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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

 
 واحدا   بوصفه واملعريف، الفكري اإلصالح يدانم يف تعمل جملة التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة
عاصر.  اإلسالمي احلضاري املشروع مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية الفكر إصالح على اجلّاد للعمل املثقفني  ومجهور والباحثني واملفكرين للعلماء مرفأ   تكون ألن اجمللة تسعى
 يتمثل أكرب هدف لتحقيق سعيا   أمجع، لإلنسانية خدمة واإلقليم، اللغة حدود متجاوزة األمة، مستوى على اإلسالمية

 العاملي. الصعيد على اإلنساين الفكر مستوايت ترقية يف
 ماّدة تقدمي بغية العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة، رؤيتنا حتقيق مسرية يف هبا يُعتد علمية مرجعية لتشّكل واملتخصصني، واملثقفني للباحثني مفيدة متقنة؛ علمية
  منها دعما   ومقاالهتم أحباثهم لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين. الفكر منظومة وترقية إصالح جمال يف الفكرية  واجلهود العلمية للحركة
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 الملخص

إن القيادة الناجحة هي تلك القيادة اليت حتقق أهدافها بطريقة اقتصادية يف مناخ تنظيمي يرضى عنه املرؤوسني، 
 للمشكالت ولاحلل من قدمت اليت اإلسالم يف القيادة جوانب بعض على الوقوف اإلسالمي حيتم القيادي فالواقع

اإلسالمية  بيئتنا يف فهتوظي علينا يتعني إنساين وسلوك منهج اإلسالم يف فالقيادة اليوم، القيادة عن تقدميها ماعجزت
قوة  إىل ستندي اإلسالمي النظام أن ذلك الوضعية، النظم عن بينا   اختالفا   ختتلف إسالمي كنظام  والقيادة .احلالية
 الوضعية  ض النظمتفت  بينما ومقاصدها، الغراء اإلسالمية الشريعة روح استلهامه عن فضال القيادة، وصالحية العقيدة
 أ. واخلط من التجربة أحكامها استلهمت قد النظم هذه أن عن فضال أخالقياهتم، وضعف العاملني احنراف
 القائد يفةوظ معا ، فإن والدنيا الدين أمور بني جتمع وأهنا والسنة، القرآن أساسها اإلسالم يف القيادة كانت  وملا

على سلوك  أثرييف الت أمهية هلا اإلداري القائد ووظيفة ، الكرمية احلياة هلا يكفل حبيث الرعية رعاية هي اإلداري
 يتعلق فيما المياإلس اإلداري كان لتوجيهات الفكر  وعقليا  وجسميا ، وقد دينيا   وإعدادهم مهاراهتم، وتنمية العاملني،

 الوقوف أجل ومن إنساين، جمتمع كل  يف اجتماعية كضرورة  حتمها اإلسالم إن بل عليها، احلث يف كبريبالقيادة دور  
 القائد هبا يقوم أن بجي الواجبات اليت على التعرف من البد كان  أصيل منبع من تنبثق اليت القيادية املعايري على
 والعمل ةاإلسالمية يف تأصيل العالقات اإلنساني املنظمةإدارة  اليت تعكس دور اإلسالمية، القيادية واملمارسات املسلم
 .تطبيقها على
 القيادية عض املالمحب على للوقوف التأصيلية الدراسة هذه إىل حباجة ألننا الدراسة هبذه القيام الباحث ىارتأ هنا من 

 وذلك من مؤسساتنا، إدارة يف االستفادة منها كيفية  وتوضيح الشريفة، النبوية والسنة الكرمي القرآن من املستخلصة
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القائد  بني انيةاإلنس العالقة على واقع والوقوف هبا، القيام القائد املسلم على ينبغي اليت خالل إبراز الواجبات 

 .مع الفكر اإلسالمي تتناسب مبا هلا جديدة خطوط رسم مث ومن بيئة العمل، يف ومرؤوسيه
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح مفهوم القيادة اإلسالمية ودورها يف حتسني العالقات اإلنسانية يف املنظمة، كأحد 
أهم واجبات القائد املسلم املتمثل يف التأثري على سلوك العاملني من خالل دفعهم وحتفيزهم على العمل لتحقيق 

صفي االستقرائي من كتب وحبوث ودراسات للوصول إىل األهداف املرجوة، واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الو 
 من الستفادةا اإلدارية وإدارهتا العملية على القائمني الدراسة هذه تساعد أن آملني النتائج وصياغة التوصيات، 

 اإلدارية.  إلرتقاء بالعمليةل الواقع حتسينها مبا يالئم على والعمل ومرؤوسيه، القائد بني العالقة تعميق جمال يف نتائجها
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 قدمةمال
حظى موضوع القيادة بأمهية بالغة لدى العلماء والباحثني منذ زمن بعيد، والشك أن للقيادة أمهية كبرية يف أي تنظيم 
مهما كان نوعه، والميكن أن تستقيم حياة املنظمات بدون قيادة توجه جهود العاملني وتدفعهم ألداء املهام وفق اخلطط 

 املرسومة لتحقيق األهداف العامة.
فالقيادة اإلدارية الناجحة تقوم بدور رئيسي يف جناح املنظمات احلكومية واخلاصة على حدا سواء، فهي تشكل احملور 
الرئيسي يف النشاطات اإلدارية املختلفة، ولكي تكون القيادة اإلدارية باملنظمة ناجحة البد هلا من ترشيد سلوك العاملني 

هام ح معنوية عالية. فاملدير أو القائد اليقوم مبهمة واحدة بل يتوىل أداء مودفعهم وحتفيزهم حنو حتقيق االهداف برو 
عديدة، فلم يعد عمل املدير مقصورا على األعمال اإلشرافية، بل أصبح عمله إبداعي حيتاج إىل اخلربة يف كيفية التعامل 

 ك.  ات قيادة إدارية متكنه من ذلمع العاملني لتحقيق األهداف و النمو املهين املستمر، هلذا فهو حباجة إىل مهار 
فقد ظهرت العديد من االجتاهات يف الفكر اإلداري حتاول تفسري مفهوم القيادة ودورها الفعال يف تطبيق مبادئ 
العالقات اإلنسانية، ويتضح ذلك من خالل ما أفرزته املدارس الفكرية املختلفة من مفاهيم تتعلق باملوارد البشرية 

ية وسلوك اجلماعات داخل املنظمة وخارجها، وكيف تعاملت هذه املدارس مع اإلنسان يف املنظمة والعالقات اإلنسان
 وإدراكها لدوره وأمهيته يف العملية اإلنتاجية.

وبالرغم من ذلك، ظلت املدارس الفكرية املختلفة تعاين من قصور جوهري يف تفسريها ملفهوم العالقات اإلنسانية يعود 
بني مصاحل األفراد من جهة ومصاحل اإلدارة من جهة أخرى، وبالرغم من أن املنظمات املختلفة إىل التناقض اخلفي 

أخذت تتجه أكثر فأكثر يف السنوات األخرية لالعتاف بأمهية األفراد ودورهم احملوري يف حتقيق أهداف املنظمة، 
صادقة واملدخل إال أهنا ماتزال تفتقر إىل الرؤية ال وتصاعد تأثري العلوم السلوكية لزيادة االهتمام باألفراد داخل املنظمات،

اإلجيايب الصحيح الذي الحيايب طرفا  من أطراف عالقات العمل على الطرف اآلخر، كما حدث مع إدارة احلركة العلمية 
ورت طلتغليبها ملصاحل املنظمة واستنزاف جهود العاملني بدعوى رفع الكفاءة وتطبيق نظام األجر مقابل العمل، ومات

إليه بعض تطبيقات حركة العالقات اإلنسانية من جتاوز حدود الرعاية السليمة للعاملني وامليل إىل املبالغة يف املطالب 
العمالية على حساب العمل واإلنتاجية، فلم تستطع املدارس الفكرية بنظرياهتا املتعددة أن تصل إىل حقيقة توجيه 

 ل ، ووضع منهجية سليمة لتوجيه العالقات بني اإلدارة والعاملني، خللق مناخ أفضالسلوك اإلجيايب لألفراد داخل املنظمة
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لقيام عالقات موضوعية بني طريف عالقات العمل تقوم على أسس من اإلخالص والوفاء والتعاون املتبادل، لتحقيق 

 املصاحل املشتكة لكافة الفئات ذات العالقة.
 صياغة نظرية حتدد وتوجه السلوك اإلجيايب لألفراد داخل التظيم، يرجع لعدة إن فشل النظريات اإلدارية املعاصرة يف

