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واملراجع .النتائج :أمهية معرفة كيفية عملية التفكري وحريته ومايأطره.
كلمات مفتاحية(داللية) :كيف نفكر ،احلرية الفكرية ،الفكر ،انطالق الفكر ،مؤطرات الفكر.

مقدمة:
ِ
ض َّل لَه ،ومن ي ِ
ِ
"إِ َّن ح ِ
يك
احلَ حم َد ل ِلهَ ،حَن َم ُدهُ َونَ حستَعِينُهَُ ،م حن يَ حهدهِ اهللُ فَ َال ُم ِ ُ َ َ ح ُ ح
ي لَهَُ ،وأَ حش َه ُد أَ حن ََل إِلَهَ إََِّل اهللُ َو حح َدهُ ََل َش ِر َ
ضل حل فَ َال َهاد َ
لَهَُ ،وأ َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ َوَر ُسولُهُ .أ ََّما بَ حع ُد"(:)1
األمن الفكري هو األساس يف كل أمن ،وهو أهم أنواع األمن ،وأوَلها بالعناية؛ َل تستقيم أمور احلياة ،وَل يهنئ لإلنسان
عيش ،ولن تسعد حياته ،ما مل يكن آمنا على نفسه ،ودينه ،وعقله ،وعرضه ،وماله .األمن الفكري يعتمد على أسس الدين الذي
هو مصدر عزنا ،وتوازننا ،فمنه نستمد عقيدتنا ،وبه نقوم سلوكنا ،الوَلء له ،واَلنتماء إليه .كما أنه مرتبط بالفكر والعقل فهو
احملرك لإلنسان واملوجه لتصرفاته.
َل يهمهم التمسك الشكلي بالدين ،املهم عندهم أَل يكون تديننا تدين حقيقي عملي قائم على سالمة الفكر واَلعتقاد ،وأن
َل يفهم املسلمون دينهم على حقيقته؛ حىت َل ينتشر اإلسالم يف الغرب ،وَل يزاد املسلمون متسكا وإعجابا به ،وحىت َل يتمكنوا
من أخذ دورهم يف التقدم واحلضارة؛ وبذلك تتحقق أهدافهم فال يستقر األمن يف بالدنا ،وَل تنهض دولنا َل فكريا وَل دينيا وَل
دنيويا.
(-)1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب ختفيف الصالة واخلطبة ،ج  ،3ص  ،11رقم ( .)868احلكم :صحيح.
http://sunnah.alifta.net/Default.aspx
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حاولت يف أطروحيت هذه أن أكون رؤية فكرية معاصرة حديثة تشمل النواحي الدينية والفكرية واألمنية والرتبوية والنفسية
واَلجتماعية والقيمية والسلوكية والثقافية...لتكوين بناء فكري سليم متكامل وسطي بتدرج يوجه البشرية الوجهة الصحيحة َنو
إرساء األمن وحتقيق اَلستقرار ،وإقامة احلضارة اإلنسانية خلري البشرية مجيعا ،وتشييد النهضة اليت تطمح هلا كل النفوس.
مالحظة :هذه املستلة مأخوذة من أطروحة الباحث للدكتوراه واملسماة ب( (:األمن الفكري اإلسالمي _تركيا منوذجا)) ،الباب
الثاين -جزء من الفصل األول.

إشكالية البحث:
يتناول البحث موضوع انطالق الفكر ومؤطراته؛ لتوضيح عالقة الفكر باألمن ،ضمن أطر واضحة ،ووسائل ختاطب املسلمني على
خمتلف مستوياهتم وأعراقهم.
لذلك كانت الفكرة األساسية لبحثي هذا هي حتديد مدى احلرية الفكرية املتاحة ضمن احلدود اليت وضعها اإلسالم .والبحث
يف عملية التفكري أين حتدث وكيف تبدأ ودور القلب فيها وفائدة اخليال العلمي .وكذلك البحث يف كيفية تكوين بناء فكري
سليم .وحتديد املؤطرات الفكرية اليت حتد من مجوح التفكري.

أسئلة البحث:
البحث دراسة لتحديد انطالق الفكر ومؤطراته؛ فهو حبث يثري العديد من األسئلة ،ويرمي الباحث إىل اإلجابة عنها ،وأهم هذه
التساؤَلت املطروحة ما يلي:
أين حتدث عملية التفكري اثبت وجهة نظرك؟ وكيف تبدأ هذه العملية؟
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كيف نفكر؟ وما هو الفرق بني التفكري و التفكر؟ و إىل أي شيء يوصلنا التفكري؟ ما هو دور اخليال يف التفكري؟ وما هي أمهيته؟
احلرية الفكرية يف اإلسالم مطلقة أم مقيدة وضح وجهة نظرك؟ وما مدى حريتها؟
بني اجلمود الفكري واَلنفتاح حدد موقفك؟
ما الذي يأطر فكرنا؟ اشرح ثالثة عوامل منها؟
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث بصورة عامة إىل حتديد انطالق الفكر ومؤطراته ،وللبحث أهداف كثرية أذكر منها على سبيل املثال:
حتديد كيفية التفكري.دور القلب يف التفكري. دور اخليال يف عملية التفكري.احلرية الفكرية وحدودها يف اإلسالم. حتديد موقف املسلم من اجلمود الفكري واَلنفتاح.شرح مؤطرات الفكر اليت حتد من انطالقه.مصطلحات البحث:
-1التفكير:
أوال التعريف اللغوي:
عمال ِ
العقل يف مشكلة للتوصل إِىل حلِّها"
التَّ حف ِكريُ" :إِ ُ

()1

.

ثانيا :التعريف االصطالحي:
"مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو اخلواطر واألفكار؛ فمنها توجب التصورات ،والتصورات تدعو إىل اإلرادات ،واإلرادات
تقتضي وقوع الفعل ،وكثرة تكراره تعطي العادة"(.)2
"وأعلم أن اخلطرات والوساوس تؤدي متعلقاهتا إىل الفكر فيأخذها الفكر فيؤديها إىل التذكر فيأخذها الذكر فيؤديها إىل اإلرادة
فتأخذها اإلرادة فتؤديها إىل اجلوارح والعمل فتستحكم فتصري عادة فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوهتا ومتامها"(.)3
"أصل اخلري والشر من قبل التفكر؛ فإن الفكر مبدأ اإلرادة والطلب والزهد والرتك واحلب والبغض .وأنفع الفكر؛ الفكر يف مصاحل
املعاد ويف طرق اجتالهبا ،ويف دفع مفاسد املعاد ويف طرق اجتناهبا ،فهذه أربعة أفكار هي أجل األفكار"(.)4

ك ،ص .698
( - )1جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط  ،ط  ،4مادة :فَ َّ
( - )2ابن القيم ،الفوائد ،د .ط ،ص .252

( -)3ابن القيم ،مصدر سابق  ،د .ط ،ص .254
(- )4ابن القيم ،مصدر سابق ،د .ط ،ص .287
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تعريف الباحث االصطالحي المختصر للتفكير:
التفكري :العقل مصدر التخيل ،والتفكري والتفكر ،واملشاعر واألحاسيس؛ فعندما نشعر بشيء من داخلنا ،أو َنس به عرب حواسنا
اخلمس ة يب دأ العق ل ب التفكري ،كم ا يب دأ التفك ري بالتخي ل اللحظ ي ،اخلي ال اإلو اىل أو الس لب يتح ول إىل أفك ار إوابي ة أو س لبية.
خي ال اإلنس ان وتفك ريه ،ميي ل إىل اجلن وح واَلنط الق ،لك ن هن اك م ؤطرات ل ه حت د م ن مجوح ه ،وتعي د ص ياتته ،وبلورت ه .تص هر
األفكار املبدئية يف هذه البوتقة؛ مث بالتدبر والتأمل ،وإعادة النظر ،وإمعان التفكري ،والتذكر باسرتجاع املعلومات واخلربات السابقة؛
يتش كل التفك ر .التفك ري والتفك ر ين تج عنهم ا الفك ر فهم ا الل ذان يش كالنه ،ف الفكر ه و التوج ه الع ام ،واحملص لة النهائي ة للتفك ري
والتفكر ،مث تتحول تلك األفكار إىل كلمات ،وتتحول الكلمات إىل أفعال وممارسات وتتحول املمارسات إىل طباع ومنط حياة وَل
ميكن تغي ري طب اع اإلنس ان ،وتغي ري من ط حيات ه ،وتوجهات ه العام ة إَل بتغي ري فك ره .ب التفكر نس تطيع أن نفه م م ا ه و ت امض علين ا،
ونصل ملا هو جمهول بالنسبة لنا ،عن طريق الربط بني ما ندركه ونعلمه ،وما َنسه ونتخيله ،وبني املعاين واَلستنتاجات الغائبة عنا،
كما ميكننا تنظيم نشاط عقولنا وحتسينه بتعلم مهارات التفكري وهي مهارات مقننة منظمة.
أهمية البحث :تكمن أمهية البحث يف التايل:
ُماولة البحث إشادة بناء فكري وسطي متكامل بتدرج ،وشامل جلميع النواحي ،ومشتمل على أبرز وأهم القضايا الفكريةاملعاصرة؛ لتكوين مفكرين إسالميني ،فاحلاجة ملحة لوجود مفكرين متخصصني يف الدراسات اإلسالمية ،لعرض الدين اإلسالمي
بشكل حضاري ،إلبراز جوانبه املضيئة ،وال رد بالعقل والفكر والنقل على كل من حياولون النيل منه أو من أتباعه ،كما أن وجود
هذه النخبة يسهم يف اإلجابة عن قضايا األمة الكربى ،وحيل القضايا الفكرية املثارة.
الدراسات السابقة:

* الدراسة الرابعة بعنوان :دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري.
أطروحة دكتوراه مقدمة من الطالب :ونيان عبيد دهام السبيعي ،كلية الدراسات العليا قسم العلوم اَلجتماعية :جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية1434 ،ه.
هدف البحث:
"تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على دور اجلامعات السعودية يف تعزيز األمن الفكري ،من خالل التعرف على:
 الدور الثقايف ملقررات الثقافة اإلسالمية يف تعزيز األمن الفكري باجلامعات السعودية.التعرف على الفروق بني اجلامعات السعودية (احلكومية واألهلية) يف تعزيز األمن الفكري من خالل مقررات الثقافة(.)1
اإلسالمية"
منهج البحث:
"استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وقام الباحث باستخدام استمارة حتليل املمضمون لتحليل مقررات الثقافة اإلسالمية يف
اجلامعات السعودية ،وحكمت األداة على فرتتني متباعدتني.
(- )1السبيعي ،دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري ،أطروحة دكتوراه ،ص .7
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أهم النتائج:
التفكري الناقد واملناقشة اهلادفة َل تتوافر بالصورة املطلوبة يف مقررات الثقافة اإلسالمية.عدم توافر الدور الوقائي لإلعالم يف مقررات الثقافة اإلسالمية ،وكذلك اَلنعكاسات الثقافية للعوملة ،والتحصني من األفكار(.)1

املنحرفة والتوعية مبخاطر اإلعالم الفضائي واإلنرتنت"

تلتقي الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف إبراز أمهية األمن الفكري ،ويف أمهية التفكري الناقد وتنمية الفكر ...و لقد أفاد
منها الباحث يف الرتكيز على بعض النقاط اهلامة كالتفكري الناقد...
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة السابقة فيما يلي:لقد أفردت بابا كامال للحديث عن الفكر وصلة باألمن ،حتدثت فيه عن الكيفية اليت نفكر هبا واحلرية الفكرية وحدودها،
وعن مؤطرات الفكر ،وعن إوابيات وسلبيات الصحوة اإلسالمية وتأثريها كظاهرة فكرية على الفكر واألمن ،كما أفردت فصال
بينت فيه عوامل اَنراف الفكر البشري وذكرت سبعة عوامل هامة هي :عيوب وأخطاء يف التفكري ،وتياب التفكري الناقد ،والغزو
الفكري ،واخلداع الفكري ،والشائعات ،والفرقة واهلزمية ،واحلروب اَلحتاللية .وفصال آخر لشرح كيفية برجمة العقول وكيفية املعاجلة
الفكرية والنفسية لظاهرة اَلَنراف الفكري ،باستخدام علم الفكر وعلم النفس لالستفادة منهما ،ووضحت معيقات توجيه الفكر،
وذكرت وسائل توجيه الفكر ،وكيفية إعادة تشكيل الفكر ،وكيفية تغيري القناعات الفكرية وتبديل التوجهات السلبية بأخرى
إوابية ،وكيف نرتقي بفكرنا وفكر من حولنا ،كما حتدثت عن طرح إسالمي حضاري فكري بصورة حديثة عملية وذكرت
األسباب الداعية لذلك ،وعالقة إقامة احلضارة مع األمن الفكري ،كما عددت أسباب اختيار هذا التوقيت .وبيان رأي علم
النفس يف السلوك العدواين وبينت عالقة السالم الروحي واألمن النفسي باألمن الفكري.
موضوع البحث:
يتناول البحث موضوع انطالق الفكر ومؤطراته .كل ذلك بأسلوب خياطب خمتلف املستويات واألعراق.
حدود البحث:
يقر الباحث أن موضوع البحث حيتاج إىل دراسات مفصلة ومطولة يف كل جزئياته ،وهو جدير بالدراسة والبحث .ومع ذلك كله
فلقد حاولت أن أقتصر على متطلبات املستلة اليت وضعتها على قدر جهدي املتواضع ويف حدود الوقت املتاح.
منهج البحث:
اسرتشدت بإثنني من مناهج البحث العلمي يف سبيل مجع مادة البحث وكتابتها وحتليلها:
أ -استخدمت منهج البحث الوصفي.
ب -كما استخدمت منهج البحث التحليلي

