرا لسبل التغلب على التلوث الخلقي. 

 
 

وعلم األخبلؽ نظري وعملي، والنظري ىو المسمى بػ "فلسفة األخبلؽ " أو "علم    
األخبلؽ النظري "، وىو من علم األخبلؽ العملي بمنزلة أصوؿ الفقو من الفقو، فهو 

وال يطلب من غيرىم إاّل كما تطلب النافلة بعد تماـ  الخواّص والمجتهدين،شأف 
 الفريضة. ولذلك ال نجد لو من األقدمية، وال من الشموؿ ما لعلم األخبلؽ العملي" 
والفرؽ بينهما أيضًا "أف علم الخبلؽ العملي نفسو ىو أيضًا من قبيل النظر ال العمل، 

          ة العلم النظري، مع ىذا الفارؽ الوحيد بينهما: وىو وإف كاف العمل مادتو كما ىو ماد
 

أف العمل الذي ىو موضوع العلم العملي أنواع من األفعاؿ لها مثاؿ في الخارج،      
كالصدؽ والعدؿ ونحوىما؛ بينما موضوع العلم النظري ىو جنس العمل المطل ، 

ضمن األنواع التي يبحث عنها  وفكرتو المجردة، التي ال يتحق  مسّماىا خارجًا إالّ 
العلم العملي، تلك األنواع التي تعد من قبيل الوسائل لتحقي  الخير المطل ، أو 
الفضيلة الكلية التي يبحث عنها العلم النظري. وىكذا يمكن اعتبار القسم العملي "فناً 

علماً " أي: علمًا تطبيقيًا بالنسبة للقسم النظري، ويمكن اعتباره في الوقت نفسو "
نظرياً" بالقياس إلى ضروب التخّلف، وأساليب السلوؾ؛ التي ىي التطبي  الفعلي 
الحقيقي لقواعد ذلك العلم "فاألخبلؽ في جانبها العملي أمر مكتسب يخضع 

 للممارسة والتعود حتى يتطاب  مع النظرّي المجرد. 
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خبلؽ ىو توجيو ىذه وإذا كانت التربية تتناوؿ قوى اإلنساف وملكاتو فإّف عمل األ    
الملكات واألعماؿ نحو االستقامة، وجعلها عادات سلوكّية راسخة، لذلك كلو فإّف 
إعداد الشباب إعداًدا ُخُلقيًا يحتاج إلى أف نحّدد أواًل األىداؼ التي نسعى إليها ثم 

 الوسائل الموصلة إلى األىداؼ. 
 
 

 أىداؼ اإلعداد الخلقي للشباب:  -أ 
الشباب النفسّية والفكريّة المتعارضة مع السلوؾ االجتماعي  ػ تغيير اتجاىات2

المرغوب فيو إلى التغيير المرغوب فيو، والمتناسب مع عقيدة المجتمع، وقيمو،ومظاىر 
سلوكو الخلقي؛ وىذا يقتضي إزالة التناقض بين األنظمة والقوانين المسّيرة للحياة من 

ستمدة من عقيدتو أخبلقو من ناحية أخرى ناحية، ورغبات المجتمع وتطلعاتو وآمالو الم
حيث تعاني مجتمعاتنا من تباين القوى والعوامل المؤثرة فيو، والموّجهة لسلوؾ 

 الشباب؛ حيث تتعدد االتجاىات السلوكية وتتعارض كثيراً. 
 
ػ ربط التقدـ االقتصادي، والتكّيف االجتماعي باألخبلؽ، فالتقّدـ االقتصادي ال 2

لك األمة من إمكانات مادية، وقوى~ بشرية متعلمة مدربة فحسب، يعتمد على ما تم
بل على ما يتحّلى بو األفراد العاملوف المنتجوف من سلوؾ أخبلقي يحكم عبلقات 
اإلنتاج، ويحق  التعاوف، ويعم  اإلحساس بالمسؤولية، ويصوف الحقوؽ العامة 

ي والتواف  النفسي في والخاصة، ثم ما يساعد األفراد على زيادة التكّيف االجتماع
 المجتمع. 

 
ػ تحقي  التوازف بين القيم األخبلقّية النظريّة والقيم الممارسة في المجتمع، واألخذ 3

من العادات والتقاليد بما يتمشى مع قيم اإلسبلـ الثابتة؛ التي يتطور الناس ليرتقوا إليها 
ف. وىذا التوازف ىو وليمارسوىا في صور أفضل من ممارستها في أجواء الجهل والتخل

الذي يحق  ما يسمى بالتكّيف مع المتغيرات، ويساعد على إعادة النظر في العادات 
والتقاليد االجتماعية لتتطاب  كلها مع قيم الحياة التي يتطور الناس حولها، ويغّيروف من 

 أساليبهم وطرقهم لمبلءمتها.
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  وسائل التغلب على التلوث الخلقػػي: -ب 

 

االجتماعية: حيث تبنى العبلقات بين األفراد على أساس من السلوؾ الحسن البيئة  -
واالحتراـ المتبادؿ، والتعود على الفضائل سلوكًا وتعّبدًا، مثل: اإلخبلص واألمانة، 
والمحبة والجد، والنظاـ والتعاوف، واإلخاء، والمودة واالحتراـ، واالعتماد على النفس، 