 ( سببني من هذه األسباب مها:168م:1984أسباب وقد ذكر أبوسن )
 : عدم ربط املنطمة بالبيئة االجتماعية اليت تؤثر وتتأثر هبا.األول
ية يف التنظيم جزيئات صغرية متجاهلة متغريات أساس: أن النظريات ركزت يف حتليلها ملا جيري داخل املنظمة على الثاني

سببا  آخرا  مهما  وهو مايتفق مع رأي  نقال  عن د.فرناس البنا (69م:1991والسلوك اإلنساين. وأضاف سلطان )
الباحث يف هذا الصدد، حيث ذكر" أن فشل املدارس السلوكية واالجتماعية يف تفسري السلوك اإلنساين وبالتايل معرفة 

بيل إىل حفز العامل، هو أن تلك النظريات قد درست سلوك الفرد مبعزل عن العقيدة، ولذلك فإن هذه املدارس قد الس
فشلت يف إشباع اجلوانب اليت تشبعها العقيدة يف النفس البشرية، ويرى أن جناح القيادة اإلسالمية يعود إىل إتباعها 

ناء تنظيمات إدارية متينة ذات أهداف واضحة، تضمنت عالقات ملنهج العقيدة اإلسالمية اليت مكنت املسلمني من ب
إنسانية واجتماعية صادقة و قوية مع حب وإتقان للعمل ينبع من حافز داخلي وأمانة عظيمة نابعة من رقابة ذاتية. وقد 

لى عمل املنظمة، عمتيزت القيادة يف اإلسالم بتكيزها على مجيع العوامل أو املتغريات الداخلية واخلارجية اليت تؤثر 
فاإلدارة اإلسالمية مرتبطة باملتغري االجتماعي واخالقيات وقيم اجملتمع اإلسالمي كما أهنا هتتم باملتغري االقتصادي واحلافز 
املادي وتعمل على إشباع حاجات األفراد. وهتتم باملتغري اإلنساين وحتتم اإلنسان وتشركه يف العملية اإلدارية. أيضا هتتم 

م وحتديد املسؤوليات، وحتتم السلطة الرمسية وتطلب الطاعة باملعروف. كما أضافت اإلدارة اإلسالمية عامال  أو بالنظا
 متغريا  آخر هاما  ويؤثر يف السلوك اإلداري داخل املنظمة وهو البعد االخالقي، فال إدارة يف اإلسالم بال اخالق.

إلنسان كلها، فلم يقتصر هذا النظام على جانب العبادات من صالة فاإلدارة اإلسالمية تشتمل على نظام ينظم حياة ا
وصوم وحج وزكاة فقط، بل نظم كافة العالقات اإلنسانية يف مجيع احلاالت من عالقة الفرد بالفرد والفرد باجملتمع، 

ك العالقات من تلواحلاكم بالشعب، والدولة بالدول األخرى، وعالقة اجلميع باهلل عز وجل، ومل يتك اإلسالم عالقة 
إال ونظمها تنظيما دقيقا فاق مجيع النظم واملبادئ اليت وضعها اإلنسان يف ظل عدل ومساواة بعيدا عن األحساب 
واألنساب، كما أكد اإلسالم على أمهية العالقات اإلنسانية بني األفراد ودورها يف رفع الروح املعنوية وزيادة اإلنتاج، 

ة يف أي موقع كان هي نوع من األمانة اليت جيب على القائد املسلم أن حيفظها ويؤديها وعليه فإن القيادة اإلسالمي
 ويصوهنا، انطالقا من شعوره مبسؤوليته عن كل مايوكل إليه من مهام. فالقيادة ليست عملية جامدة وإمنا هي عملية 
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مية تتعامل ملقتضيات املواقف، ومبا أن القيادة اإلسالديناميكية حية ميكن من خالهلا أن يقوم القائد بأدوار خمتلفة وفقا 

مع اإلنسان فكرا وسلوكا وتسعى إىل حتقيق الرقي يف اجملتمع من خالل املنظمات املختلفة، ويعترب القائد هو أحد أهم 
لدراسة اعناصر مدخالت النظام اإلداري وعلى كفاءته وقدرته تعتمد خمرجات العملية اإلدارية، هلذا سنتطرق يف هذه 

إىل القيادة اإلسالمية ودورها يف حتقيق العالقات اإلنسانية باملنظمة، من خالل التكيز على دور القيادة يف تنظيم مشاركة 
األفراد يف اإلدارة، ودورها يف تلبية احتياجات العاملني، لدفعهم وحفزهم إىل زيادة األداء لتحقيق أهداف املنظمة، وذلك 

 لية:من خالل احملاور التا
 مفهوم القيادة اإلدارية والقيادة اإلسالمية  المحور األول:
 مفهوم العالقات اإلنسانية  المحور الثاني:
 : دور القيادة اإلسالمية يف حتقيق العالقات اإلنسانية  المحور الثالث
 النتائج والتوصيات المحور الرابع:

 
 ميةالمحور األول: مفهوم القيادة اإلدارية والقيادة اإلسال

 أواًل: مفهوم القيادة اإلدارية
 .القيادة بشكل عام1

لقد أصبحت القيادة ضرورة اجتماعية اقتضتها طبيعة احلياة اإلنسانية املتشابكة، واليت جعلت من الصعب على اإلنسان 
دة يف اأن يعيش يف أمان وطمأنينة مع اآلخرين دون وجود قائد يقوم بالتنسيق واالتصال بينهم، وكذلك أصبحت القي

املنظمات يف الوقت احلاضر أكثر تعقيدا  مما كان عليه احلال يف أي وقت مضى، بسبب كرب حجم هذه املنظمات 
واملعوقات واملؤثرات اليت حتيط هبا، كما أن حيوية املنظمات ومدى استعدادها إلجناز املهام املوكلة إليها ترتبط إىل حد 

ارسها القائد رات البشرية واملادية لضمان حتقيق األهداف، فعملية التأثري اليت ميبعيد بنمط القيادة اليت هتيمن على املقد
 (19م:2013على سلوك األفراد ودفعهم للعمل بفاعلية هي جوهر عملية القيادة. )الغامدي،

نها مولقد تعددت مفاهيم القيادة، وليس هناك مفهوم واحد متفق عليه متاما من قبل الكتاب والباحثني، نعر ض بعضا 
 على سبيل املثال ال احلصر لتوضيح مفهوم القيادة.
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( عن القيادة الناجحة بقوله" أن القيادة عامل مهم ووسيلة فعالة حتول السخط إىل رضا 47م:2013عرب الغامدي )

داء أ وجتعل من االختالف وحدة ومن التمرد طاعة ومن نقص الكفاية كفاية تامة، وهي اليت جتعل العاملني قادرين على
( بأهنا " القدرة على التأثري الشخصي 124م:2012واجباهتم على أكمل وجه". وعرفها كونت كما جاء عن الطراونة )
( بأهنا " نشاط إجيايب يقوم به شخص 21م:2011بواسطة االتصال لتحقيق هدف". ويف نفس الصدد عرفها املنيف )

يلة التأثري جمموعة من العاملني لتحقيق أهداف واضحة بوس بقرار رمسي تتوفر فيه مسات وخصائص قيادية ليشرف على
( تعريفا آخر 9م:2008أو االستمالة أو استخدام السلطة بالقدر املناسب وعند الضرورة. كما أضاف القحطاين )

د اللقيادة بقوله " هي الدور الذي يتقمصه الشخص املكلف بإدارة املنظمة عندما يقوم بالـتأثري على املرؤوسني أفر 
 ومجاعات ودفعهم لتحقيق أهداف املنظمة جبهودهم املشتكة.