( -)2السبيعي ،مرجع سابق  ،أطروحة دكتوراه ،ص أ.
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الباب الثاني :الفكر
توطئة:
اإلخالل باألمن الفكري مشكلة فكرية باملقام األول ،فاحلل والعالج الناجع له َلبد أن يكون من قبل الفكر ،فالفكر َل يعاجل إَل
بالفكر ،إذا املواجهة مواجهة ثقافية فكرية قبل أن تتدخل جهات أخرى يف املواجهة مع املنحرفني فكريا .لكن ما هو الفكر؟ وما
أمهيته؟ وهل له القدرة على إحداث األثر املطلوب؟
الفكر هو نتاج التفكري والتفكر ،إذا ارتقى الفكر ارتقى العلم ،وإذا هوى الفكر تدهور العلم ،العلم النافع هو العلم املقرون
بالفكر السليم ،والفكر الصحيح السليم هو الفكر القائم على العلم ،فهما متالزمان .التفكر يعين التدبر والتأمل وإعمال النظر يف
األمور ،بالتفكري والتفكر نرتقي بالعلم ،بل إن التعلم أصبح يُ َعَّرف بالتفكري ،إذا صلح فكر اإلنسان وصلحت توجهاته العقدية،
صلح حىت العلم الذي يسعى يف تلقيه ،وصلح تسخريه ملا تعلم مبا يعود عليه وعلى تريه باخلري .التفكري مهم جدا لتعديل سلوك
اإلنسان ،ومهم إلقامة احلياة اَلجتماعية السوية ،وَلزم لتقدم احلضارة ،التفكري نفرق به بني العاقل واجملنون ،فمن يفقد القدرة على
التفكري يعد جمنونا ،ومن ميلك القدرة على التفكري املنطقي السليم وميتلك مهاراته وأسسه يرتقي ليصبح مفكرا وفيلسوفا ،الفكر له
صلة وأبعاد بالعلم واملنطق والفلسفة والسلوكيات واحلضارة...لذا كان من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية يف ديننا احلنيف هو
إصالح التفكري ألن إصالح التفكري يعين صالح حياة اإلنسان يف كل مناحيها ،يعين صالح كل ما يرتبط به " .كرامتنا كلها تقوم
إذن على الفكر ،به علينا أن نرتقيَ ،ل باملكان والزمان اللذين َل نستطيع مألمها ،فلنحاول إذن أن جنيد التفكري؛ ذلك هو أساس
األخالق ومبدؤه"(.)1
فكر اإلنسان هو الذي يعرب عن اإلنسان ،فكل إناء مبا فيه ينضح ،إن خريا فخري ،وإن شرا فشر ،فكر اإلنسان هو اإلنسان
ذاته ،هو الذي ينبئ عما بداخل هذا اإلنسان ،وعما يدور يف خلده وما وول يف خاطره ،الفكر هو الذي حيدد سلوك اإلنسان
وتصرفاته وطباعه وتوجهاته ومواقفه...
"النشاط الفكري الداخلي لإلنسان...هو الذي يوجه سلوكه وتصرفاته اخلارجية وليست البيئة مبثرياهتا املختلفة واَلستجابات
املباشرة هلا ،هو املوجه األول لإلنسان وأساس تفسري سلوكه...ولكي نغري حياتنا َنتاج إىل ما هو أكثر من املعرفةَ ..نتاج إىل
تفكري سليم...منطقي هادف"(.)2
اَنراف الفكر يعين خروجه عن جادة احلق والصواب ،إما باملبالغة يف الغلو والتشدد و التنطع والتزمت يف الدين ،ويف سائر
مناحي احلياة؛ مما قد يؤدي إىل العنف الفكري واإلرهاب املسلح ،أو بالتفريط والبعد عن الدين والقيم والثقافة اإلسالمية ،ويف
شىت القضايا واملواقف؛ مما يؤدي إىل اَلَنراف واَلَنالل والتسيب؛ إذا اَلَنراف الفكري هو البعد عن الوسطية.
لكننا نستطيع وعن طريق العلم أن نعيد برجمة العقول مبعىن أنه ميكننا استبدال األفكار واملعلومات واملشاعر السلبية والسيئة
بأخرى إوابية وسليمة؛ حىت يكون لدينا أشخاص أسوياء ،وجمتمع سوي يف التصرفات والسلوكيات والتوجهات.

)-)1باين  ،الفكر مقدمة بالغة اإليجاز ،ط  ،1ص .148
( - )2سليمان ،التفكير أساسياته وأنواعه تعليمه وتنمية مهاراته ،ط  ،1انظر ص .576-575
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إَل أن مفهوم اَلَنراف الفكري يعد مفهوما نسبيا ،مبعىن أنه يتغري بتغري اجملتمع املعين بالدراسة ،فما نعده َنن اَنرافا فكريا
ملخالفته قيمنا وثقافتنا وديننا اليت هي املعيار لدينا ،يعد يف جمتمع آخر أمرا معتادا ،وَل يشكل اَنرافا يف الفكر لديهم.
فاَلَنراف الفكري هو خروج عن القيم واملعايري والضوابط اَلجتماعية واألمنية املعروفة يف جمتمع ما؛ أي أنه يعىن مناقضة عقيدة
اجملتمع وثوابت تلك األمة ،ومن يتصف بتلك الصفات فهو بذلك يشكل خطرا على نفسه ،وعلى أسرته ،وعلى اجملتمع ،وعلى
الدولة اليت يعيش فيها.
اإلرهاب ،والغلو ،والتزمت ،والتفكري الضال معضلة أزلية منذ بداية اخللق؛ سالت من أجلها أهنار من دماء األبرياء! هي مشكلة
فكرية يف األساس ،لذا حتتاج إىل معاجلات فكرية ،حلها يكمن يف جماهبة الفكر بالفكر ،واَلعتماد على الدين املأخوذ من منبعه
الصايف.
فالبد من العناية بفكر اإلنسان ،ومعرفة كيفية نشأته ،ومراحل تطوره حىت يصبح فكرا متمثال يف سلوكيات ،ومعرفة مدى حرية
الفكر وانطالقه ،وما يأطره داخل حدود معينة ،وما هي العوامل اليت تؤدي َلَنراف الفكر ،وما هي العوامل اليت تعيق توجيهه،
وطرق توجيهه ،وكيفية إعادة تشكيل الفكر وتغيري القناعات ،وكيفية اَلرتقاء بالفكر ،وكيف حيقق الفكر أمسى املقاصد بتحقيقه
حضارة إسالمية تقود العامل خلريي الدنيا واآلخرة ،وتكون األساس لتشييد األمن الفكري من جديد.
األمن الفكري له صلة كبرية بالعقل الذي هو مناط التكليف ومصدر التفكري ،وله صلة بالدين ،فبدون األمن الفكري تفقد
األمة األمن على الضروريات اخلمسة اليت حث الدين على احلفا عليها آَل وهي :الدين والنفس والعرض والعقل واملال.
"للبحث يف موضوع األمن مربرات عدة يف هذا العصر ،وخاصة إذا تعلق األمر باألمن الفكري الذي
يتناول ضمن موضوعاته مسائل تتعلق باجلانب الفكري والعقدي لإلنسان .تعددت البحوث والدراسات يف
جمال األمن ،سواء كان يف صورته املفردة أم مرتبطاً مبوضوعات أخرى وثيقة الصلة ،مثل التطرف واإلرهاب
واستخدام العنف لتحقيق األهداف.
مؤشرا واضحاً على وجود أزمة أمنية ،أي سيطرة نقائض األمن مثل اخلوف
هذا اَلجتاه يف البحوث كان ً
والقلق واَلضطراب على مفاصل احلياة املعاصرة .ففي لل العوملة ومعطياهتا الدولية ،حيث الرتابط الوثيق
بني األمم والشعوب ،أصبح األمن مهاً مشرتكاً بني مجيع مكونات اجملتمع البشري ،فصار أمن الفرد متعلقاً
بأمن اجملتمع والدولة ،وأمن الدولة صار مرتبطاً باألمن الدويل والعاملي ،كل يتفاعل مع اآلخر ويؤثر فيه
ويتأثر به سلباً أو إواباً ،وهذا يفيد أن حتقيق األمن شأن عام ويف حاجة إىل تعاون اجلميع"(.)1
محاية الفكر من اَلَنراف يعين حتقيق األمن الفكري الذي بدونه تنتشر يف أبناء األمة كل األفكار الدخيلة املخالفة لديننا
وعقيدتنا وعاداتنا وثقافتنا ،مما يؤدي لسلب أمننا الثقايف الفكري ،وسلب ثرواتنا ،وتفريق أبناء األمة إىل فرق وطوائف خمتلفة
متناحرة متصادمة يف أفكارها وتوجهاهتا ووَلئها.
( - )1املؤمتر الوطين األول لألمن الفكري املفاهيم والتحديات ،األمن الفكري وأسسه في السنة النبوية ،بادي و شوقار ،اجلامعة اإلسالمية-ماليزيا،
انظر ص .5-4
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اختالل األمن الفكري ،الذي نعيشه يف واقعنا اليوم؛ ترتبت عليه نتائج وآثار خطرية وكارثية يف خمتلف دول العامل ،اليوم أصبحنا
نعاين من آثار اختالل األمن الفكري على منظومة األمن بشكل عام مما أفقد احلياة لذهتا ،وأضر باَلقتصاد والتنمية ،وأضر
باَلستقرار والرفاهية اليت تطمح هلا الشعوب حول العامل.
لفصل األول :انطالق الفكر ومؤطراته
املبحث األول :كيف نفكر؟
املبحث الثاين :احلرية الفكرية
املبحث الثالث :املعتقدات الدينية
املبحث الرابع :النظرة إىل اخلالق واإلنسان واحلياة والكون
املبحث اخلامس :البيئة واملوروثات السابقة
املبحث السادس :التعليم والثقافة واخلربات املكتسبة
املبحث السابع :الصحوة اإلسالمية بني احلق والضالل
المبحث األول
كيف نفكر؟
التخيل والتفكري يصدران من دماغ وقلب اإلنسان ،التخيل بداية تشكل فكر اإلنسان؛ فالفكر يبدأ بتخيل حلظي ،واإلنسان يتأثر
بفكره كما يتأثر بأفكار تريه ممن يصلون إليه ويستطيعون إقناعه بآرائهم وتوجهاهتم الفكرية ،فيؤثر ذلك يف جمرى تفكريه؛ وبالتايل
يف جمرى حياته.
اخليال نعمة كربى من نعم اهلل تعاىل علينا ،ألهنا توصلنا لنتائج مذهلة ما كنا نتوقعها إذا ما أحسنا استخدامها وتوجيهها،
اخليال يعين القدرة على التفكري واإلبداع؛ للوصول إىل املعرفة ،والوصول ألفكار جديدة ،واخرتاعات وإبداعات تري مسبوقة،
باخليال نقضي على رتابة احلياة ،وَنل املشكالت اليت عجزنا عن حلها يف الواقع ،باخليال نتجاوز العقبات والصعاب ،وباخليال
نستشرف املستقبل ونتنبأ به ،وَنذر من أخطار ُمتملة ،ونتصور جمريات األحداث لنضع احللول واملواقف املناسبة جتاهها.
ولكن لكي َنصل على كل هذه املنافع َلبد أن نوجه خيالنا التوجيه السليم ليكون يف ضوء العلم ،وضمن اخليال العلمي
وليس اخليال اخلرايف ،لذا َلبد من القيام بعصف ذهين ومناقشة األفكار اليت توصلنا إليها ،ومن مث علينا انتقاء أفضل األفكار،
واستبعاد اخلرايف والشاذ منها ،فباخليال يتحقق لنا ما نطمح إليه وما َنلم به.
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اخليال ليس يف اجملال العلمي التطبيقي فقط بل هو يشمل مجيع جماَلت احلياة اَلقتصادية والسياسية واإلدارية
واألدبية...يشمل مجيع ما يفكر فيه اإلنسان ،بل إن اخليال يعترب هو روح وأساس الشعر والقصة والفنون والرسم ...فهي قائمة
على اخليال ،فبدونه لن يكون هناك إبداع ،وَل صور شعرية ،وَل حبكة قصصية ،وَل لوحات فنية...
إَل أن ذلك الفكر واخليال ،وتلك األفكار واملعتقدات ،والتوجهات الفكرية اليت نتوصل هلا ،تُؤطر بعدة مؤطرات تُقولبها وتُعيد
صياتتها وتشك يلها ،وحتد من تطرفها ومجوحها ،فهي تصهر يف بوتقة تعيد تشكيلها ،وتضعها يف حدود املعقول واملقبول واملنطق
واملتعارف عليه ،واملوافق عليه دينيا واجتماعيا.
"ذهب مجاهري املفسرين إىل أن العقل يف القلب ،بغض النظر عن ماهية العقل هل هو الذي يدرك
ويعقل؛ أو هو الذي بيده القرارات اليت يصدرها لباقي أعضاء اجلسم؛ أو هو مكان العاطفة واملشاعر،
ولكنهم جممعون على تأويل قوله تعاىل ﴿:أَفَلَ حم يَ ِس ُريوا ِيف حاأل حَر ِ
وب يَ حع ِقلُو َن ِهبَا أ حَو آذَا ٌن
ض فَتَ ُكو َن َهلُ حم قُلُ ٌ
ِ
ِ
الص ُدوِر ﴾( ،)1بأن العقل املراد يف اآلية
وب الَِّيت ِيف ُّ
يَ حس َم ُعو َن هبَا فَِإن ََّها ََل تَ حع َمى حاألَبح َ
ص ُار َولَكن تَ حع َمى الح ُقلُ ُ
إمنا ُمله القلب.
قال تعاىل ﴿:قُل من َكا َن ع ُدواً ِّجلِ ِربيل فَِإنَّه نََّزلَه علَى قَ حلبِ َ ِ ِ ِ
ني يَ َديحِه َوُه ًدى
َ ّ ح َ ُ ُ َ
صدِّقاً لِّ َما بَ ح َ
ك بإِ حذن اللّه ُم َ
ح َ
()2
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
يل َر ِّ
ني ﴿ ﴾١٩٢نََزَل به ُّ
وح حاألَم ُ
ب الح َعالَم َ
َوبُ حشَرى ل حل ُم حؤمن َ
الر ُ
ني﴾  ،وقال عز وجلَ :
﴿وإنَّهُ لَتَنز ُ
﴿ ﴾١٩٣علَى قَ حلبِ ِ
ِ
ِِ
ين ﴿ .)3(﴾١٩٤فاآليتان ختربان أن القرآن أنزل على قلب ُممد َل
َ ٰ َ
ك لتَ ُكو َن م َن الح ُمنذر َ
على عقله ،ولوَل وجود النص لقلنا إن القرآن وحفظه يكون يف الدماغ ألننا نرى من َل دماغ له (اجملنون) َل
يستطيع حفظ القرآن وَل تالوته ،ومعلوم أن اجملنون له قلب بال مرية يف هذا.
وإن كانت احلقائق العلمية ما زالت يف طور التجدد واَلكتشاف إَل أن ما وصلنا منها يشري إىل صحة
القول بأن العقل هو يف القلب وليس يف الدماغ ،وهذا ما أشارت إليه اآليات الكرميات مبجموعها ،وإن
كان بعضها أدل من بعض هبذا اخلصوص وَل أدل من قوله تعاىل ﴿ :أَفَلَ حم يَ ِس ُريوا ِيف حاأل حَر ِ
ض فَتَ ُكو َن َهلُ حم
ِ
ِ ِ
ِ
الص ُدوِر
وب الَِّيت ِيف ُّ
قُلُ ٌ
وب يَ حعقلُو َن هبَا أ حَو آ َذا ٌن يَ حس َمعُو َن هبَا فَِإن ََّها ََل تَ حع َمى حاألَبح َ
ص ُار َولَكن تَ حع َمى الح ُقلُ ُ
﴿ . )4(﴾46على أن العقل الذي هو مناط التكليف وسيد اجلسد وقائده إمنا هو يف القلب ،فقوله﴿ :
وب يَ حع ِقلُو َن ِهبَا﴿َ. )5(﴾ 46ل حيتاج إىل كثري تأمل يف أن القلب هو ُمل العقل ،وإمنا جاءت
فَتَ ُكو َن َهلُ حم قُلُ ٌ
اَلكتشافات العلمية احلديثة مبثابة برهان جديد من نوع الرباهني العلمية اليت تؤكد املعىن القدمي وتزيده
يصمون أمساعهم عن القول
وضوحاً وسطوعاً ،وليكون هذا الدليل اجلديد صرخة يف آذان الذين ّ
احلق.)6("...