تكوف البيئة عامبًل موجهًا لسلوؾ األفراد، وميولهم، والرحمة، والشفقة وغير ذلك ل
المسجد  -وغرائزىم، وكل ذلك في نطاؽ التعاوف بين بيئات التربية الثبلث: المدرسة 

 المجتمع.  -
 

فاألسرة ىي التي تغذي الصغار بالصفات الخلقية ا لحسنة عن طري  الممارسة  -
تهما لمعاني المسؤولية والصدؽ اليومّية، والسلوؾ الخلقي الحسن للوالدين،وترجم

واألمانة؛ ليعرؼ الطفل األخبلؽ سلوكًا طبيعيًا عمليًا قبل أف يعرفو في معانيو المجردة. 
أما المسجد فهو مكاف ا إلشعاع الروحي والثقافي الذي يصوغ سلوؾ الناس فيو بما 

 يناسبو من نقاء وطهر، وعفاؼ وتجرد، وانضباط والتزاـ. 
 
: وللمنهج وسائلو المباشرة وغير المباشرة في تربية األخبلؽ، المنهج الدراسي -

فالدروس الخاصة بالتربية الخلقّية والتي تهدؼ إلى تعلم الفضائل، وتحض على 
العادات الطيبة والسلوؾ الحسن وسائل مباشرة، أما تهيئة الجو المدرسي الذي يتبادؿ 

بوف فيها عمليًا على ممارسة فيو الطبلب التجارب الحسنة، والخبرات الطيبة، ويتدر 
سلوؾ الفضيلة والخير والح  في بيئة اجتماعية صالحة موجهة فهذه ىي الوسائل غير 
المباشرة أو العملّية التي تعد أكثر نفعًا وأعظم جدوى من تعليم األخبلؽ نظريًا ألّف 

 علم األخبلؽ ودراستو شيء، وممارستو في السلوؾ اليومي شيء آخر. 
 
 

   
تجاه العلمي في إبراز محاسن األخبلؽ الفاضلة، ومضاّر السلوؾ السيئ في اال -   

حياة األفراد واألمم،وذلك باالستفادة من نتائج البحوث العلمية في مجاالت علم 
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النفس واالجتماع والفلسفة والطب، والتي أثبتت آثار السلوؾ الحسن والسلوؾ السيئ 
وقد اعتادت األمم أف تنشر إحصاءات مفّصلة  بما ال يدع مجااًل للمغالطة أو اإلنكار؛

عن الجريمة ودواعيها، والمسكرات والمخدرات، وأنواع االنحراؼ والشذوذ 
   المختلفة، ونتائج ذلك كلو على أوجو الحياة المختلفة، اجتماعياً، واقتصادياً، وبشرياً.

و من بيئة يعي  فيها، الرفقة الحسنة: إذ أف الفرد يتأثّر بمن حولو كما يتأثر بما حول -  
وأسرة ينشأ فيها، ولذلك شّبو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم الجليس الصالح ببائع 
المسك، والجليس السوء بنافخ الكير، فكبلىما مؤثر في صاحبو، واإلنساف بطبعو 
مقل د ألصدقائو في سلوكهم ومظهرىم، وملبسهم فمعاشرة األبرار والشجعاف تكسب 

وكهم، بينما تكسب معاشرُة المنحرفين الفرد انحرافهم أو تقّبل الفرد طباعهم وسل
 انحراِفهم. 

 

دراسة سير األنبياء والرسل واألبطاؿ والنابغين في ميادين العلم والمعرفة، والقتاؿ  - 
والحرب، وعلى رأس ذلك دراسة سيرة سيد الًخْل  صلوات اهلل وسبلمو عليو؛ باعتباره 

ف دراسة ىذه الشخصيات ىي التي تبعث الروح الخّيرة في القدوة األولى للبشرية، أل
سبيل المثل العليا، والمبادئ  الناشئة، وتجّسد فيهم معاني التضحية والفداء في

 امية. سال
 
كما أّف دراسة ىذه النماذج تساعد المنظمات الموجهة للشباب في تطبي  السلوؾ  - 

المرغوبة، وبما يحق  التوازف بين عطاء األخبلقي واالجتماعي بما يؤكد القيم األخبلقية 
 األسرة والمدرسة والمجتمع؛ في النواحي السلوكية واألخبلقية. 

 
توحيد جهود الوسائل التربوية المتمثلة في البيت، والمدرسة، والراديو، والمسرح،  -

والتليفزيوف، والكتاب، ومنظمات الشباب، فإذا كانت المدرسة أو كاف البيت قائماً 
بية الُخلقية، والمؤسسات األخرى تقـو بما يعكسها فبل قيمة لجهد البيت أو بالتر 

 المدرسة. 
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إف المدرسة ىي أخطر مؤسسات التربية أثرًا في حياة الناشئة؛ لما يمكث الطالب  -

في التعليم من سنوات اليفاعة والشباب غير أف دور المؤسسات األخرى ال يقبل عنها؛ 
وذ وتسلط، واختراؽ للحواجز والبيوت، المر الذي يؤكد حيث أصبحت كلها مراكز نف

حتمية توحيد ىذه الجهود منهجًا وتخطيطًا في سبيل تربية شباب األمة على الُخُل  
 انتهى المقاؿ .(الجميل، والسلوؾ الحسن المرغوب فيو

 
 
 
 
 

 