من خالل عينة التعاريف السابقة اليت قدمها الباحثني نالحظ عدم وجود اختالف جوهري بينها حيث حتمل يف 
حملددة. وعليه امضموهنا، أن القيادة تتمثل يف القدرة على التأثري يف سلوك األفراد وتوجيه سلوكهم حنو حتقيق األهداف 

 ميكن حتديد مفهوم عام للقيادة اإلدارية كالتايل:
 
 .القيادة اإلدارية2

( أن القيادة اإلدارية ختتلف عن القيادة بشكل عام، وذلك أن القيادة تستمد قوهتا من 8م:2008ذكر القحطاين )
ة أوال يف ممارسة د على السلطة الرمسيالسمات والصفات الشخصية اليت يتمتع هبا القائد، بينما القيادة اإلدارية تعتم

نشاطها، مث على مايتوفر هلا من مسات وصفات شخصية، كما أن القيادة اإلدارية متثل العملية اليت يتم من خالهلا التأثري 
على األفراد ضمن كيان تنظيمي حمدد املعامل واألنشطة والتخصصات، وتتطلب إملاما بتخصص اإلدارة الذي يعترب 

 قائد يف التأثري على مرؤوسيه.وسيلة ال
وقد ذكر القحطاين تعريف وايت للقيادة اإلدارية بقوله " هي قيام القائد بتوجيه وتنسيق ورقابة أعمال اآلخرين يف 

( تعريفا آخر للقيادة اإلدارية بقوله " هي النشاط الذي ميارسه القائد اإلداري 45م:2001اإلدارة" ، وأضاف السيد )
القرارات واألوامر واإلشراف اإلداري على اآلخرين، باستخدام السلطة الرمسية وعن طريق التأثري واالستمالة يف جمال اختاذ 

 قصد حتقيق هدف معني".
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

8 
 

 
 

 ثانياً: مفهوم القيادة اإلسالمية
فها مسة صرغم تطور الفكر اإلداري فإن االجتاهات النظرية يف دراسة القيادة مل تصنع احلدود الفاصلة بني القيادة بو 

شخصية وبني فكرة القيادة كوظيفة تنظيمية، فاألوىل تشري إىل مجلة من اخلصائص أو السمات اليت تتحقق لدى بعض 
 (145م:1999األفراد، واألخرى تتضمن توزيع القوى والسلطة واختاذ القرارات يف إطار تنظيم معني.) القيسي، 

يقوم به الفرد حني يوجه نشاط مجاعة حنو هدف مشتك "، وأن وكما هو معروف بأن القيادة هي " السلوك الذي 
وظيفة القائد هي تطوير أداء العاملني حتت رئاسته باستمرار للمدى الذي ميكنه من تفويض أعمال وواجبات كان يقوم 

 بأدائها هلؤالء املرؤوسني لتأديتها بأفضل مما يؤديها شخصيا.
سالمية بقوله "مفهوم القيادة يف اإلسالم يف أبسط صورها: " حتمل ( عن القيادة اإل57م:1989وقد حتدث حممد )

مسؤولية أمر املسلمني لتدبري أمورهم الدنيوية واألخروية"  وأمور الدين جيب أن تكون متوافقة مع الشريعة اليت جاء هبا 
يه سلم وسرية اخللفاء هلل علرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، والقائد يف هذا كله مقيد بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى ا

 الراشدين. 
وأما أمور الدنيا فتلك قضية لالجتهاد فيها جمال واسع متليه مصلحة األمة، وحتقيق اخلري للناس، إذ ليس هناك قواعد 

 ثابتة ألزمنا هبا الدين يف جماالت احلياة املختلفة عدا القواعد العامة املتمثلة يف اآليت:
العليا، احملافظة على وحدة األمة وقوهتا، جلب املصاحل ودرء املفاسد، إرهاب األعداء وختويفهم " أن تكون كلمة اهلل هي 

 حىت ال يكونوا عقبة جتاه نشر دين اهلل "
فالقيادة مبعناها العام يف اإلسالم هي ذلك السلوك الذي يقوم به شاغل مركز القيادة أثناء تفاعله مع غريه من أفراد 

سلوكية وهي تفاعل اجتماعي فيه نشاط موجه ومؤثر عالوة على كونه مركزا وقوة. كما أن القيادة اجلماعة، فهي عملية 
يف اإلسالم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة اإلسالمية ال تنفك عنها ألن العقيدة مثل عليا يؤمن هبا اإلنسان ويضحي من 

 ليه السالم "كلكم راٍع ومسئول عن رعيته".أجلها مباله ونفسه فهي مسؤولية نابعة من قول الرسول الكرمي ع
( "تقوم القيادة على دعامتني رئيسيتني إحدامها معنوية واألخرى مادية. 90م:1981ويف هذا اجملال يقول عساف )

ق فالدعامة األوىل تتمثل يف العقيدة اليت يؤمن هبا القائد، واليت ترسم له املثل العليا اليت يقتدي هبا، وتقوده إىل حتقي
 اهلدف الذي يسعى ألجله، وجتعله يضحي براحته ومصاحله اخلاصة يف سبيل مثله وأهدافه. وبالعقيدة يشحن القائد 
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نفوس مساعديه بطاقات روحية تدفعهم إىل جماراته يف البذل والعطاء يف سبيل اجلماعة. أما الدعامة الثانية فهي خمتلف 

 زمة، ، مثل السلطة املالئمة وشبكة االتصاالت الفعالة والقوى البشرية الالاألدوات اليت ال بد من توافرها حتت يد القائد
واإلمكانات الطبيعية اليت يف باطن األر ض وعلى ظهرها ويف مائها وجوها، واألموال اليت يكافأ هبا الناس على أعماهلم 

 وتستخدم يف التجهيز والتدريب"
الدعائم اليت يرتكز عليها هذا املفهوم، وذلك هو اإلطار العام الذي من هذا هو مفهوم القيادة يف اإلسالم، وتلك هي 

خالله تعمل القيادات اإلسالمية على اختالف ختصصاهتا وجماالهتا، وما القيادة اإلدارية إال جزء من النظام الشامل 
 لإلدارة اإلسالمية.

على حتمل  مباشرا بوظيفة القائد، ويف مدى قدرتهمن خالل ماسبق ميكن القول بأن القيادة يف اإلسالم مرتبطة ارتباطا 
مسؤولية القيادة. ولذلك فإن مسؤولية القائد يف اإلسالم قيادة املسلمني لتدبري أمورهم يف األمور الدنيوية و األخروية، 

ء عن اخللفاء اففي األمور الدينية يلزم القائد بالتقيد مبا جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، ومبا ج
 الراشدين والصحابة رضوان اهلل عليهم، أما يف األمور الدنيوية فأن ذلك متوك الجتهاد القادة.

 
 المحور الثاني: مفهوم العالقات اإلنسانية

 أواًل: المفهوم العام
اس واملؤسسات نيشري مفهوم العالقات اإلنسانية إىل حصيلة الصالت واالتصاالت اليت حتكم عالقة الفرد بغريه من ال

اليت يتعامل معها وفق قوانني اجملتمع ومعايريه االجتماعية، وذلك من خالل مؤسسات اجملتمع املختلفة كاألسرة ومنظمات 
 األعمال ومؤسسات اجملتمع األخــرى.

ليت تعمل ا ويرى العلماء أن العالقات اإلنسانية حصيلة االتصال بني الفرد واجملتمع يف اجلوانب النفسية واالجتماعية
على تنظيم عالقة الفرد باآلخرين واجملتمع، وتعمل على ضمان تكيف الفرد وتوازنه ليتمكن من أداء مهامه وأدواره 

 بطريقة منتظمة ومنسجمة مع أنظمة اجملتمع وقوانينه املختلفة . 
ه ليصل إىل درجة إشباع حاجاتوالعالقات اإلنسانية اإلجيابية تساعد الفرد على توفري مطالبه األساسية .يف احلياة و  

مقبولة من الرضاء والتوازن فالعالقات اإلنسانية ليست جمرد خربة وإحساس يكتسبه الفرد من خالل اخلربة واملمارسة، 
بل أصبحت علما يف فن التعامل مع األفراد واجلماعات ورفع روحهم املعنوية لتعزيز منوهم السليم وتكيفهم مع عناصر 

 اجملتمع.
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قات اإلنسانية يف اإلدارة هي السلوك اإلداري الذي يقوم على تقدير كل فرد، وتقدير مواهبه وإمكانياته وخدماته والعال

 واعتباره قيمة عليا يف حد ذاته، والذي يقوم على االحتام املتبادل بني صاحب العمل والعاملني .وإن أي تفهم 
 ع األفراد إىل العمل.كما جيب أن يقوم أيضــــــــا على تفهمصــــــــحيح للعالقات اإلنســــــــانية جيب أن يقوم على تفهم دواف

 احلاجات املختلفة للفرد سواء كانت حاجات أولية أو ثانوية أو نفسية أو اجتماعية.
وقد وردت العديد من التعريفات ملفهوم العالقات اإلنســــــــــــانية يف البحوث والدراســــــــــــات العلمية نذكر منها ماجاء عن 

دارة األعمال واإلنتاج ملفهوم العالقات اإلنسانية بأهنا " إدماج األفراد يف األعمال ( لوجهة نظر إ33م:2009قشطة )
املوكلة إليهم بالشــــــــــــــكل الذي يدفعهم إىل العمل متعاونني وبأعلى درجة من اإلنتاجية مع إشــــــــــــــباع حاجاهتم املادية 

صـــد بقوله " باملعىن الســـلوكي يق( تعريفا آخر ملفهوم العالقات اإلنســـانية 117م:1996والنفســـية". كما ذكر مرســـي )
هبا عملية تنشيط واقع األفراد يف  موقف معني مع حتقيق توازن  بني رضاهم النفسي وحتقيق األهداف املرغوبة .ويقصد 
هبا أيضـــا األســـاليب الســـلوكية والوســـائل واألســـاليب اليت ميكن هبا اســـتثارة دافعية الناس وحفزهم على املزيد من العمل 

ج،  وتركز العالقات اإلنســـانية على األفراد أكثر من تركيزها على اجلوانب االقتصـــادية أو املادية وهي ليســـت املثمر املنت
جمرد كلمات طيبة أو عبارات مجيلة وإمنا هي تشــــــــــــــري إىل تفهم عميق لقدرات الناس وطاقاهتم وإمكانياهتم وظروفهم 

هم للعمل وتســــــــــعى لتحقيق هدف واحد يف جو من ودوافعهم وحاجاهتم واســــــــــتخدام كل هذه الظروف والعوامل حلفز 
 التفاهم والتعاون والتعاطف والتحاب.