(- )1سورة احلج :آية .46
(- )2سورة البقرة :آية .97
(- )3سورة الشعراء :آية .194-192
(- )4سورة احلج :آية .46
( - )5سورة احلج :جزء من آية .46
( – )6النعيمي "،اإلعجاز العلمي يف قوله تعاىل (هلم قلوب َل يعقلون هبا)" ،انظر
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1176
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سبحان اهلل العظيم الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي ،فجعله يف تاية اإلبداع واإلعجاز ،جسد متكامل مرتابط ،يف تاية
التعقيد ،كل يوم يكتشف فيه العلماء واملتفكرون شيئا جديدا معجزا؛ يدل على وحدانية اهلل وقدرته املطلقة ،جعل من القلب
الذي َل يرى فيه البعض سوى ضخ الدماء يف العروق وليفة أخرى يف تاية األمهية وهي التفكري والتعقل والفهم واحلفظ ،اإلنسان
﴿وِفٓ أَن ُف ِس ُك حم أَفَ َال
كل متكامل تعمل أعضائه وأجهزته بشكل تكاملي متناسق ،وفق نظام معني وضعه اهلل فيه .قال تعاىلَ :
تُب ِ
صُرو َن ﴿.)1(﴾٢١
ح
"...فاإلنسان كل َل يتجزأ كما أنه يف تاية التعقيد ،ومن تري امليسور احلصول على عرض بسيط له،
وليست هناك طريقة لفهمه يف جمموعه ،أو يف أجزائه يف وقت واحد .كما َل توجد طريقة لفهم عالقاته
بالعامل اخلارجي ..ولكي َنلل أنفسنا ،فإننا مضطرون إىل اَلستعانة بفنون خمتلفة ،وإىل استخدام علوم
كثرية ،ومن الطبيعي أن تصل كل هذه العلوم إىل رأي خمتلف يف تايتها املشرتكة ،فإهنا تستخلص من
اإلنسان ما متكنها وسائلها اخلاصة من بلوته فقط ،وبعد أن تضاف هذه املستخلصات إىل بعضها البعض
فإهنا تبقى أقل تناء من احلقيقة الصلبة ..إهنا ختلف وراءها بقية عظيمة األمهية حبيث َل ميكن
إمهاهلا.)2("...
"مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو اخلواطر واألفكار؛ فمنها توجب التصورات ،والتصورات تدعو إىل اإلرادات،
واإلرادات تقتضي وقوع الفعل ،وكثرة تكراره تعطي العادة"(.)3
"وأعلم أن اخلطرات والوساوس تؤدي متعلقاهتا إىل الفكر فيأخذها الفكر فيؤديها إىل التذكر فيأخذها الذكر فيؤديها إىل اإلرادة
فتأخذها اإلرادة فتؤديها إىل اجلوارح والعمل فتستحكم فتصري عادة فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوهتا ومتامها"(.)4
"أصل اخلري والشر من قبل التفكر؛ فإن الفكر مبدأ اإلرادة والطلب والزهد والرتك واحلب والبغض .وأنفع الفكر؛ الفكر يف مصاحل
املعاد ويف طرق اجتالهبا ،ويف دفع مفاسد املعاد ويف طرق اجتناهبا ،فهذه أربعة أفكار هي أجل األفكار"(.)5
األمن الفكري مرتبط بالعقل ،ووليفة العقل الرئيسية هي التفكري فكان َلبد من تعريف لعملية التفكري ،ومعرفة ملراحلها ،وكيفية
حتول الفكر لسلوك ومنط حياة؛ كل ذلك من أجل التوصل لطرق تساعدنا يف إصالح الفكر الذي يؤدي بدوره لصالح اإلنسان
واستقامة تصرفاته وتعامالته وقراراته وسلوكياته ،فعملية التفكري ميكن تعريفها كما يلي" :العقل مناط التكليف ،وهو مصدر
التخيل ،والتفكري والتفكر ،واملشاعر واألحاسيس ؛ فعندما نشعر بشيء من داخلنا ،أو َنس به عرب حواسنا اخلمسة يبدأ العقل
بالتفكري ،كما يبدأ التفكري بالتخيل اللحظي ،اخليال اإلواىل أو السلب يتحول إىل أفكار إوابية أو سلبية .املشاعر أو اإلحساس
أو التخيل أو احلدس أو اإلهلام هي بداية تشكيل التفكري (األفكار املبدئية) ،خيال اإلنسان وتفكريه ،مييل إىل اجلنوح واَلنطالق،
لكن هناك مؤطرات له هي :املعتقدات الدينية ،والنظرة إىل اخلالق واإلنسان واحلياة والكون ،والبيئة واملوروثات السابقة ،والتعليم
(- )1سورة الذاريات :اآلية .21
(- )2كاريل ،اإلنسان ذلك المجهول ،د .ط ،انظر ص .12
( - )3ابن القيم ،الفوائد ،د .ط ،ص .252

( -)4ابن القيم ،مصدر سابق ،د .ط ،ص .254
(- )5ابن القيم ،مصدر سابق  ،د .ط ،ص .287
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والثقافة ،واخلربات املكتسبة من جتارب سابقة ،والظواهر العامة أي التوجهات الفكرية والدينية الشائعة...كما يأثر يف تفكري
اإلنسان كل ما يصل إىل حواسه وإدراكه كاملعلومات واإلعالم ،ووسائل التواصل احلديثة ...فتحد من مجوحه ،وتعيد صياتته،
وبلورته بشكل ناضج .تصهر األفكار املبدئية يف هذه البوتقة؛ مث بالتدبر والتأمل ،وإعادة النظر ،وإمعان التفكري ،والتذكر باسرتجاع
املعلومات واخلربات السابقة؛ يتشكل التفكر.
التفكري والتفكر ينتج عنهما الفكر فهما اللذان يشكالنه ،فالفكر هو التوجه العام ،واحملصلة النهائية للتفكري والتفكر ،مث
تتحول تلك األفكار إىل كلمات ،وتتحول الكلمات إىل أفعال ،واألفعال مبداومة ممارستها تتحول إىل عادات وسلوكيات،
والعادات تغرس يف اإلنسان فتتحول إىل طباع ،ومنط حياة يرسم التوجه العام للشخص أي يُحنبِ ُئ عن فكره؛ وَل ميكن تغيري طباع
اإلنسان ،وَل تغيري منط حياته ،وتوجهاته العامة إَل بتغيري فكره.
بالتفكر نستطيع أن نفهم ما هو تامض علينا ،ونصل ملا هو جمهول بالنسبة لنا ،عن طريق الربط بني ما ندركه ونعلمه ،وما
َنسه ونتخيله ،وبني املعاين واَلستنتاجات الغائبة عنا ،كما ميكننا تنظيم نشاط عقولنا وحتسينه أي ميكننا تنظيم تفكرنا والسيطرة
عليه وحتسينه وجعله أكثر إوابية وفاعلية بتعلم مهارات التفكري وهي مهارات مقننة منظمة منها :املالحظة ،واملقارنة ،والرتتيب،
والعصف الذهين ،واَلستنباط ،والتحليل ،والرتكيب ،واملرونة ،والتمييز بني احلقيقة والرأي ،والتفسري السبب ،والتوضيح ،وإصدار
األحكام ،واختاذ القرارات ،والتقومي ،وإعمال التفكر الناقد ،وتوسيع النظر وتعمقه ،والتدبر والتأمل.)1(" ...
"فإذا دفعت اخلاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده ،وإن قبلته صار فكرا جواَل ،فاستخدم اإلرادة،
فتساعدت هي والفكر على استخدام اجلوارح؛ فإن تعذر استخدامها رجعا إىل القلب باملىن والشهوة
وتوجهه إىل جهة املراد.
ومن املعلوم أن إصالح اخلواطر أسهل من إصالح األفكار ،وإصالح األفكار أسهل من إصالح
اإلرادات ،وإصالح اإلرادات أسهل من تدارك فساد العمل ،وتداركه أسهل من قطع العوائد.
فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ماَل يعنيك؛ فالفكر فيما َل يعين باب كل شر،
ومن فكر فيما َل يعنيه فاته ما يعنيه ،واشتغل عن أنفع األشياء له مبا َل منفعة له فيه .فالفكر واخلواطر
واإلرادة واهلمة أحق شيء بإصالحه من نفسك؛ فإن هذه خاصتك وحقيقتك اليت تبتعد هبا أو تقرب من
إهلك ومعبودك الذي َل سعادة لك إَل يف قربه ورضاه عنك ،وكل الشقاء يف بعدك عنه وسخطه عليك.
ومن كان يف خواطره وجماَلت فكره دنيئا  ...مل يكن يف سائر أمره إَل كذلك.
وإياك أن متكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه ،ويلقي
إليك أنواع الوساوس واألفكار املضرة ،وحيول بينك وبني الفكر فيما ينفعك ،وأنت الذي أعنته على نفسك
بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك .)2("...
عمال ِ
العقل يف مشكلة للتوصل إِىل
( - )1هذا هو تعريف الباحث اَلصطالحي لعملية التفكري .أما التعريف اللغوي للتفكري فهو " :التَّ حف ِكريُ" :إِ ُ
ك ،ص .698
حلِّها" .جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط  ،4مادة :فَ َّ
( - )2ابن القيم ،الفوائد ،د .ط ،انظر ص .256-255
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علينا أن نصلح تفكرينا ليصلح حالنا ،وأن نبعد عن أنفسنا وساوس النفس ،ووساوس شياطني اإلنس واجلن  ،فال نُسلم عقولنا
ملن يريد اإلضرار بنا ،أو اإلضرار بدولنا ،وعلينا أن نستفيد من نتائج تفكرنا ونطبق ما توصلنا إليه ،فبالتفكر نصل إىل ما نطلبه
ونبحث عنه ،نصل ملعارف وعلوم ونظريات وقوانني وفرضيات واكتشافات واخرتاعات جديدة...وَنل املشكالت اليت تعرتضنا،
وَندد مكامن اخللل والقصور ،ونعدل املسار والتوجهات ،وَندد النافع من الضار ،وما هو خري وما هو شر ،وما هو مقبول
بالنسبة لنا وما هو مرفوض ،وبالتفكر َندد ما هو واقعي وحقيقي وممكن ،وما هو خيايل ومستحيل وتري ممكن ،كما ميكننا تقييم
قناعاتنا ومعتقداتنا وقيمنا وسلوكنا ،ونستطيع احلكم على رأي ما أو قضية ما ،ونستطيع اختاذ القرار املناسب ،كما نستطيع أن
َنمي أنفسنا من األخطار املادية واملعنوية والفكرية ،ونعاجل أي اختالَلت فكرية ،وبالتفكر َنافظ على ديننا وثقافتنا و هويتنا
وعلى أمننا الفكري ...
المبحث الثاني

الحرية الفكرية

مفهوم الحرية في اإلسالم :احلرية ضد العبودية ،وهي يف اإلسالم من الضروريات اإلنسانية ،ومن احلقوق لكل فرد ،فهي اليتمتكن الفرد من الفعل املعرب عن ذاته وإرادته فيتخذ قراره بدون قيود أو ضغوط ،التحرر من القيود املادية واملعنوية يطلق طاقات
اإلنسان ،وحيسن إنتاجه الفكري واملادي.
احلرية تعين التخلص من العبودية لشخص ما ،أو جلماعة ما ،أو لفكرة ما ،احلرية هي السبيل إىل السعادة ،فال قيمة حلياة
الر حش ُد ِم َن الحغَ ِّي ٓ
ني ُّ
اإلنسان بدون حرية ،لقد جعل اإلسالم احلرية سبيال إىل اإلميان .قال تعاىلََ ﴿:ل إِ حكَر َاه ِيف الدِّي ِن ٓ قَد تَّبَ َّ َ
انفصام َهلا ٓ واللَّه َِمس ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يم ﴿ )1(.﴾٢٥٦فنفي اإلكراه
استَ حم َس َ
ك بِالح ُع حرَوة الح ُوثح َق ٰى ََل َ َ َ َ ُ ٌ
فَ َمن يَ حك ُف حر بِالطَّاتُوت َويُ حؤمن بِاللَّه فَ َقد ح
يع َعل ٌ
يف الدين دَللة واضحة على نفيه فيما سواه.
احلرية قيمة عليا ،تقوم احلضارة عليها ،لقد أزال اإلسالم كل أشكال العبودية ،وحارب كل الطواتيت الذين استعبدوا الناس،
أزال العبودية لألصنام وللحاكم الظامل كما أزال قيصر الروم ،وكسرى الفرس ،فانطلق الناس أحرارا ،وانطلقت العقول من أسر
العبودية الفكرية والبشرية إىل رحاب احلرية ،فأبدعت حضارة إنسانية مل يشهد هلا العامل مثيال .جاء اإلسالم ليكسر األتالل اليت
تكبل النفوس والعقول ،فمنح البشر احلرية ،وبناء على احلرية يف اَلختيار حياسب اإلنسان ،فهي حرية ليست مطلقة بل هلا
ضوابط ،واإلنسان ُماسب على أعماله واختياراته.
ألن احلرية بال ضوابط فوضى ،والفوضى تدمر اإلنسان نفسه وتدمر اجملتمع ،ومن الضوابط :تقيد احلرية بالشريعة والقيم
واألخالق واآلداب والضمري ،وإحساس الفرد بالعدل ،وأَل يكون هناك هتجم أو استهزاء بالدين أو رموزه أو شعائره وشرائعه
ومقدساته ،وأَل تتجاوز حرية الفرد سالمة النظام العام ،وقوانني البلد الذي يعيش فيه ،وأن َل تضيع حقوق أعظم منها .تنتهي
حرية اإلنسان عند بداية حرية اآلخر ،وبذلك وازن اإلسالم بني حرية الفرد وحرية اآلخرين وحرية اجلماعة .حرية الفرد املتعلقة
حبقوقه املادية واملعنوية ،قاعدهتا اإلميان والعبودية هلل وحده.
اإلنسان ليس حرا يف القتل أو التفجري أو باَلعتداء على اآلخرين أو يف إيذاء نفسه باَلنتحار أو املخدرات ،وعليه أَل يؤذي
( -)1سورة البقرة :آية .256
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"حدَّثَنَا أَبُو الح َعبَّ ِ
ي ،ثَنَا ُعثح َما ُن بح ُن
اس بح ُن ُُمَ َّمد الدُّوِر ُّ
اس ُُمَ َّم ُد بح ُن يَ حع ُق َ
تريه حىت يف مشاعره ،فال ضرر وَل ضرارَ .
وب ،ثَنَا الح َعبَّ ُ
يَ ،ع حن َع حم ِرو بح ِن َححي ََي الح َما ِزِينَِّ ،ع حن أَبِ ِيهَ ،ع حن أَِىل
َّر َاوحرِد ُّ
ُُمَ َّم ِد بح ِن ُعثح َما َن بح ِن َربِ َيعةَ بح ِن أَِىل َعحب ِد َّ
الر حمحَ ِن ،ثَنَا َعحب ُد الح َع ِزي ِز بح ُن ُُمَ َّمد الد َ
َن رس َ ِ
ِ
ِ
ض َّارهُ اهللَُ ،وَم حن
َسعِيد ح
صلَّى اهللُ َعلَحي ِه َوآلِِه َو َسلَّ َم قَ َ
اخلُ حد ِر ِّ
ض َّار َ
ضَرَر َوََل ضَر َارَ ،م حن َ
الََ " :ل َ
ول اهلل َ
ي َ -رض َي اهللُ َعحنهُ  ،-أ َّ َ ُ
اق َش َّ
َش َّ
اق اهللُ َعلَحي ِه"(.)1
 الحرية الفكرية :كفل اإلسالم حق التفكري والتعبري عن الرأي ،بل وحث املسلمني ودعاهم إىل التفكر يف آيات اهلل وخملوقاته،وحثهم على إعمال عقوهلم يف أمور معادهم ومعاشهم مبا حيقق هلم السعادة والراحة واألمن يف الدنيا واآلخرة .قال تعاىل﴿ :أ ََوَملح
ي ت َف َّكروا ِيف أَن ُف ِس ِهم ٓ َّما خلَق اللَّه َّ ِ
ِ ِ
َجل ُّم َس ًّمى ٓ َوإِ َّن َكثِ ًريا ِّم َن الن ِ
َّاس بِلِ َق ِاء َرِّهبِ حم
الس َم َاوات َو حاأل حَر َ
َ َ ُ
ض َوَما بَحي نَ ُه َما إََّل با ححلَ ِّق َوأ َ
ََ ُ
)
3
(
)
2
(
لَ َكافِرو َن ﴿ . ﴾٨وقال تعاىل﴿ :أَفَمن َخيحلُق َكمن ََّل َخيحلُق ٓ أَفَ َال تَ َذ َّكرو َن ﴿ . ﴾١٧وقال تعاىل﴿ :بِالحب يِّ نَ ِ
َنزلحنَا
ات َو ُّ
ُ
الزبُِر ٓ َوأ َ
َ
ُ َ
َ
ُ
ُ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك ِّ
ني للن ِ
َّاس َما نُِّزَل إلَحيه حم َولَ َعلَّ ُه حم يَتَ َفكُرو َن ﴿ . ﴾٤٤وقال تعاىل﴿:قُ حل َه حل يَ حستَ ِوي حاأل حَع َم ٰى َوالحبَص ُري ٓ أَفَ َال
إِلَحي َ
الذ حكَر لتُبَ ِّ َ
تَتَ َف َّكُرو َن ﴿.)5(﴾٥٠
"ال رؤية اإلسالمية تعد حرية التفكري فريضة واجبة ،وعبادة مشروعة ،وليست جمرد حق قانوين أو
اجتماعي .فالتفكري يف أصول اَلعتقاد يف اإلسالم من توحيد ونبوة ومعاد أساس لقبول اإلميان .وَل بأس يف
حصول شيء من الشك والوسوسة والشبه ،نتيجة هذا التفكر ،فثمة طرق ملعاجلة ذلك ،وَل بأس حىت يف
التعبري عن الوساوس ،ونقلها إىل من ميكن أن يعني يف املعاجلة ،كما كان حيصل مع الصحابة رضوان اهلل
عليهم ،فيأتون إىل النب صلى اهلل عليه وسلم ،فال يستنكر منهم ذلك ،بل يرشد إىل معاجلته.
لكن هذا احلق يتجاوز حدوده الطبيعية والتشريعية عندما يصبح الشك والبحث عن الشبهات حالة
مرضية يسعى اإلنسان إىل أن يتصف هبا عن وعي وإدراك...لكن الضابط األكرب يف معاجلة احلريات
الفكرية...هو ما يقتضيه حتقيق املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية يف حق الفرد وحق األمة وحق
اإلنسانية"(.)6
ولكن تلك احلرية وهذه الدعوة إىل التفكري وإعمال العقل مل تكن مرتوكة هكذا بدون حدود أو توجيهات ،فهي حرية
منضبطة ،حرية هلا إطارها العام الذي تتحرك خالله فال ضرر وَل ضرار ،ميز اهلل تعاىل اإلنسان بالعقل عن تريه من املخلوقات وبه
أصبح مكلفا ،حىت أن علماء املنطق يعرفون اإلنسان بأنه حيوان ناطق أي مفكر.