 
 ثانياً: مفهوم العالقات اإلنسانية في اإلدارة اإلسالمية

تنبه الفكر اإلداري املعاصر يف منتصف هذا القرن إىل أمهية العالقات اإلنسانية داخل املنظمة بإعتبارها من العوامل 
املهمة لتحقيق الرضا الوظيفي من ناحية وحتسني إنتاجية املنظمة من جهة أخرى، لكن الدين اإلسالمي كان سباقا  إىل 

حيث أكد على أمهية العالقات اإلنسانية واالجتماعية داخل املنظمات اإلدارية هذا اجملال منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ، 
( أن الدين اإلسالمي دين فضيلة ومثل واخالق وقد بني الرسول صلى اهلل 46م:1991وخارجها. وقد أفاد السلطان )

م بالعالقات ثل اهتمام اإلسالعليه وسلم أن مكارم االخالق كانت هدفا  لرسالته )إمنا بعثت ألمتم مكارم االخالق(، ويتم
اإلنسانية وتأكيده على ترسيخ مبادئها يف كثري من املفاهيم األساسية مثل التعاون على الرب والتقوى والتحلي باالخالق 

  فالتعاون هو من األمور اليت أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا، حيث يقولالفاضلة والصدق واألمانة واإلخالص يف العمل، 
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ِديُد اْلِعَقاِب  )القرآن.املائدة شَ  َوتـََعاَونُواْ َعَلى اْلبَـرِّ َوالتـَّْقَوى َوالَ تـََعاَونُواْ َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َواتّـَُقواْ اللََّه ِإنَّ اللَّهَ وجل ﴿عز 
 رصوص يشد بعضه (، فقيم اإلسالم حتض على التعاون بني املسلمني وتشبههم إذ يتعاونون ويتماسكون بالبنيان امل2:5

بعضا ، فاإلسالم مييز العمل اجلماعي فتكون صالة اجلماعة خري من صالة املنفرد.كما تعترب األلفة واحملبة بني املسلمني 
 من أهم مبادئ العالقات اإلنسانية، وقد جعل اإلسالم حمبة اآلخرين جزءا  متمما  إلميان الفرد. يقول صلى اهلل عليه 

حىت حيب ألخيه ماحيب لنفسه"، وحيث القرآن على حسن اخللق وحسن معاملة الناس يف قوله وسلم "اليؤمن أحدكم 
(، والصدق واألمانة ميزتان التقوم العالقات 83:2تعاىل ﴿َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسن ا َوأَِقيُموا الصَّاَلَة..  )القرآن.البقرة 

( عن الصدق واألمانة بقوله" الصدق يف 306م:2001اإلنسانية الثابتة الوطيدة إال هبما، حيث حتدث السلمي )
األقوال يؤدي باإلنسان إىل الصدق يف األفعال والصالح يف األحوال" يقول عز وجل ﴿يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا اتّـَُقوا اللََّه 

ا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم   فـََقْد فَاَز فـَْوز ا َعِظيم ا  َوَمن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلهُ َوقُوُلوا قـَْوال  َسِديد 
( وقوله عز وجل ﴿يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا اتّـَُقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي  )القرآن.التوبة 70:33)القرآن.األحزاب 

نَّ التعيني يف الوظيفة، قال سبحانه وتعاىل ﴿..إِ (،كما أكد اإلسالم على األمانة بل وأعتربها ركنا  من أركان 119:9
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمني  )القرآن.القصص  ( عن 306م:2001(. ويف هذا الصدد قال السلمي )26:28َخيـْ

اإلنسان املسلم، بالتزام العامل املسلم باألمانة بقوله:" األمانة شعور جازم باملسئولية أمام اهلل عز وجل عن كل أمر أنيط 
ووضع كل شئ يف املكان اجلدير به. يقول الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم "من استعمل رجال  على عصابة وفيهم 

( بني رؤية الفكر 577م:1991من هو أرضى هلل منه، فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني" )احلاكم( .وقارن عبدالصمد )
قضا  حيث أفاد بأن الفكر اإلداري الغريب يرى أن هناك تنا،  ملصاحل الفرد والتنظيم اإلداري الغريب واإلدارة اإلسالمية

وثنائية بني حاجات اإلنسان وحاجات املنظمة، أما املنظمة اإلسالمية اليوجد فيها مثل هذا التناقض ألن التنظيم 
ضا ، فال تناقض بني ملرصوص يشد بعضه بعاإلسالمي يتآلف فيه الفرد مع اآلخرين فيكونوا بنعمة اهلل إخوانا  كالبنيان ا

قيم الفرد وقيم التنظيم، وإمنا هناك توازن وتكامل حيرص اإلسالم على إرسائه. ومن املؤكد أن املنظمة اليت يسري العاملون 
 فيها هبدي اهلل ورسوله ويلتزمون بقيم وأخالق اإلسالم النبيلة من إخالص وتعاون وأمانة وحمبة وعدل وصدق، تستطيع
أن توفر مناخا  صاحلا  للعمل يتحقق من خالله رضا العاملني وسعادهتم يف مجيع املستويات اإلدارية، رؤساء 

 ومرؤوسني،كما حتقق املنظمة أهدافها اإلنتاجية بكفاءة وفاعلية.
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 المحور الثالث: دور القيادة اإلسالمية في تحقيق العالقات اإلنسانية

ى على كاهل القائد املسلم كبرية و حتتاج إىل مهة عالية ومعرفة جيدة بتلك املهام اليت إن املهام والواجبات اليت تلق
سيمارسها وفق املعايري اإلسالمية، كما يعترب دور القيادة اإلسالمية مهم وحيوي من حيث اسهامه يف حتقيق العالقات 

 ل اليت هذا احملور سنعر ض اجلوانب املهمة للعواماإلنسانية يف املنظمة، وما لذلك من أثر يف جناح وبقاء املنظمة، وخالل 
تسهم يف حتقيق العالقات اإلنسانية ودور القيادة اإلسالمية يف حتسينها من خالل ممارسة القيادة الرشيدة ، واليت جيب 

 على القائد املسلم تبنيها يف تعامالته و قيادته ملرؤوسيه وهي كالتايل: 
 أواًل: مشاركة األفراد في اإلدارة 

تأخذ اإلدارة يف اإلسالم مببدأ الشورى واملشاركة يف اإلدارة واحتام آراء العاملني وقدراهتم وهو مايطلق عليه )اإلدارة 
الدميقراطية(، ويعترب مبدأ الشورى واملشاركة يف اإلدارة من أهم مقومات وخصائص اإلدارة اإلسالمية، بل إن الشورى 

( 159:3َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر..  )القرآن.آل عمران ..املشاركة من األمور الواجب االلتزام هبا إمتثاال  لقوله تعاىل ﴿و 
نَـُهْم..  )القرآن.الشورى  (. فاهلل سبحانه وتعاىل قد كرم اإلنسان وحفظ له  38:42وقوله تعاىل ﴿..َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بـَيـْ

ة كه يف أمور اإلدارة، وقد جتلى هذا املبدأ يف حرص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على إستشار كرامته وإنسانيته وبإشرا 
اصحابه يف إدارته للدولة اإلسالمية الناشئة، ومن الشواهد على ذلك إستشارة الرسول الصحابه يف غزوة اخلندق وموافقته 

 (142م:1993على اقتاح سلمان الفارسي يف حفر خندق حول املدينة. )شاويش،
واملشاركة يف اإلسالم ليست مشاركة مطلقة يف كل األحوال والظروف، وإمنا هي مقيدة حبدود قدرة املرؤوسني على 
املشاركة الفعالة. يتضح ذلك من وصية اخلليفة عمر بن اخلطاب حملمد بن أيب بكر عندما قال له "التدخلن يف مشورتك 