ِ
يث ِ
يح حِ
اإل حسنَ ِاد
(- )1أخرجه احلاكم يف مستدركه ،كتاب البيوع ،النهي عن احملاقلة واملخاضرة واملنابذة ،ج  ،2ص  ،57رقم (َ ،)2358ه َذا َحد ٌ َ
صح ُ
َعلَى َش حر ِط ُم حسلِمَ ،وَملح ُخيَِّر َجاهُhttp://sunnah.alifta.net/Default.aspx.
(- )2سورة الروم :آية .8
(- )3سورة النحل :آية .17
(- )4سورة النحل :آية .44
(- )5سورة األنعام :آية .50
( - )6ملكاوي ،البناء الفكري مفهومه ومستوياته وخرائطه ،ط  ،1انظر ص .198-196
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ينهى اإلسالم عن التبعية واألمية واإلمعية والتقليد األعمى ،ملا هلا من أضرار جسيمة تعود على من يعطل عقله وفكره ،فاهلل
تعاىل خلق لنا عقوَل وأمرنا باستخدامها ،وبالتفكري الذي هو من أعمال العقل مييز اإلنسان بني اخلري والشر ،والنافع والضار،
ويهتدي السبيل إذا ما التزم ضوابط الشرع وأطره العامة يف التفكري ،ويضل ويشقى إذا ما خرج عن معايري الشرع.
ومن ذلك أن اإلسالم ينهى عن التفكري يف األمور اخلارجة عن جمال العقل وقدراته احملدودة ،فنهانا عن التفكري يف ذات اهلل
مثال .كما َل تعين حرية التفكري أن يرفض اإلنسان شيء من الدين معلوم بالضرورة ،وليس له أن يبدل يف الدين فيحذف ويضيف
على هواه ،وليس له أن حيرفه فيخرجه عن معناه وقصده.
"بينما جند أن مفهوم احلرية يف الفكر الغرىل خيتلف متاما سواء كانت حرية نقابية أو حرية جنسية ،أو حرية
اإلرادة ،أو حىت أحرار الفكر ،أو إباحية إذ تعين مجيعا ((القدرة الذاتية على اَلختيار دون أدىن جرب أو
إكراه)) .ومبعىن آخر تعين ((انسالخ الفرد من كل ما تعارف عليه اجملتمع من آداب وقوانني لتحقيق أقصى
رتباته وشهواته دون قيد أو شرط أو إكراه من أي جهة كانت)) .وذلك دون أدىن اعتبار حلريات اآلخرين.
وتأيت احلرية عندهم يف صور متعددة ...ففي املفاهيم املادية والوجودية ضد القيود والضوابط أيا كانت ،فهي
حرية الفكر والربهان العلمي ،وعليه فإن احلرية الفكرية عندهم ضد الثوابت من العقائد والقيم.)1("...
بينما يف اإلسالم حرية التعبري اليت تتبع حرية الفكر والرأي هلا آداب َلبد من مراعاهتا ،فاإلنسان ُماسب على كل كلمة خترج من
فمه فهو يدخل اإلسالم بإرادته ،وقد خيرج منه بدون أن يشعر؛ قد يتفوه بكلمة توبق دنياه وآخرته؛ قد يقول كلمة الكفر وهو َل
يلقي هلا باَل .وقد يشرك باهلل والشرك أخفى من دبيب النمل فال حيس به إَل وقد خسر الدنيا واآلخرة ،وذلك هو اخلسران املبني.
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ال
ال :قَ َ
يم بح ُن َس حعدَ ،ع ِن ابح ِن ِش َهابَ ،ع حن أَِىل َسلَ َمةََ ،ع حن أَِىل ُهَريح َرَة َر ِض َي اهللُ َعحنهُ قَ َ
َ
"ح َّدثَِين َعحب ُد الح َعزيز بح ُن َعحبد اهللَ :حدَّثَنَا إبح َراه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
تَ ،وَم حن َكا َن يُ حؤم ُن باهلل َوالحيَ حوم حاآلخر فَ َال
َر ُس ُ
ص ُم ح
صلى اهللُ َعلَحيه َو َسل َمَ :م حن َكا َن يُ حؤم ُن باهلل َوالحيَ حوم حاآلخر فَ حليَ ُق حل َخحي ًرا أ حَو ليَ ح
ول اهلل َ
()2
ِ
ِ ِ ِ ِ
ضحي َفهُ" .
يُ حؤذ َج َارهَُ ،وَم حن َكا َن يُ حؤم ُن بِاهلل َوالحيَ حوم حاآلخ ِر فَلحيُ حك ِرحم َ
ِ
ك ،عن ُُم َّم ِد ب ِن عم ِرو ب ِن علح َقمةَ ،عن أَبِ ِيه ،عن بِ َال ِل ب ِن ح ِ
َن رس َ ِ
ال:
صلَّى اهللُ َعلَحي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ح
ول اهلل َ
احلَا ِرث الح ُمَزِينِّ ،أ َّ َ ُ
َح
"عن َمال ٌ َ ح َ ح َ ح ح َ َ َ ح
الرجل لَيت َكلَّم بِالح َكلِم ِة ِمن ِر ح ِ ِ
ِ
الر ُج َل لَيَتَ َكلَّ ُم
ض َوانَهُ إِ َىل يَ حوِم يَحل َقاهَُ ،وإِ َّن َّ
ب اهللُ لَهُ ِهبَا ِر ح
ض َوان اهلل َما َكا َن يَظُ ُّن أَ حن تَحب لُ َغ َما بَلَغَ ح
َ ح
ت يَكحتُ ُ
إ َّن َّ ُ َ ََ ُ
ِ ِ
ِ ِِ
ب اهللُ لَهُ ِهبَا َس َخطَهُ إِ َىل يَ حوِم يَلح َقاهُ"(.)3
بِالح َكل َمة م حن َس َخط اهلل َما َكا َن يَظُ ُّن أَ حن يَحب لُ َغ َما بَلَغَ ح
ت يَكحتُ ُ
"...ويف الواقع أن هذه املفاهيم الغربية للحرية قد جرهتم من جديد لعبودية أشد ،إذ استعبدهتم
الشهوات ،وسرت فيهم الشبهات ،ونشأت بينهم مذاهب الشك الفلسفي والال أدرية من جديد ،ولهرت
عدة أوثان عصرية دفعت باإلنسان األوروىل إىل احلياة البهيمية ،مما أحدث عنده خواء روحيا واضطرابا
نفسيا ،متثل يف مجاعات اهليبز وتزايد حاَلت اَلنتحار.
وميكن رد كلمة ((احلرية)) يف تطورها الفلسفي إىل الثورة الفرنسية اليت قادها رجال احملافل املاسونية،
ومتثل ذلك بعدة مراحل بدأت بفصل الدين عن الدنيا ،مث بفصله عن العلم ،مث بفصل الدين عن األخالق،
من أجل حتطيم القيم واألخالق ،وتدمري قوى األمم وشباهبا ومقدراهتا ،لتحقيق األهداف الصهيونية وحترير
( - )1اجلهين ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،ط  ،5ج  ،2انظر ص .1048
(- )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان ،ج  ،8ص  ،100رقم

(http://sunnah.alifta.net/Default.aspx.)6475

(- )3أخرجه مالك يف الموطأ ،الكالم ،ما يؤمر به من التحفظ يف الكالم ،ج  ،5ص  ،1434رقم (.)3611
http://sunnah.alifta.net/Default.aspx
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اليهود من القيود املفروضة عليهم من اجملتمعات األوروبية ،من حيث التعامل وإقامة العبادات وتري
ذلك"(.)1
وينبغي للحرية الفكرية يف مفهومها اإلس المي أن متارس على أرض الواقع ،وأن َل تواجه بالكبت والقمع حىت ولو كان الرأي
صادرا من جهة ضالة أو منحرفة ألن الكبت يولد اَلنفجار ،وتكميم األفواه واحلجر على العقول واآلراء وعلها تتحول إىل السرية
وختتفي يف السراديب فتخشى النور وتبتعد عن املناقشة ،وَل بد هلا من منفذ تتسرب منه إىل عقول كل من تظن أهنا سوف تكسبه
لصفها ،وقد يكون لتلك األفكار املعارضة احلق وقد تكون خمطئة ،املهم هو أن نتيح هلم الفرصة لنسمع وجهة نظرهم ونناقشها
هبدوء وحكمة ،ونتحاكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،فما وافقهما قبلناه وما خلفهما رفضناه ،وعلينا أن نقنع
الطرف اآلخر بالصواب واحلق ،وَل نكبته وَل هنمله؛ لكيال يعمل يف اخلفاء وَل ندري ماذا خيطط ،وفيما يفكر وإىل أي حد
سيصل .قال تعاىل ﴿:وما اخت لَ حفتم فِ ِيه ِمن َشيء فَحكحمه إِ َىل اللَّ ِه ٓ ٰذَلِ ُكم اللَّه رِّىل علَي ِه تَوَّك حل ِ ِ ِ
يب ﴿.)2(﴾١٠
ُ َُ َح َ ُ
ح ُ ُُ
ََ حَ ُ ح
ت َوإلَحيه أُن ُ
لقد وجدت املفاهيم الغربية للحرية من يتبناها من املسلمني" ،يتبىن هذه املفاهيم للحرية لألسف الشديد بعض الذين يدعون
التنور والعصرانية يف جمتمعاتنا ،متناسني أنه كان هلذه الدعوة يف الغرب ما يربرها إىل حد ما ،إذ عبودية اإلنسان لتشريعات ومفاهيم
الكنيسة املتسلطة ورجاهلا واستبداد امللوك ورجال اإلقطاع ،بينما حرر اإلسالم اإلنسان من أشكال الرق كافة ،ووصل به إىل أرفع
من مقام احلرية وهو مقام التكرمي .قال تعاىل﴿:ولََق حد َكَّرمنَا ب ِين آدم و َمح حلنَاهم ِيف الحب ِّر والحبح ِر ورزقح نَاهم ِّمن الطَّيِّب ِ
اه حم َعلَ ٰى
ات َوفَ َّ
ض حلنَ ُ
ح َ َ َ َ َ ُ ح َ َ َ ح َ ََ ُ َ َ
َ
َكثِري ِّممَّن خلَ حقنَا تَ حف ِ
ض ًيال ﴿ . )3(﴾٧٠مبا يقتضيه ذلك التكرمي من احرتام إنسانيته ،ورعاية حلقوقه من قبل دولته وجمتمعه
ح َ
وأفراده"(.)4
بين الجمود الفكري واالنفتاح :لقد ترك لنا العلماء السابقون تراثا علميا ضخما وهاما ذو قيمة علمية كبرية ،وَل ميكن ألحدإنكار ذلك ،كما وَل يسعنا رفضه أو قبوله بالكلية؛ فهو أمر تري مقبول َل عقال وَل منطقا وَل من الناحية العلمية ،لقد أصبحت
آثارهم مصادر علمية بالنسبة لنا نعتز هبا ونعود إليها يف حبوثنا ودراساتنا ونعول عليها ونستشهد هبا ،كما أنه َل وب علينا شرعا
قبول كل ما وصلنا بدون أن نناقش ونطور ونعدل ونضيف ونعلق...التفسريات واآلراء واملفاهيم واألحكام املستنبطة واألقوال
البشرية ...للسابقني حول الدين ونصوصه ينبغي أن َل نأخذها على أهنا جزء من الوحي تري قابل للنقاش والتعديل ،وأهنا معصومة
وتري ُمتملة للصواب واخلطأ ،هم بشر واحتمال اخلطأ منهم وارد ،وهم رجال وَنن رجال ،وهلم عقول ولنا عقول ،وكل إنسان
يؤخذ منه ويرد عليه ،ولكل فهمه ورأيه فاحلرية الفكرية مكفولة للجميع ،كما أن الزمان واملستجدات واملستحدثات واَلخرتاعات
واملكتشفات واألحداث متغرية باستمرار؛ لذا احتجنا لفقه الواقع ،وتراكم العلوم والتفاسري والشروح عرب مئات السنني يعطينا احلق
يف إعادة فهم النصوص ،وإعادة الشرح ،والتقييم للتفاسري واَلستنتاجات السابقة ،وإعادة قراءة الرتاث وختليصه مما أدخل فيه من
شوائب ،وختليصه مما أريد به تشويه وجه احلقائق وتزييف التاريخ ،وختليصه مما أدخل فيه ألتراض سياسية أو مذهبية أو طائفية...
فليس كل ما وصلنا صحيح وصواب وصادر من نية سليمة .ينبغي لنا التخلص من العجز واجلمود.

( -)1اجلهين ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،ط  ،5ج  ،2انظر ص .1049
(- )2سورة الشورى :آية .10
(- )3سورة اإلسراء :آية .70
( - )4اجلهين ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،ط  ،5ج  ،2ص .1049
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اَلنغماس يف التاريخ والرتاث والتقوقع يف املاضي ،وقبوله بالكلية دون أي نقاش أو تفكري ،ورفض كل رأي أو فكر جديد؛
مبالغة مرفوضة ،أما العزوف عن الرتاث بالكلية والقطيعة معه وقطع الصلة به حبجة أنه يؤدي إىل اإلرهاب والعنف؛ فهو تبديد
مرفوض" .إن التحرر الفكري مرتبة َل يصل إليها إَل من أنعم اهلل عليهم بسعة األفق ورجاحة العقل وصفاء الذهن ،ووهبهم
املقدرة على حتليل األمور بعيدا عن العواطف والرواسب واألهواء واخللفيات ..فإذا ما تبني هلم اخلطأ من الصواب من بني مجيع
املعطيات .كانت لديهم الشجاعة الكافية للمجاهرة مبا يرونه صوابا والدفاع عنه ولو خالف آراءهم السابقة.)1("...
لذا علينا وَنن أمة الوسط أن نأخذ ما صفى ونرتك ما تعكر ،وأن نعود دائما لكتاب اهلل وسنة نبيه فما وافقهما قبلناه وما
خالفهما رفضناه ،علينا التمسك بالقيم واملثل واألخالق اإلسالمية يف كل شؤوننا وتعامالتنا حىت يف أحباثنا ودراساتنا واستنتاجاتنا،
وأن َلنفصل بني الدين واألخالق والعلم؛ تلك مسؤولية عظمي َل يقوم هبا إَل العلماء الربانيون املؤهلون هلذ املهمة ،مع مراعاة أن
َل نثري احتقانا مذهبيا أو طائفيا ،وَل نقوم مبا يؤدي إىل شحن ديين مبالغ فيه.
علينا أن َل َنجر على احلرية الفكرية ،وأن نتيح اجملال إلعمال العقول واألفهام ،وعلينا التوسط يف تعاملنا مع الواقع احلاضر
والعامل املعاصر بشكل عقالين أيضا فال ننعزل عنه ونرفضه بالكلية ،وَل نقبله بكل عالته؛ بل نأخذ منه ما يناسبنا ويتوافق مع
ديننا وثقافتنا ،ونرفض ما خيالف ديننا وعقيدتنا ومصاحلنا الدنيوية .كما ينبغي عدم اَلنعزال الفكري واَلبتعاد عن الناس وعن
قضاياهم الفكرية واملستجدات املعاصرة ،فنرتك الساحة للمتطرفني مما وعل اجملال خاليا هلم يف توجيه العقول إىل طريف نقيض
مرفوضان شرعا وعقال.
المبحث الثالث
المعتقدات الدينية
املعتقدات الدينية سواء كانت صائبة وعلى حق أم باطلة تعد من أبرز وأهم املؤطرات الفكرية ،ألن قوة اَلعتقاد هبا ،واليقني الذي
وقر يف قلب معتنقها ،واملشاعر اليت تكونت حياهلا وارتبطت هبا ،جتعلها متحكمة يف فكر اإلنسان ويف عقله ،لذا جند أهنا من أهم
مؤطرات الفكر اليت تضبطه ،فتحد منه يف نطاق احلالل واحلرام ،واملباح واملنهي عنه ،واملستحب واملكروه ،طلبا ملرضاة املعبود.
النظرة إىل اخلالق واإلنسان واحلياة والكون َل تؤطر الفكر فقط؛ وإمنا تؤطر احلضارة وتعترب هي األسس الفكرية اليت تقوم عليها
وتوجهها.
كما أن للبيئة دور َل يستهان به فاإلنسان ابن بيئته ،وللموروثات السابقة تأثريها ،حىت على تقبل الدين ،نظرا لسطوهتا
اَلجتماعية ،وللتعليم والثقافة اليت يتلقاها اإلنسان خاصة من الوالدين ،ومدارس التعليم العامة أثر كبري يف فكره وتشكيل عقله،
خاصة يف سنني العمر األوىل ،وخربات اإلنسان وجتاربه السابقة تكسبه الكثري من املعلومات واحلكمة واخلربات املرتاكمة لذا هي
تساهم يف اختاذه للقرارات ،وللظواهر الفكرية الشائعة تأثريها على فكر اإلنسان وتوجهاته .كما أن فكر اإلنسان يتأثر بكل ما
حييط به ،وما يصل إليه وإىل حواسه كوسائل اإلعالم ،ووسائل التواصل اَلجتماعي احلديثة ...كل ذلك يشكل توجه اإلنسان
العام أي يشكل فكره ،فمن األسباب اليت تؤدي َلَنراف فكر اإلنسان هي فساد أو ضعف أو تياب تلك املؤطرات.

( - )1فريد ،تاريخ الدولة العلية العثمانية ،ط  ،1ص.6
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"احلاجة للدين حاجة فطرية روحية نفسية على مستوى الفرد واجلماعة ،احلاجة للدين حاجة إنسانية تشمل البشر مجيعا؛ فالكل
مفطور جبلة وتريزة على أنه خملوق متعبد متدين بفطرته ،وإن اختلف الناس يف درجات تدينهم ومدى التزامهم بالدين .اخلالق
سبحانه تري ُمتاج هلمَ ،ل ينفعه إمياهنم وَل عبادهتم كما َل يضره كفرهم وبعدهم.
البش ر ُمت اجون للعب ادة والتعب د إلل ه عظ يم ق وي ق ادر يلج ؤون إلي ه ح ني ح اجتهم وعن د ض عفهمُ .مت اجون لش ريعة
حتكمه م وت نظم عالق اهتم ح ىت تس تقيم حي اهتم اَلجتماعي ة وتق وم حض ارهتم وهنض تهم ،كم ا أهن م ُمت اجون لعقي دة
تض بط دواخ ل نفوس هم ونوازعه ا عقي دة تق ودهم وتس يطر عل ى جمري ات حي اهتم ،وَل أدل عل ى ذل ك م ن وج ود املعاب د
يف كل بالد العامل ،وعلى مدى التاريخ البشري كله.
ذل ك ألن العب ادة ح ب للم عب ود ،واحل ب ت ذاء ال نفس فه ي ُمتاج ة إلي ه؛ لتمتل ئ بالطاق ة اإلوابي ة ال يت تس تمدها م ن
العب ادة .ح ىت م ن مل يهت دي م ن البش ر لل دين احل ق جت ده يتخ ذ معب ودا ي دعوه ويتض رع إلي ه ،يق ف بكام ل اَلح رتام ب ني
يدي ه يس أله حاجت ه ،ويطل ب بركت ه ويرج و عف وه ومغفرت ه وتوفيق ه وعون ه ،يس جد ل ه يش كو إلي ه ض عفه وعج زه ،حي ج إلي ه،
يق دم الص دقات والقرب ات ل ه ،يراقب ه يف أعمال ه...فمىت م ا كان ت عبادت ه ودين ه وعقيدت ه عقي دة ص احلة حق ه ص لحت
حياته وآخرته ،ومىت ما كانت عبادته ودينه وعقيدته فاسدة فسدت دنياه وآخرته"(.)1
"وليك ون الس لوك اإلنس اين يف تاي ة س وائه َلب د أن يك ون منس جما م ع تايت ه النهائي ة-ال يت يل زم
أن حي ددها ل ه خالق ه-وه ي العبودي ة ،ق ال تع اىل ﴿:وم ا خلَ حق ت حِ
اإلن س إََِّل لِي عب ُد ِ
ون
ََ َ ُ
اجل َّن َو حِ َ َ ح ُ
﴿.)2(﴾٥٦
فالغاي ة م ن خل ق اإلنس ان ه ي عب ادة اخل الق س بحانه بتوحي ده واخلض وع ل ه وطاعت ه ،وي ؤدي
ه ذا لني ل اإلنس ان رض ا اهلل وجنت ه ،والنج اة م ن تض به وعذاب ه ،وه ذه تاي ة الغاي ات ومنته ى
اإلرادات.
والشخص ية ال يت تع د تراكم ا للس لوكيات ال يت ميارس ها اإلنس ان تت أثر ب ذلك؛ ف إذا اقرتب ت م ن
تايته ا النهائي ة ،ووجه ت حركته ا ونش اطها خلدم ة تل ك الغاي ة ،أو مب ا َل ين اقض تل ك الغاي ة؛ فإهن ا
تستقر وتستوي ،بل إهنا تنسجم وتتوحد بدَل من أن تتشتت"(.)3
" ...دين اهلل واحد يف العقيدة ،واَلختالف بني الرسالت السماوية يف الشرائع؛ واليت أتت مبا يناسب كل مرحلة من مراحل
التاريخ البشري ،ليستقيم حال القوم الذين أنزلت عليهم .فكل الرسالت السماوية اليت هي يف أصلها دين واحد ،أتت بعقيدة
التوحيد وهي إفراد اهلل تعاىل بالعبادة فهو اخلالق الرازق املستحق وحده للعبادة دون سواه .قال تعاىلَ ﴿:ولََق حد بَ َعثح نَا ِيف ُك ِّل أ َُّمة
َّرس ًوَل أ َِن اعب ُدوا اللَّه و ِ
وت ﴿.)4(﴾٣٦
اجتَنبُوا الطَّاتُ َ
ََ ح
حُ
ُ
أما بالنسبة لألديان واملعتقد ات الوضعية أي األديان اليت وضعها البشر ،والناشئة من تفكري اإلنسان نفسه ،كديانة قدماء
املصريني وديانة الفرس واهلندوسية والبوذية...فال يؤمن هبا املسلمون ،ولكن َل يكرهون أحدا على اعتناق دينهم ،وَل يسخرون من
( - )1بنونة ،الدعوة اإلسالمية وأثرها في المشروع الحضاري الماليزي ،رسالة ماجستري ،انظر ص .93
(- )2سورة الذاريات :آية .56
( - )3النغيمشي ،علم النفس الدعوي ،ط  ،1ص .363
(- )4سورة النحل :آية .36
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﴿َل
آهلتهم وَل يسبوها ،ويرتكون هلم حرية اَلختيار ،ويعاملوهم باحلسىن ،وَل يبخسهم حقوقهم ،وَل يعتدوا عليهم .قال تعاىلَ :
إِ حكَر َاه ِيف الدِّي ِن ﴿.)2(")1(﴾٢٥٦
"يتفق علماء النفس على أن احلاجة إىل الدين حاجة ملحة نامية يتعلم الطفل كيف يشبعها من خالل
عملية التنشئة اَلجتماعية فينشأ على دين آبائه وأجداده .والتدين احلقيقي أفضل من التدين الظاهري يف
إشباع احلاجة إىل الدين فالشخص املتدين تدينا حقيقيا قريب من اهلل ،يف سالم مع نفسه راضي عن ماضيه
وحاضره ،متفائل مبستقبله ،مما وعله متمتعا بصحة نفسية جيدة .وينادي علماء النفس والطب النفسي
والصحة النفسية بضرورة تنمية احلاجة إىل التدين وإشباعها بالتدين احلقيقي للوقاية من اَلضطرابات النفسية
واَلَنرافات السلوكية .وأن تنمية هذه احلاجة وإشباعها من أهم عوامل جناح العالج النفسي ،وينصح
بضرورة وجود رجل الدين ضمن فريق العالج النفسي ،ألن الشخص املضطرب نفسيا نادم على ماضيه
وعندما يؤمن وي عيش مع اهلل ويلجأ إليه ،ود عنده العفو عن املاضي والسند يف احلاضر .قال تعاىل﴿:
ِِ
ِِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وب ﴿.)3(﴾٢٨
ين َآمنُوا َوتَطح َمئ ُّن قُلُوبُ ُهم بذ حك ِر اللَّه ٓ أَََل بذ حك ِر اللَّه تَطح َمئ ُّن الح ُقلُ ُ
الذ َ
ويتحقق للمؤمن سكينة النفس وأمنها وطمأنينتها ألن إميانه الصادق باهلل ميده باألمل والرجاء وأن املؤمن
دائم التوجه إىل اهلل تعاىل يف عبادته ويف كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته سبحانه وتعاىل ،ولذلك
َسلَ َم َو حج َههُ لِلَّ ِه َوُه َو ُحُم ِس ٌن
فهو يشعر أن اهلل تعاىل معه دائما فهو َل خيشى إَل اهلل .قال تعاىل﴿:بَلَ ٰى َم حن أ ح
ف َعلَحي ِه حم َوََل ُه حم َححيَزنُو َن ﴿.)5(")4(﴾١١٢
ند َربِِّه َوََل َخ حو ٌ
َجُرهُ ِع َ
فَلَهُ أ ح
" كلما تقدم اإلنسان وارتقى يف مراتب العلم أدرك مدى ضعفه وجهله وعجزه ،وعرف حق اليقني قدرة اخلالق العظيم املدبر
للكون وحاجته للتدين .فكما أن للبدن متطلبات وتذاء حيفظه من املوت واهلالك .فللروح تذاء ودواء َل حتيا بدونه أَل وهو
الدين .وَل أدل على ذلك من تفشي اَلنتحار واألمراض النفسية كالقلق واَلكتئاب واألمراض اجلسدية ذات املنشأ النفسي
(النفس-جسمية) يف أكثر اجملتمعات تىن ورفاهية مادية ،فحاجة اإلنسان للدين أكثر من حاجته ملتطلبات جسده ،بالروح حييا
اإلنسان فهي حاجة وجودية"(.)6
المبحث الرابع
النظرة إلى الخالق واإلنسان والحياة والكون

( - )1سورة البقرة :آية .256

( - )2بنونة ،مرجع سابق ،رسالة ماجستري ،انظر ص .47-45
(- )3سورة الرعد :آية .28
(- )4سورة البقرة :آية .112