نب الجبانا  يضعفك عن األمور، والحريصا  يزين لك الشر، فإن البخل واجلخبيال  يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، و 
عترب من وهذا مايطلق عليه يف الفقه اإلداري اليوم خصائص العاملني اليت ت. واحلرص غرائز شىت جيمعها سوء الظن باهلل"

اسب.كما أشار بدر مكونات املوقف القيادي أمام القائد ويأخذها يف اعتباره عند حتديد منط القيادة املن
إىل أن املشاركة يف اإلسالم التكون إال يف األمور أو املشاكل اليت اليوجد هلا حل معروف أو  (119م:1994)

منصوص عليه يف القرآن والسنة، وتقتضي أن تكون الظروف تسمح باإلستشارة. ومىت ما اختذ القرار املبين على نص 
عاىل كة بني القائد ومرؤوسيه وجب على املرؤوسني الطاعة وتنفيذ القرار. لقوله تيف القرآن و السنة أو املبين على املشار 

 مْ ْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنتُ شَ  ﴿يَاأَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويال   )القرآن.النساء   (. ويف هذا الصدد ذكر أبوسن 59:4تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيـْ
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أن هذا ماجيعل القيادة اإلسالمية قيادة عادلة تتميز بقوة اإلميان باهلدف وباحلرص واإلصرار على  (178م:1984)

 ريق جمموعة من العاملني املؤمنني برسالتهم واملدركني ملسؤولياهتم الوظيفية. فهي ليست قيادةالوصول إىل الغاية عن ط
 متسلطة متعالية، والهي قيادة المبالية، وإمنا قيادة حتسن التصرف وتضع لكل حالة عالجها.كما أهنا ليست قيادة هتتم 

زنة بني حتقيق يع أن ختلق جوا  صحيا  للعمل قوامه املواباإلنتاجية على حساب العوامل اإلنسانية، وهي هبذه الصورة تستط
 أهداف املنظمة )اإلنتاجية( وحتقيق رضا العاملني وسعادهتم.

 ثانياً: معرفة الدافعية للعمل
تعترب معرفة الدافعية إىل العمل املدخل الرئيسي لفهم العالقات اإلنسانية، وتقوم الدافعية على مايعرف باحلاجات 

 ما هي هذه احلاجات وما هو دور القيادة اإلسالمية يف إشباعها؟اإلنسانية، ف
 الحاجات اإلنسانية • 

ه، تناولت ماهية ونوع احلاجات والدوافع اليت تستثري سلوك الفرد ودوافعهناك العديد من النظريات يف الفكر اإلداري 
ألداء وفق ترتيب للعاملني ورفع مستوى اوتتحدث هذه النظريات عن دور إشباع هذه احلاجات يف حتقيق الرضا الوظيفي 

هرمي خبمس مستويات الذي وضعه أبراهام ماسلو، حيث إن رضا الفرد يتحقق كلما ارتقى مستوى إشباعه هلذه 
احلاجات من احلاجات الدنيا وصوال  إىل احلاجات يف قمة اهلرم، فكلما ارتقى الفرد يف مستوى إشباعه هلذه احلاجات  

ه الوظيفي. وهذا هو مفهوم احلاجات اإلنسانية لدى الفكر الغريب، ولكن ماهو مفهوم اإلدارة كلما زاد مستوى رضا
( نقال  عن د.حامد بدر أن املفهوم اإلسالمي يقبل 60م:1994اإلسالمية للحاجات اإلنسانية واحلوافز؟، ذكر بدر )

يب لكل حاجة خيتلف عن املفهوم الغر  حاجات األفراد مبستوياهتا اخلمس كما حددها ماسلو، لكن املفهوم اإلسالمي
املادي هلا ،كما إن املفهوم اإلسالمي يضيف حاجة سادسة وهي حاجة اإلميان، حيث يرى الفكر اإلسالمي أن هلا 

 دورا  فعاال  يف حتريك سلوك األفراد. وفيما يلي توضيح للحاجات اإلنسانية يف اإلسالم:
: يقبل اإلسالم أن هذه احلاجات ضرورية، ولكن وبقدر ماهي ضرورية فإن اجلانب الروحي مهما   .الحاجات المادية1

اَر اآلِخرََة َوال تَنسَ  ِصيَبَك نَ  أيضا  والبد من التوازن بني احلاجات املادية والروحية. قال تعاىل ﴿َوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
نـَْيا َوَأْحِسْن َكَما أَ  القرآن.القصص ْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َوال تـَْبِغ اْلَفَساَد يف اأَلْر ِض ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن  )ِمَن الدُّ

(،كما أن إشباع احلاجات املادية جيب أن يتم يف ظل السلوك السليم واليقابل باجلحود بل يقابل بالشكر.قال 77:28
َِتَك ْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحلِ ا تـَْرَضاُه وَ عز وجل ﴿...َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن أَ  ْْ أَْدِخْليِن ِبَر

 ( اإلسالم يتجاوب مع 170م:1986) مرطان(، ويف هذا الصدد قال 19:27يف ِعَباِدَك الصَّاحلِِنَي  )القرآن.النمل 
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ملك، حيفزه للعمل بعوائد مادية وروحية، لكن دون أضرار مبصاحل اآلخرين. وحق اإلنسان يف فطرة اإلنسان يف حب الت

إشباع حاجاته األساسية مكفول إذا انقطعت به السبل يقول صلى اهلل عليه وسلم "الناس شركاء يف ثالث: املاء والكأل 
 عتمد وهو يعلم به" . من هنا فإن اإلسالم اليوالنار" ويقول أيضا  " ما آمن بني من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه 

على املنظمات فقط يف إشباع حاجات اإلنسان املادية أو األمنية، وإمنا هناك نظام للتكافل االجتماعي وهو نظام الزكاة 
 ق ٌّ َمْعُلوم ٌ   لِلسَّاِئِل حَ  يف اإلسالم، الذي جيعل للفقراء واملساكني حقا  يف أموال األغنياء. قال تعاىل ﴿َوالَِّذيَن يف أَْمَواهلِِمْ 

َها َواْلُمَؤلَّ 24:70َواْلَمْحُروِم   )القرآن. املعارج  َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ َفِة (، وقال عز وجل ﴿ِإمنَّ
(. 60:9ُه َعِليٌم َحِكيٌم   )القرآن. التوبة ِن السَِّبيِل َفرِيَضة  ِمَن اللَِّه َواللَّ قـُُلوبـُُهْم َويف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللَِّه َوابْ 

للمفهوم اإلسالمي للحاجات املادية بقوله " اليرى املفهوم اإلسالمي أن احلاجات املادية  (62م:1994وأضاف بدر )
ة إشباع األول الذي يوجه سلوك الفرد إىل كيفي لإلنسان هي أوىل احلاجات يف حتريك السلوك، وإمنا اإلميان هو احملرك

احلاجات اإلنسانية املختلفة. وذلك أن احلاجة لإلميان متثل الدرجة األوىل حلاجات األفراد وبدون اإلميان يصبح إشباع 
اِء َوالصَّْيِف   تَ احلاجات األخرى غري موجه التوجه الصحيح. قال سبحانه وتعاىل ﴿إِليالِف قـَُرْيٍش   ِإيالِفِهْم رِْحَلَة الشِّ 

(، لقد رتبت هذه اآليات 106فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت   الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوٍف  )القرآن.قريش 
ادية مث احلاجة الكرمية حاجات اإلنسان املسلم ترتيبا  يتناسب مع مبادئ اإلسالم، إبتداءا  حباجات اإلميان مث احلاجات امل

إىل األمن، وكما تعرب هذه اآليات عن ترتيب حاجات اإلنسان فهي تعرب بصدق عن اهتمام اإلسالم باحلاجات 
اع احلاجات ومما يؤكد اهتمام اإلسالم بإشب اإلنسانية وجعلها من غايات اإلسالم اليت يسعى إىل حتقيقها للفرد املؤمن.

ألجر عادال  وكافيا ، وأن يدفع عاجال  دون مماطلة أو تأخري.قال رسول اهلل صلى املادية لألفراد حرصه على أن يكون ا
اهلل عليه وسلم "اعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه"، وهبذه الطريقة اإلسالمية فإن األجر اليشبع حاجة مادية فقط، 

شوق وهلفة جيعله يقبل على عمله ب وإمنا يشبع حاجة نفسية أيضا  وهي شعور العامل أن جهده مقدر وحقه حمفوظ، مما
 ويشعر بثمرة جهده حال إنتهائه من عمله .