(- )5أبو سوسو ،مدخل علم النفس في ضوء الكتاب والسنة ،ط  ،1ص .35-34
(- )6بنونة ،الدعوة اإلسالمية وأثرها في المشروع الحضاري الماليزي  ،رسالة ماجستري ،انظر ص .93
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لكل شيء أسس وقواعد يقوم عليها سواء كان هذا الشيء معنوي أو حسي ،الفكر هو أهم شيء يف اإلنسان ،وهو القاسم
املشرتك بني اجملتمعات اإلنسانية مجيعها؛ لذا َلبد من التطرق ألسس وقواعد الفكر اإلنساين األربعة اليت هلا دور مهم يف تأطري
فكر اإلنسان.
فإذا ما بين الفكر على أسس وقواعد تري سليمة فسوف يكون كل ما بين عليه تري سليم ،وسوف يقود البشرية إىل التعاسة
والشقاء واهلالك يف الدنيا واآلخرة .وإذا بين الفكر على أسس سليمة ونظرات واقعية صحيحة ودقيقة تزن األمور مبوازينها ،وتعطي
كل شيء حقه وقدره كان كل ما بين عليه سليم؛ فيسعد الناس هبذا الفكر وتتقدم احلياة.
نظرة اإلنسان قاصرة ذلك ألن قدراته العقلية ُمدودة ،وعلمه تري شامل ،وإذا عرف شيء تابت عنه أشياء ،وحتيط به
الشبهات ،والشكوك ،وشياطني اإلنس واجلن يضلوه ويغرروه ،وله شهوات ورتبات وترائز ،ومصاحل شخصية يسعى إىل حتقيقها
وإشباعها َل يستطيع منها فكاكا ،كل هذه العوامل واملؤثرات حتيط باإلنسان وتوجه فكره وتقوده إىل ناحية من النواحي فتجعله
ينظر إىل األمور من زوايا خاصة فال يرى الشيء إَل من خالهلا ومن خالل ما حييط به.
لذلك كانت النظرة اإلسالمية املستمدة من هدي اهلل وهداه هي األصوب واألصلح لتحقيق السعادة والرفاهية والراحة والنعيم
املقيم .ذلك ألن علم اهلل تعاىل علم مشول وإحاطة وإطالع على عامل الغيب والشهادة ،وعلى النفوس والسرائر ،وعلى ما كان وما
ِ
يف ح ِ
هو كائن وما سوف يكون ،وهو العليم مبا يَصلح لإلنسان وما يُصلحه .قال تعاىل ﴿:أَََل يَ حعلَ ُم َم حن َخلَ َق َوُه َو اللَّط ُ
اخلَبريُ
﴿.)1(﴾١٤
فاإلسالم يقوم على أسس ومبادئ ونظرات مستقلة متميزة يف تقيمها ونظرهتا إىل كل شيء يف هذه احلياة وإىل كل ما يدور
بعقل اإلنسان وفكره .متتاز تلك النظرات وهذه األسس بالوضوح واملنطقية والواقعية والعقالنية والتالؤم مع الفطرة والنفس السوية،
مما وعلها مؤثرة مقنعة مؤيدة بالواقع امللموس ،واآليات املشاهدة احملسوسة ،واحلس والطبع السليم .نظرة اإلسالم لألسس الفكرية
األربعة نظرة مشولية سليمة تعتمد عليها احلضارة والتقدم ،وتقوم عليها األخالق والقيم والعقيدة الصحيحة ،وهي املنطلق لكل فكر
وعلم سليم.
فاإلسالم يقيم صورة فكرية منطقية حتدد عالقة اإلنسان ونظرته إىل اخلالق واإلنسان واحلياة والكون .وبذلك ود اإلنسان أجوبة
مقنعة ملا يدور خبلده من تساؤَلت؛ فيعرف منشأه وكيف خلق ومن خلقه ،ومكانه ومكانته يف هذا العامل .ووليفته ورسالته،
وهدفه والغاية من خلقه ،والنهاية اليت سوف يصل إليها ،واحلياة اليت سوف حيياها بعد هذه احلياة الفانية القصرية ،واملنهج
والشريعة اليت يسري عليها يف هذه الدنيا ،ويعرف مصريه املرتتب على أعماله واجلزاء واحلساب الذي ينتظره.
واإلسالم بذلك يشكل فكر اإلنسان ويصوته فيجعله أقدر على العطاء واإلنتاج ،ويكسبه النور الذي يهتدي به يف هذه
احلياة؛ فال يتيه يف للمات حالكة ،وَل يتخبط وراء نظريات ضالة مضلة ،وَل يصغي لكل ناعق بفكر ،أو فلسفة مزينة مبهرجة
من تصوراهتا وختيالهتا.
هناك أسس فكرية أربعة تؤطر الفكر ويبنى عليها وهي:
(-)1سورة امللك :أية .14
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-1نظرة اإلنسان إىل اخلالق.
-2نظرة اإلنسان إىل اإلنسان.
-3نظرة اإلنسان إىل الكون.
-4نظرة اإلنسان إىل احلياة.
فعلى قدر تصوره ونظرته هلذه األمور األربعة يكون مقدار رقيه وتقدمه ،فهو يتدرج يف سلم اَلرتقاء الديين واحلضاري من إنسان
ملحد وكافر إىل إنسان مسلم مؤمن.
النظرة الغير إسالمية لألسس الفكرية األربعة هي:
-1تراوحت نظرة اجملتمعات اإلنسانية َنو اخلالق إىل:
أ-نظرة إسفاف وامتهان ما قدرت اخلالق حق قدره واعتقدت يف األشجار واألحجار ...ومتثلت يف
العقائد الوثنية؛ فأصبحوا أضعف الناس وأخوفهم وأذهلم فقد كانوا خيافون من األصنام واألحجار اليت ينحتوهنا بأيديهم ،وكانوا
خيافون الريح ،ويعبدون البقر.
ب-نظ رة إنك ار وجح ود متثل ت يف عقي دة امللح دين وال دهريني وانعكس ت تص وراهتم تل ك عل ى س لوكهم وحي اهتم فنج د
أهن م مث ل احليوان ات َل ض ابط لس لوكهم فه م ميش ون خل ف ش هواهتم ورتب اهتم؛ مم ا أدى إىل انتش ار اجل رائم واملخ درات
والفقر ...وانتشرت معها الكثري من األمراض البدنية والنفسية واخللقية واَلجتماعية واألمنية.
-2تراوحت نظرة اجملتمعات اإلنسانية َنو اإلنسان إىل:
ال أَنَا َربُّ ُك ُم
أ-نظرة تعظيم زائد لدرجة قد تصل إىل التأليه ومثال ذلك فرعون الذي ادعى األلوهية .قال تعاىل عن فرعون﴿:فَ َق َ
حاأل حَعلَ ٰى ﴿.)1(﴾٢٤
ب -نظرة حتقري وإذَلل حىت عبد احلجر والشجر ...واعتقد أنه أدىن منها وأقل من الكائنات اليت حوله فعبدها وتقرب إليها لن
منه أهنا متلك له نفعا ،أو تدفع عنه ضرا.
-3تراوحت نظرة اجملتمعات اإلنسانية َنو الكون إىل:
أ-نظرة تقديس حىت عبد اإلنسان املظاهر الكونية كالشمس والقمر وأعتقد أن نزول املطر بسبب نوء كذا وكذا.
ب-نظرة مادية حبته أَل وهي نظرة املاديني والدهريني وامللحدين ،فأضروا بالكون ولوثوا البيئة ودمروا الطبيعة ومل حيافظوا عليها.
-4تراوحت نظرة اجملتمعات اإلنسانية َنو احلياة إىل:
(-)1سورة األعلى :آية .25
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أ-بعض الناس نظر إىل احلياة الدنيا فقط مثل الدهريني وامللحدين ومل يهتم ومل يعتقد يف وجود اآلخرة.
ب-وبعض الناس نظر إىل احلياة اآلخرة فقط فرتك الدنيا وأعرض عن كل ما فيها وهي نظرة الرهبانيني.
"النظرة اإلسالمية لألسس الفكرية األربعة السابقة هي:
-1النظرة اإلسالمية إىل اخلالق:
اهلل تعاىل هو اخلالق الرازق املنعم املتفضل املتصف بصفات الكمال واجلالل له األمساء احلسىن ،املستحق وحده للعبادة دون سواه
َل شريك له وَل ند ،متعبدون بطاعته وامتثال شرعه وأوامره ،هو املدبر لشؤون الكون يسريه وفق قدره ،وكل شيء عنده بقدر
معلوم ،وفق حساب وميزان َل خيتل.
-2النظرة اإلسالمية إىل اإلنسان:
اإلنسان خليفة اهلل يف أرضه ،صوره يف أحسن تقومي كما زوده بكل احلواس والقدرات اليت تعينهُ ،خلِق لعبادة ربه؛ ومن العبادة
إعمار األرض اليت حييا عليها فهو مستخلف فيها ،وعليه إقامة احلضارة خلري البشرية مجيعا ،وهو ُماسب على أعماله وأقواله جمازا
على إحسانه وللمه.
-3النظرة اإلسالمية إىل الكون:
الكون وكل ما فيه من خملوقات دليل واضح على وجود اهلل تعاىل وعلى قدرته املطلقة وعلى جالله وعظمته ،والكون كله مسخر
خلدمة اإلنسان ،وفر اهلل تعاىل يف األرض أسباب عيش املخلوقات وما حتتاج إليه ،وقدر يف األرض أقواهتا ،وما يصلحها ويصلح
أحوال املخلوقات فيها ،وعلى اإلنسان مسؤولية كونية بيئية فال ووز له إفساد األرض ،والعبث فيها مما وعلها تري صاحلة ملن يأيت
بعده.
-4النظرة اإلسالمية إىل احلياة:
احلياة الدنيا قصرية ،وهي َلبتالء اإلنسان إهنا مزرعة اآلخرة ،وهي املعرب للحياة األخرى الدائمة ،ولكنها حياة هلا حرمتها ،شرع
اهلل هلا ما يصوهنا وحيفظ احلقوق فيها ،وينظم العالقات اَلجتماعية بني أفرادها"(.)1
ينبغي علينا احلذر من العوملة الفكرية اليت تريد إخراجنا عن مفاهيمنا وأسسنا الفكرية ".كما حتمل العوملة هتديدا آخر يتمثل يف
سعيها إلعادة تشكيل املفاهيم األساسية عن الكون واحلياة واإلنسان عند املسلمني ،واَلستعاضة عن ذلك مبفاهيم تروج هلا
احلضارة الغربية املادية ،وتعمل على نشر تلك املفاهيم والدعوة لتبنيها ،والرتويج هلا من خالل مؤسسات اإلعالم ،واملنظمات
واملؤمترات الدولية"(.)2
المبحث الخامس
( - )1بنونة ،الدعوة اإلسالمية وأثرها في المشروع الحضاري الماليزي ،رسالة ماجستري ،انظر ص .30-28
( _)2السبيعي ،دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري ،أطروحة دكتوراه ،ص .39
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البيئة والموروثات السابقة
اإلنسان ابن بيئته ،واقع احلال يثبت صحة هذا القول؛ ذلك ألن اإلنسان كائن حي يتأثر بكل ما حييط به يف بيئته ،كل شيء
حييط بنا له تأثري وانعكاس علينا ،فاهلواء البارد أو احلار أو املعتدل املمطر يؤثر على مزاجنا وتصرفاتنا وتعامالتنا ،لذا جتد الناس
الذين يعيشون يف بلدان معتدلة املناخ ممطرة خيتلفون يف أمزجتهم ومعاملتهم ،فتجدهم أهدأ طباعا وأرق مشاعرا وأهدأ نفوسا ،عن
الناس الذين يعيشون يف أجواء حارة صحراوية ،حيث جتد فيهم جفاف الصحراء وقسوة الطبيعة قد انعكست على تفكريهم
وطباعهم وتعامالهتم وطرق كالمهم وتعبريهم عن مشاعرهم ،كما خيتلف طبع اإلنسان بسبب ما يتناوله من طعام ،فمن يكون
تالب طعامه من اخلضروات والفواكه واحلبوب ،خيلف عمن يكون تالب طعامه من اللحوم أو األمساك.
"...فلهذا كانت العلوم والصنائع واملباين واملالبس واألقوات والفواكه بل واحليوانات ومجيع ما يتكون يف
هذه األقاليم الثالثة املتوسطة خمصوصة باَلعتدال وسكاهنا من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخالقا وأديانا
حىت النبؤات فإمنا توجد يف األكثر فيها ومل نقف على خرب بعثة يف األقاليم اجلنوبية وَل الشمالية وذلك أن
ت لِلن ِ
َّاس
ُخ ِر َج ح
األنبياء والرسل إمنا خيتص هبم أكمل النوع يف خلقهم وأخالقهم قال تعاىلُ ﴿:كنتُ حم َخحي َر أ َُّمة أ ح
﴿ .)1(﴾١١٠وذلك ليتم القبول مبا يأتيهم به األنبياء من عند اهلل وأهل هذه األقاليم أكمل لوجود
اَلعتدال هلم فتجدهم على تاية من التوسط يف مساكنهم ومالبسهم وأقواهتم وصنائعهم يتخذون البيوت
املنجدة باحلجارة املنمقة بالصناعة ويتناتون يف استجادة اآلَلت واملواعني ويذهبون يف ذلك إىل الغاية
وتوجد لديهم املعادن...ويبعدون عن اَلَنراف يف عامة أحواهلم وهؤَلء أهل املغرب والشام واحلجاز واليمن
والعراقيني واهلند والسند والصني وكذلك األندلس ومن قرب منها من الفرجنة واجلاللقة والروم واليونانيني ومن
كان مع هؤَلء أو قريبا منهم يف هذه األقاليم املعتدلة.)2("...
الرتاث اإلنساين يف كل بيئة ويف كل بلد هو عبارة عن كل ما ورثناه من األجيال السابقة يف كل اجملاَلت ومن ضمنها اجملال
الفكري ،واألخالقي ،والقيمي اجملتمعي ،وحىت طرق العيش ،وأمناط السلوك ،وأسلوب الكالم ،و ردة الفعل والتصرف يف املواقف
املختلفة ،وحىت طرق الطهي وفنون الطبخ ...فهي تراكمات من املاضي تنتقل عرب التعلم من جيل إىل جيل ،فهي عملية ترسيخ
للهوية الثقافية واحلضارية هلذ األمة أو تلك ،كما أهنا تضفي على كل حضارة مسات خاصة ،ونكهة مميزة متيزها عن تريها؛ فتكون
هلا ملسة أو بصمة تعطيها طابعها املختلف ،كما جند أن للرتاث أو املوروثات السابقة تأثري بالغ على الفرد واجملتمع فهي تدخل يف
تشكيل النظرة للمستقبل ،وتربط بني املاضي واحلاضر.
إذا املوروثات تشكل الرتاث اَلجتماعي الذي هو عبارة عن التقاليد والعادات واألعراف اَلجتماعية واملعتقدات ،ليس ذلك
وحسب بل إن الرتاث يشمل كل جماَلت احلياة اإلنسانية كاألدوات املوجودة يف املتاحف ،وكاَلكتشافات األثرية اليت تستخرج من
داخل األرض ،وكاملباين القدمية ،وتشمل أيضا ما هو أهم أَل وهو ما تركه العلماء واملفكرون من أحباث وكتب أفنوا من أجلها
أعمارهم .اإلنسان شديد التأثر مبا وده من موروثات ومعتقدات وعادات وتقاليد سابقة من إرث اآلباء واألجداد ،فتجد أن هلذه
املوروثات حرمة ،وهلا سطوة على فكر عامة أبناء تلك املنطقة ،فالكل يقف عند حدودها ،ويلتزم هبا؛ واخلروج عنها خروج عن
(- )1سورة آل عمران :آية .110
(- )2ابن خلدون ،المقدمة (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر) ،د .ط ،ص .82
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تراث األهل وعاداهتم ،حييطه الكثري من التجرمي ،والعيب ،بل يصل حلد املنع ،ويلحق اخلزي كل من خيرج عن تلك العادات
والتقاليد ،لذا جند أهنا تؤطر فكر اإلنسان وحتد الكثري من تصرفاته وطباعه وتتحكم يف منط حياته ،ولكن علينا التفكري بطريقة
نقدية هادفة قبل العمل باملوروثات واملعتقدات والعادات ،وقبول ما يوافق ديننا فقط ،ورفض كل ما خيالف الدين والعقل .فاألصل
يف العادات واملعامالت احلل ما مل يرد نص بالتحرمي ،أو تدخل يف عموم ،أو قياس صحيح ،أو حترم لثبوت ضررها ،أو لكون
﴿ه َو الَّذى َخلَ َق لَ ُكم ما يف األ ِ
َرض َمج ًيعا
ضررها أكثر من نفعها ،فاإلباحة هي األصل والتحرمي َل يكون إَل بدليل .قال تعاىلُ :
﴿.)1(﴾٢٩
تغيري تلك العادات واملوروثات السابقة صعب جدا ،حىت على األنبياء واملرسلني؛ نظرا لرسوخها يف ذهن مجيع أبناء تلك
ِ
ِ
ِ
ك ِيف قَ حريَة
ك َما أ حَر َس حلنَا ِمن قَ حبل َ
املنطقة .قال تعاىل﴿ :بَ حل قَالُوا إِنَّا َو َج حدنَا آبَاءَنَا َعلَ ٰى أ َُّمة َوإِنَّا َعلَ ٰى آثَا ِرهم ُّم حهتَ ُدو َن ﴿َ ﴾٢٢وَك َٰذل َ
ِ
ِ
دُّت َعلَحي ِه
وها إِنَّا َو َج حدنَا آبَاءَنَا َعلَ ٰى أ َُّمة َوإِنَّا َعلَ ٰى آثَا ِرِهم ُّم حقتَ ُدو َن ﴿ ﴾٢٣قَ َ
ِّمن ن َِّذير إََِّل قَ َ
ال أ ََولَ حو جحئتُ ُكم بِأ حَه َد ٰى ممَّا َو َج ُّح
ال ُمحت َرفُ َ
آبَاءَ ُك حم ٓ قَالُوا إِنَّا ِمبَا أ حُرِس حلتُم بِِه َكافُِرو َن ﴿.)2( ﴾٢٤