( عن مفهوم حاجات األمن يف اإلسالم بقوله" يهتم اإلسالم حباجات 61م:1994حتدث بدر ).حاجات األمن :2
د األمن املادي و األمن حىت يكون الفرد آمنا  على دخله يف احلاضر واملستقبل، لكن حدود األمن يف اإلسالم تتعدى حد

 َكاَنْت َآِمَنة  ُمْطَمِئنَّة  َوَضَرَب اللَّهُ َمَثال  قـَْريَة  لتشمل األمن النفسي، الذي اليتحقق إال من خالل اإلميان باهلل" قال تعاىل ﴿
اخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن  )القرآن.النحل َس اجلُْوِع وَ يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغدا  ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللَِّه فََأَذاقـََها اللَُّه لَِبا

 ا  ( .فاملؤمن املتمسك بإميانه يعيش حتت مظلة األمن الرباين ﴿..َفَمْن يـُْؤِمْن ِبَربِِّه َفاَل خَيَاُف خَبْس ا َواَل َرَهق  112:16
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ه منافذ اخلوف من نفسه ليتفرغ لعبادة ربه ولعمل(، وقد بشر اهلل املؤمن باألمن وذلك بأغالق 13:72)القرآن.اجلن 

وَن  )القرآن.األنعام دُ آمنا  مطمئنا . قال عز وجل ﴿الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك هَلُُم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهتَ 
82:6) 

ن ري يف املفهوم اإلسالمي، ولكن ينبغي أن تكو : إشباع احلاجات االجتماعية مقبول وضرو .الحاجات االجتماعية3
رابطة اإلميان موجودة،كما ينبغي أن يكون إشباع هذه احلاجات بوسائل مقبولة إسالميا ، فالعمل يف مجاعة أمر ضروري 

 (62م:1994.)بدر، يف املفهوم اإلسالمي
يف املفهوم اإلسالمي وهو  إىل جانب آخر للحاجات االجتماعية (305م:2001ويف نفس السياق أشار السلمي )
، حيث يدعوا اإلسالم مجيع املسلمني إىل املبادرة بالنصح واإلرشاد ألخواهنم املسلمني تقديم النصح والمشاركة بالرآي

يف مجيع املواقف، فقد جاء يف السنة النبوية الشريفة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " إن الدين النصيحة ثالثا ، 
ن يا رسول اهلل؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم"،كما إن اإلنسان املسلم يأمر باملعروف قلنا: مل

ْم  وينهى عن املنكر، واليبخل بإبدأ رآيه فيما يعتقد أنه احلق، إذ يقول احلق سبحانه وتعاىل ﴿َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرهبِِّ
نَـُهْم َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن ..  )القرآن.الشورى َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَْمُرهُ   (.33:42ْم ُشوَرٰى بـَيـْ

يرى املفهوم اإلسالمي أن احتام الذات والشعور بالعزة والكرامة يأيت أوال  من اإلميان باهلل .حاجات احترام الذات: 4
ام اآلخرين لفرد بذاته من املصادر املادية للعمل واحت وشعور الفرد بأن اهلل را ٍض عنه ويقدره، مث يأيت بعد ذلك شعور ا

ال تعاىل ق له، ولكن ينبغي أن يكون ذلك يف روح إسالمية تتمثل يف الشكر والتواضع وعدم التكرب على اآلخرين.
وقوله عز  (11:58رٌي  )القرآن.اجملادلة ْعَمُلوَن َخبِ يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه مبَا تَـ ﴿

 (.13:49ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم..  )القرآن.احلجرات وجل ﴿
: أما حاجات حتقيق الذات فإن املفهوم اإلسالمي خيلص إىل أن العمل ذو قيمة بغض النظر .حاجات تحقيق الذات5

وع فالعمل نوع من العبادة. قال تعاىل ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه عن نوعه طاملا أنه عمل مشر 
 (.105:9َواْلُمْؤِمُنوَن..  )القرآن.التوبة 

إىل أنه إذا كان العمل يتم يف تنظيم إسالمي يتفق مع شرع اهلل وهديه فال يوجد تعار ض  (64م:1994وأشار بدر ) 
فيه ال مع الدين وال مع القيم اإلسالمية وال مع الذات اإلنسانية املستنرية بنور اإلميان، بالتايل هو حمقق لذات اإلنسان 

ْحِييَـنَُّه َحَياة  َصاحلِ ا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلنُ سواء كان عمل روتينيا  أو غري روتيين. قال عز وجل ﴿َمْن َعِمَل 
 (.97:16َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  )القرآن.النحل  ۖ  طَيَِّبة  
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تبه ورسله واليوم باهلل ومالئكته وك : يتمثل دافع اإلميان لدى اإلنسان املسلم يف اإلميان.حاجة اإليمان كدافع للسلوك6

األخر وبالقدر خريه وشره ويقتضي هذا صفات أساسية يف املؤمن منها القيام جبميع األعمال الصاحلة واخلضوع الكامل 
 ألوامر اهلل واجتناب نواهيه، والتحلي بروح األخوة والتقوى يف القلب واخالق اإلسالم احلميدة. حيث ذكر النمر،وآخرون 

( بأن اإلميان هبذا املفهوم يدخل يف قلب املؤمن التقوى واخلشوع هلل واإلخالص يف العمل والتعاون 200م:1994)
والتسامح، وكلها قيم إجيابية تغرس يف نفس املؤمن حب العمل واإلخالص فيه إبتغاء مرضات اهلل وطمعا  يف ثوابه الذي 

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويـُؤْ الحدود له. قال تعاىل ﴿َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـعْ  تُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن ُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
( عن اإلميان وتأثريه على سلوك الفرد بقوله "وكلما أخذ 64م:1994(. وأضاف بدر )5:98اْلَقيَِّمِة  )القرآن.البينة 

مزيد منه، وهذا هو ماجيعل دافع اإلميان حمرك مستدمي للسلوك واليقف عند الفرد من منهل اإلميان أزدادت حاجته لل
حد معني حىت لو كان جزءا  من حاجات اإلنسان األخرى غري مشبعة. فاإلميان حيرك سلوك الفرد ويدفعه للعمل 

  (.32:22قرآن.احلج ﴿َوَمن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اهلِل فَِإنّـََها ِمن تـَْقَوى اْلُقُلوِب  )الالصاحل. قال تعاىل ﴿
 ثالثاً: الحوافز

( أن الدين اإلسالمي يعترب سباقا  إىل تطبيق نظام 177م:1994أما عن احلوافز يف اإلسالم فقد ذكر بدر و آخرون )
 احلوافز بنوعيها اإلجيايب والسليب، وجند أساس نظرية الثواب و العقاب يتمثل يف اآلية الكرمية. قال تعاىل ﴿قَاَل أَمَّا َمنْ 

بُُه َعَذاب ا نُْكر ا   َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحلِ   بُُه مُثَّ يـَُردُّ ِإىَلٰ َربِِّه فـَيـَُعذِّ ا فـََلُه َجزَاء  احلُْْسىَنٰ َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذِّ
جيايب، مي للحوافز مبفهومها السليب واإل(. وتعرب هذه اآلية عن تطبيق الدين اإلسال87:18أَْمرِنَا ُيْسر ا  )القرآن.الكهف 

فالدين اإلسالمي يربط بني العمل واجلزاء والسبب والنتيجة على أساس من املنهج القرآين.كما أن الثواب والعقاب يف 
اإلسالم اليكون يف الدنيا فقط بل ميتد إىل اآلخرة ومافيها من نعيم وعذاب مقيم، وقد حرص اإلسالم على العدالة يف 

يق نظام احلوافز اإلجيابية والسلبية، ويظهر ذلك واضحا  جليا  فيما يتطلبه الدين اإلسالمي يف القائد املسلم من تطب
صفات متكنه من تطبيق الثواب والعقاب دون حتيز أو ظلم. وهي أن يكون القائد قويا  أمينا  يكافئ اجملتهد وحياسب 

 املهمل حسابا  عادال  القسوة فيه والتساهل. 
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 المحور الرابع: النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج
 من خالل العر ض السابق هلذه الدراسة النظرية تتضح احلقائق التالية:

.خيتلف مفهوم " القيادة " من منظور إسالمي عنه يف املفهوم اإلداري املعاصر، الذي يعتمد على الفكر الغريب املادي 1
 والوسائل واألهداف، اليت تشتق كلها من طبيعة الدين اإلسالمي ذاته.اعتماد ا كبري ا ، من حيث املنهج 

. ختتلف القيادة اإلدارية عن القيادة بشكل عام، وذلك أن القيادة تستمد قوهتا من السمات والصفات الشخصية 2
، مث على مايتوفر هلا من االيت يتمتع هبا القائد، بينما القيادة اإلدارية تعتمد على السلطة الرمسية أوال يف ممارسة نشاطه

 مسات وصفات شخصية.
. القيادة اإلدارية "هي النشاط الذي ميارسه القائد اإلداري يف جمال اختاذ القرارات واألوامر واإلشراف اإلداري على 3

 اآلخرين، باستخدام السلطة الرمسية وعن طريق التأثري واالستمالة قصد حتقيق هدف معني".
 إلسالم يتجه حنو أمانة التكليف الرباين، حبيث تعترب القيادة خاضعة لقدر اهلل يف االختيار، ومن.مفهوم القيادة يف ا4

َا  مث سوف حياسب املكلف هبا على فعله فيها من اهلل تعاىل قبل املسلمني، وذلك مبوجب قوله تعاىل: ﴿ أََفَحِسْبُتْم أمنَّ
َنا اَل تُـ   (.115ْرَجُعوَن   )املؤمنون:َخَلْقَناُكْم َعَبث ا َوأَنَُّكْم إِلَيـْ

.القيادة يف 6. القيادة يف اإلسالم مرتبطة ارتباطا مباشرا بوظيفة القائد ومبدى قدرته على حتمل مسؤولية القيادة. 5
اإلسالم مسؤولة عن قيادة املسلمني لتدبري أمورهم يف األمور الدنيوية و األخروية، ففي األمور الدينية يلزم القائد بالتقيد 

 ا جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، أما يف األمور الدنيوية فأن ذلك متوك الجتهاد القادة.مب
. مفهوم العالقات اإلنسانية يف اإلدارة بشكل عام "هي السلوك اإلداري الذي يقوم على تقدير كل فرد، وتقدير 7

مل ذاته، والذي يقوم على االحتام املتبادل بني صاحب العمواهبه وإمكانياته وخدماته واعتباره قيمة عليا يف حد 
والعاملني .مع تفهم دوافع األفراد إىل العمل و احلاجات املختلفة للفرد سواء كانت حاجات أولية أو ثانوية أو نفسية 

 أو اجتماعية.
قرار اجملتمع، ة حلفظ النظام واست. مفهوم العالقات اإلنسانية يف اإلسالم " العالقات اإلنسانية يف اإلسالم ضرورة ملح8

 فاإلسالم حيث على التابط والتعاون والتعاطف والتاحم، واإلدارة يف اإلسالم هلا مبادئ تتسم هبا وتتميز هبا عن غريها 
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ألن هدفها أمسى من جمرد حتقيق هدف زيادة اإلنتاج، بل هدف اإلدارة يف اإلسالم هو الوصول اىل مرضات اهلل تعاىل 

 ادا ومجاعات متعاونني على حتقيق ذلك من باب كلكم راع ومسئول عن رعيته.أفر 
 القادة فيها ، فاملنظمة اليت يسريالقيادة اإلسالمية هلا دور مهم وحيوي يف تأصيل العالقات اإلنسانية يف املنظمة. 9

ليب حاجات وحمبة وعدل وصدق، تهبدي اهلل ورسوله ويلتزمون بقيم وأخالق اإلسالم النبيلة من إخالص وتعاون وأمانة 
األفراد املادية والنفسية واالجتماعية، وتستطيع أن توفر مناخا  صاحلا  للعمل يتحقق من خالله رضا العاملني وسعادهتم 

 .يف مجيع املستويات اإلدارية، رؤساء ومرؤوسني،كما حتقق املنظمة أهدافها اإلنتاجية بكفاءة وفاعلية
فرد ادئ املرتبطة بالعالقات اإلنسانية من قبل املسؤولني يؤدي إىل نتائج إجيابية تعود على ال. التطبيق العادل للمب10

 والعمل.
. العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري اإلسالمي تعد أسلوبا متميزا وصاحلا لكل زمان ومكان إذا أحسن 11

 االستخدام.
 هوم العالقات اإلنسانية يف اإلسالم.. االخالق الطيبة واالحتام املتبادل تعد من أسس مف12
 . نظم اإلسالم العالقات اإلنسانية بني األفراد نظاما يدعو إىل تبادل االحتام والرأي وحسن املعاملة13
 . حث اإلسالم على إشباع احلاجات املادية والنفسية واالجتماعية لألفراد لزيادة فاعلية األداء.14
 

 ثانياً: التوصيات
 مام مببادئ وأسس العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري اإلسالمي..زيادة االهت1
.عقد املزيد من املؤمترات والندوات خبصوص العالقات اإلنسانية يف اإلسالم يشارك فيها أصحاب اخلربة العلمية 2

 والعملية من أساتذة اجلامعات واملتخصصني يف اإلدارة والشريعة اإلسالمية.
كثفة ومستمرة للقادة واملديرين يف املنظمات املهتمني بالعالقات اإلنسانية من أجل توظيفها .عقد دورات تدريبية م3

 التوظيف السليم، ولتطوير العاملني يف جمال العالقات اإلنسانية.
.ختصيص دراسات أخرى عن القيادة والعالقات اإلنسانية يف عصرنا احلديث، ألن ذلك يلقي مزيدا من الضوء على  4

 يق اخلصائص املستنبطة من الكتاب والسنة يف حياة املسلمني.كيفية تطب
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.االهتمام بنشر الوعي الكايف بني املسلمني عن أمهية حتلي القيادات بالصفات اإلسالمية املطلوبة شرعا ، لضبط 5
 العالقة بني القادة واملرؤوسني على أسس شرعية.

 .االهتمام بتبية جيل القيادة املسلمة يف شىت ميادين احلياة، لتحقيق األهداف على أسس شرعية رصينة.  6
 

 المراجع 
 القرآن الكرمي ♦
 (،اإلدارة يف اإلسالم،الدار السودانية للكتب،اخللرطوم1984أبوسن،أْد إبراهيم ) ♦
 (،قراءات يف السلوك التنظيمي مع رؤية إسالمية،دار النهضة العربية، القاهرة.1994بدر،حامد،أْد رمضان) ♦
 (,إدارة املوارد البشرية االستاتيجية،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة.2001السلمي،علي ) ♦
ارة العامة،مطابع خالد (،النموذج اإلسالمي يف اإلدارة:منظور مشويل لإلد1991السلطان،فهد صاحل ) ♦

 لألوفست،الريا ض
 (،اإلدارة احلديثة:مفاهيم،وظائف و تطبيقات،دار الفرقان،عمان.1993شاويش،مصطفى جنيب ) ♦

(، الفلسفة األخالقية وعلم القيادة وتطبيقاهتا يف قيادة فرق العمل األمنية، الريا ض، 2012الطراونة، حتسني أْد ) ♦
 جامعة نايف للعلوم األمنية.

(،اإلنسان والتنظيم:دراسة حتليلية للفكر اإلداري املعاصر واملشكلة السلوكية 1991عبد اهلادي،عبدالصمد عبداهلل ) ♦
 من منظور إسالمي،املكتب العريب للعالقات الثقافية،رأس اخليمة،اإلمارات.

  هد اإلدارة العامة.(، مقومات اإلبداع اإلداري يف املنظمات املعاصرة، مسقط، مع1981عساف، عبداملعطي ) ♦

 (.القيادة اإلدارية، الريا ض،كلية امللك فهد األمنية.2013الغامدي، سعيد حممد ) ♦

 (، القيادة اإلدارية التحول حنو منوذج القيادة العاملي، الريا ض، مكتبة امللك فهد.2008القحطاين،سامل بن سعيد ) ♦

لثانوية لنمط القيادة التبوية يف ضوء املعايري اإلسالمية رسالة (. درجة ممارسة مديري املدارس ا2009قشطة، مىن ْد ) ♦
 ماجستري.غزة: اجلامعة اإلسالمية.
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 (، مدخل إىل اإلدارة التبوية ، عدن، دار جامعة.1999القيسي، ماهر فاضل ، ) ♦

 (، القيادة واإلدارة، الريا ض، جملة املديرة.2011املنيف، ابراهيم عبداهلل ) ♦

(: مدى توافق السمات القيادية مع املعايري اإلسالمية يف اختيار القائد التبوي )دراسة  1989صامد احلاج ) حممد، طاهر  ♦
 ميدانية(، مكتبة جدة، جدة.