(- )1سورة البقرة :جزء من آية .29
(-)2سورة الزخرف :آية .24-22
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الفكر
الفكر بين اإلنحراف والعالج

أين حتدث عملية التفكري؟ وكيف تبدأ؟

وضح آثار إَنراف الفكر
على األمن؟

كيف نفكر؟ وماهو التفكر؟

التفك ري الض ال م اهي
أعراض ه وم اهي ص فات
من يتصف به؟

هل القلوب تعقل إثبت ذلك؟!
ما الفرق بني التفكر والفكر؟ إىل أي شيء
يوصلنا التفكري؟
كيف نغري من فكرنا؟ وما الفائدة من ذلك؟
ماهو دور اخليال يف التفكري؟ وما هي أمهيته؟
ماهي حدود احلرية الفكرية يف اإلسالم؟
بني اجلمود الفكري واَلنفتاح حدد موقفك؟

ما الذي يأطر فكرنا؟ إشرح عاملني منها؟
ض ع الص حوة اإلس المية يف املي زان وأذك ر
مميزاهتا وعيوهبا؟ ومن كان خلف ما وقعت فيه
م ن إَن راف ومل اذا؟ كي ف تعت رب الص حوة
اإلسالمية من مؤطرات الفكر؟

لإلَن راف الفك
مؤشرات أذكرها؟

ر

م اهي العوام ل ال يت أدت
إلَنراف الفكر؟

اخ تالل األم ن الفك ري معض لة حتت اج ملعاجل ات
فكرية ماهي املعاجلات اليت تقرتحها؟
كيف نعاجل الفكر املنحرف؟

ماهي معيقات توجيه الفكر؟
عدد وسائل توجيه الفكر؟
كي ف نعي د تش كيل الفك ر؟ كي ف ت تم عملي ة
تسيل املخ؟ العقل الباطن ما أمهيته وكيف نربجمه؟
كي ف نغ ري القناع ات الفكري ة؟ و كي ف نتأك د م ن
إحداث ذلك التغيري؟
اإلرتق اء ب الفكر ه ل ه و ممك ن وض ح ذل ك وم ن
يس تطيع اإلس تفادة من ه؟وماهو دور مه ارات
التفكري يف ذلك؟

اخت اذ الق رار الس ليم مه ارة هام ة يف حياتن ا فكي ف
نتخذ قرارات سليمة مدروسة؟
ماعالق ة الط رح احلض اري اإلس المي باملعاجل ة
الفكرية؟

املراك ز الفكري ة حتك م الع امل
م ا أمهيته ا وم ا ه و دوره ا
وم ن ه م جنوده ا وقادهت ا؟
و مىت يلجأ قادة العامل هلا؟

أذكر أسباب هذا الطرح احلضاري؟
ملاذا أختري هذا التوقيت بالذات؟
السلوك العدواين له دور يف التطرف وضح ذلك؟
الس الم الروح ي واألم ن النفس ي هلم ا دور كب ري يف
إتزان اإلنسان اشرح ذلك؟
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الخاتمة
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانكَ ،ل َنصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على
نفسك ،احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصلى اهلل على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
وبعد فقد اخرتت موضوع حبثي هذا (انطالق الفكر ومؤطراته) ملا نشاهد مجيعا من حال أمتنا اإلسالمية اليت ختلفت عن دورها
املناط هبا ختلفت عن قيادة ركب احلضارة اإلنسانية ،مما أدى للكثري من املشاكل ،وأحدث خلال فكريا أدى إىل تدهور األمن
الفكري يف العامل بأسرة ،فأصبح العامل يشكو من العنف ومن لاهرة اإلرهاب ،اختل األمن الداخلي ،كما اختل األمن اخلارجي،
ناهيك عن العنف املعنوي املتمثل يف رفض اآلخرين وعدم تقبلهم واحلجر على تفكريهم ومنعهم من حقوقهم البديهية ،العنف
املعنوي الذي يصل حلد السخرية والتسفيه واَلحتقار والتكفري.
لذلك أعددت خطة حبثي هذا مستعينا باهلل ،مث بفضل توجيهات معلمي األفاضل خطة البحث وفيها :عنوان البحث-ملخص
البح ث-مقدم ة-إش كالية البح ث-أس ئلة البح ث-أه داف البح ث-مص طلحات البح ث-أمهي ة البح ث  -الدراس ات الس ابقة -
موضوع البحث-حدود البحث-منهج البحث.
اخلامتة-نتائج البحث -التوصيات-قائمة املصادر واملراجع.
مث تناولت بالدراسة والبحث على قدر ما أوتيت من جهد وقدرة بشرية َل ختلو من العجز والقصور األبواب والفصول واملواضيع
التالية:
الفصل األول :انطالق الفكر ومؤطراته .ومن مواضيعه :كيف نفكر؟ احلرية الفكرية .املعتقدات الدينية .النظرة إىل اخلالق
واإلنسان واحلياة والكون .البيئة واملوروثات السابقة.
وبعد ذلك أوردت خريط ذهنية مث خامتة خمتصرة للبحث مث نتائج البحث والتوصيات ،وبعدها قائمة املصادر واملراجع.
كل ذلك يف ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة ،كما مجعت كل ما استطعت مجعة من املصادر ،واملعاجم ،واملراجع العربية،
واألجنبية ،واإللكرتونية؛ فيما يتعلق مبوضوع البحث ألهتدي هبا ،سائال اهلل العظيم اهلداية والتوفيق لكل ما حيبه ويرضاه.
نتائج البحث
-1األمن الفكري يعتمد على أسس الدين الذي هو مصدر عزنا ،وتوازننا ،فمنه نستمد عقيدتنا ،وبه نقوم سلوكنا ،الوَلء له،
واَلنتماء إليه .كما أن األمن الفكري مرتبط بالعقل الذي هو مناط التكليف ،فال بد من معرفة كيفية عملية التفكري ،ومدى حرية
الفكر ،ومؤطرات حريته.
-2على األسرة ،والتعليم ،والعلماء ،واإلعالم ،ودور رعاية الشباب ،واجملتمع ،واحلكومات...القيام بدورهم يف حتقيق األمن
الفكري؛ فهي مسؤولية تقع على عاتق اجلميع.
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التوصيات
يف ضوء النتائج السابقة توصلت الدراسة إىل عدة توصيات هي:
أوال :التوصيات العامة:
 -1إنشاء وزارة يف كل دولة تكون مسؤولة عن األمن الفكري والسلم العاملي ،للتصدي َلَنراف الفكر والتصدي لظاهرة العنف
واإلرهاب ،والغزو الفكري ...بكل الوسائل املتاحة.
-2أن تقوم الدول بعمل مراكز فكرية لدراسة لاهرة اختالل األمن الفكري يف العامل ،كما ينبغي اَلستفادة من نتائج البحوث
األكادميية اليت متت ،وتطبيقها على الواقع.
ثانيا :التوصيات الخاصة:
كما آمل من الباحثني الكرام تقدير أمهية دراسة موضوع األمن الفكري ،واستكمال البحث فيه ملا له من أمهية علمية وعملية
مع التنبه للتوصيات التالية:
-1دراسة الفكر ملا له من صلة وثيقة باألمن الفكري.
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
قائمة المصادر والمراجع
أوال- :المصادر العربية:
القرآن الكرمي.
[ .]1ابن خلدون ،عبد الرمحن بن ُممد  1391،ه 1971-م ،تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر ،وديوان المبتدأ والخبر ،في أيام العرب
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر .ج  ،7د .ط ،بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات.

[ .]2الدمشقيُ ،ممد منري1346،ه ،المعجم المفهرس آليات القرآن الكريم ،د.ط ،بريوت :دار القلم.

[ .]3عبد الباقيُ ،ممد فؤاد 1408 ،ه 1988-م ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،ط  ،2القاهرة :دار احلديث.

[ .]4عصر ،صبحي عبد الرؤوف  1990،م ،المعجم الموضوعي آليات القرآن الكريم ،د .ط ،مصر :دار فضيلة للنشر والتوزيع.

[ .]5ابن القيم ،أىل عبد اهلل ُممد بن أىل بكر ابن القيم اجلوزية ،د.ت ،الفوائد ،حتقيقُ :ممد عزيز مشس ،د .ط ،د .م ،دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع.
[ .]6مجع ،اللغة العربية 1425 ،ه 2004-م ،المعجم الوسيط ،ط  ،4مصر :مكتبة الشروق الدولية.
ثانيا- :المصادر المترجمة:
-7كاريل ،الكسيس ،د.ت ،اإلنسان ذلك المجهول ،ترمجة :عادل شفيق ،د .ط ،د .م ،الدار القومية للطباعة والنشر.
[ .]1ثالثا- :المراجع العربية:

[ .]2بنونة ،نبيل أمحد عبد الغين  1436،ه ،الدعوة اإلسالمية وأثرها في المشروع الحضاري الماليزي ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم اإلسالمية ،ماليزيا:
جامعة املدينة العاملية.

[ .]3اجلهين ،مانع بن محاد  1424،ه 2003-م ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،ط  ،5الرياض :دار الندوة العاملية للطباعة
والنشر والتوزيع.
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[- .]4السبيعي ،ونيان عبيد1434 ،ه ،دور الجامعات السعودية في تعزيز األمن الفكري ،أطروحة
[ .]5دكتوراه ،كلية الدراسات العليا قسم العلوم اَلجتماعية :جامعة نايف للعلوم األمنية.
[ - .]6سليمان ،سناء  2011،م ،التفكير أساسياته وأنواعه تعليمه وتنمية مهاراته ،ط  ،1القاهرة :عامل ال
[- .]7أبو سوسو ،سعيدة ُممد  1424،ه 2003-م ،مدخل علم النفس في ضوء القرآن والسنة ،ط  ،1د .م ،دار الفكر العرىل.
[- .]8فريدُ ،ممد  1401،ه 1981-م ،تاريخ الدولة العلية العثمانية ،حتقيق احسان حقي ،ط ،1بريوت :دار النفائس.

[- .]9ملكاوي ،فتحي حسن  1436،ه 2015-م ،البناء الفكري مفهومه ومستوياته وخرائطه ،ط  ،1الوَليات املتحدة األمريكية :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي.

[- .]10املؤمتر الوطين األول لألمن الفكري املفاهيم والتحديات ١٤٣٠ ،ه ،األمن الفكري وأسسه في السنة النبوية ،بادي ،مجال؛ شوقار ،إبراهيم ،اجلامعة
اإلسالمية-ماليزيا.
[- .]11النغيمشي ،عبد العزيز ُممد  1415،ه ،علم النفس الدعوي ،ط  ،1الرياض :دار املسلم.
[.]11

رابعا -:المراجع األجنبية:

[- .]13باين ،تيم 1437 ،ه 2016-م ،الفكر مقدمة بالغة اإليجاز ،ترمجة :فاضل لقمان جتكر ،ط  ،1الرياض :العبيكان للنشر.
[ .]11خامسا- :المراجع شبكة اإلنترنت:
["- .]15جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز-رمحه اهلل-للسنة النبوية املطهرة"،
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