 (،مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم،مؤسسة الرسالة،بريوت.1986مرطان،سعيد سعد ) ♦
 والوظائف،مطابع الفرزدق، الريا ض. (،اإلدارة العامة:األسس1994النمر،سعود حممد وآخرون ) ♦
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 الملخص

ك أن يوحي إىل رسوله كتابا يقّص فيه أحسن القصص:" حنن نقص علي -عّز اختياره  -اختار اهلل تبارك وتعاىل 
،وقد ورد يف سبب نزول هذه 3يوسف:أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني" 

عن  لرازي،ا اآليات ما رواه ابن جرير:حدثين نصر بن عبد الرمحن حدثين نصر بن عبد الرمحن األودي،حدثنا حكام
فنزلت:) حنن نقص  أيوب،عن عمرو،هو ابن قيس املالئي،عن ابن عباس قال:قالوا:يا رسول اهلل ،لو قصصت علينا ؟

 ( 1عليك أحسن القصص (")

فكانت القصة القرآنية مظهرا بارزا من مظاهر اإلعجاز يف هذا الكتاب اجمليد،مبا ينطوي عليه أسلوب القص من 
 عناصر وأبعاد ومتعلقات.

وهنا اخرتنا أن تركز هذه الدراسة على جانب مل يأخذ حّقه الكايف من التحليل والبحث، فجاءت هذه الدراسة 
 ي لشخوص القصة القرآنية وأثرها يف اجلانب اإلعجازي.لتظهر بالتحليل والتطبيق البعد النفس

نمَساَن َعلََّمُه المبَ َياَن" الرمحن: َُن َعلََّم المُقرمآَن َخَلَق اإلمِ  ، فهو أعلم بالنفس اليت خلقها،4-1إن اهلل تبارك وتعاىل:"الرَّمحم

َنا َلُم َما تُ وَ  لذلك جنده تبارك وتعاىل قد كشف لنا عن دواخل هذه النفس"َوَلَقدم َخَلقم نَساَن َونَ عم ُسُه اإلمِ ِوُس بِِه نَ فم  سم

َرُب ِإلَيمِه ِمنم َحبمِل المَورِيِد" ٍس  قال تعاىل: ،وهو الذي بث فيها االنفعاالت والغرائز،16ق: َوحَنمُن أَق م  اَسوَّاَها َومَ  "َونَ فم
ََمَها  َواَها"فََأْلم  هذه لذلك يظهر واضحا تشخيص اهلل عّز وجل ألحوال   ،8-7الشمس: ُفُجوَرَها َوتَ قم
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 "خياطب العقل والقلب معا، يسوق االستدالل فيهز القلوب،وميتع العاطفة فكان أسلوب القرآن النفس البشرية،

 (2مبا جاء يف طي األدلة املقنعة")

،وقال 21ُروَن"الذريات:أََفال تُ بمصِ  لذلك دعانا سبحانه للتفكر يف هذه النفس البشرية،قال تعاىل:"َويف أَن مُفِسُكمم 
نَساُن ِمَا ُخِلَق"الطارق: ، وذلك من خالل كتاب ال يأتيه الباطل،"وليس يف قدرة بشر معارضة 5تعاىل:"فَ لمَينظُِر اإلمِ

 (3أسلوبه." )

اْلو ت النفس:اولقد صحح لنا تبارك وتعاىل من احلقائق واملفاهيم اليت نظّر ْلا علماء النفس؛فحني وضع فرويد تصنيق
د أن ما انطوى (،جن)األنا العليا،والذات الشعورية أو العقل)األنا(،الذات املثالية أو الضمري(الدنيا أو الذات الدنيا)األنا

 (4حتت هذه املصطلحات هو مقومات للشخصية وليس حتليال نفسيا.)

كون واعية( الوعي والالوعي،فاألنا )غالبا ما تلقد اعتقد فرويد أن هذه املصطلحات تقدم وصفا ِمتازا للعالقات بني 
تتعامل مع الواقع اخلارجي،واألنا العليا )واعية جزئيا( هي الوعي أو احملاكمة األخالقية الداخلية،يف حني متثل اْلو 

 (5الالوعي وهي خمزن الرغبات والغرائز الالواعية والدوافع املكبوتة.)

مه كتابه صور فأبدع،وحّلل فأمتع،وعّلم فأعجز،قّدم لنا بأزليته وقدرته وعلالذي يف حمكم    -عّز وعال -لكّن اهلل 
َواَها"سورة الشمس: ََمَها ُفُجوَرَها َوتَ قم ٍس َوَما َسوَّاَها فََأْلم  8-7تشرحيا نفسيا معجزا للنفس املخلوقة"َونَ فم

 اإلعجاز القرآني. -القصة القرآنية -الشخوص  -الكلمات المفتاحية: البعد النفسي

ولعل ظاهرة "البعد النفسي للشخصيات القرآنية"موضوع البحث تدخلنا يف بيان مدى عناية القرآن بالنفس،فلقد 
 ُعن ي القرآن الكرمي بالنفس اإلنسانية عناية شاملة. 

مٍ  ُر َما بَِقوم ُروام َماحَ  إن القرآن الكرمي حتدث عن أنواع من األنفس،هذه األنفس متحولة متغرية،"ِإنَّ الّلَه الَ يُ َغي ِّ  ىَّتَّ يُ َغي ِّ
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"الرعد: ُل اللَُّه َسيَِّئاِِتِمم َحَسَناتٍ 11بِأَن مُفِسِهمم لَِئَك يُ َبدِّ " ،فالتغيري حنو األحسن،وإثر التغيري يكون التبديل: "فَُأوم
 .70الفرقان:

 أوال: النفس المطمئنة:

ٍس ُهَداَها " السجدة:  َنا ُكلَّ نَ فم َنا آَلتَ ي م ،" 13النفس املطمئنة هي الىَّت اتبعت اْلدى والتزمت الصراط املستقيم:"َوَلوم ِشئ م
ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكمم َعن َسِبيِلِه َذِلُكمم َوصَّ  َتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوام السُّ ُقوَن "األنعام اُكم بِ َوأَنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمسم ِه َلَعلَُّكمم تَ ت َّ

 ، فللقرآن الكرمي أثر عظيم يف حتقيق الطمأنينة النفسية،والطمأنينة القلبية والسكينة، والسكينة153

 روح من اهلل ونور يسكن إليه خلائف، ويطمئن عنده القلق هذه السكينة نافذة على اجلنة يفتحها اهلل للمؤمنني

 من عباده. 

 مي طاقة روحية هائلة ذات تأثري بالغ الشأن يف نفس اإلنسان،وقد بني القرآن الكرمي ما حيدثهويف القرآن الكر 

ُن َوُهمم اإلميان من أمن وطمأنينة يف نفس املؤمن بقول اهلل تعاىل:"الَِّذيَن آَمُنوا وملَم يَ لمِبُسوا ِإميَانَ ُهمم ِبظُلمٍم أُولَِئَك ْلَُ  َمم ُم األم
َتُدوَن"األنعام:  ِر اللَِّه َتطمَمِئنُّ المُقُلو 82ُمهم ِر اللَِّه َأاَل ِبذِكم ُب" ،وقوله تعاىل:"الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطمَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهمم ِبذِكم

ِد قَ لمَبُه َواللَُّه ِبُكلِّ 28الرعد: ِمنم بِاللَِّه يَ هم ِن اللَِّه َوَمنم يُ ؤم ٍء شَ ،وقوله تعاىل:"َما َأَصاَب ِمنم ُمِصيَبٍة ِإالَّ بِِإذم يم
 . 11َعِليٌم"التغابن:

وتتحقق للمؤمن سكينة النفس وأمنها وطمأنينتها،بإمياهنا الصادق بأّن اهلل ميّدها باألمل و الرجاء،ويف عون اهلل ورعايته 
 ومحايته،واخلوف والرجاء مها كما قال اإلمام أبو علي اجلوزجاين:

ائر ذا نقص أحدمها وقع الطائر يف النقص،فإذا فقدا صار الط"اخلوف والرجاء كجناحي الطائر،إذا استويا مت الطريان،فإ
 (6يف حكم املوت")

والقلب يف سريه إىل اهلل عز وجل مبنزلة الطائر؛ فاحملبة رأسه، واخلوف، والرجاء جناحاه؛ فمىَّت سلم الرأس واجلناحان 
 (7)لكل صائٍد وكاسر" فالطائر جيُِّد الطريان،ومىَّت قطع الرأس مات الطائر،ومىَّت فقد اجلناحان فهو عرضة
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ُن َوُهمم  الَِّذيَن آَمُنوا وملَم يَ لمِبُسوا ِإميَانَ ُهمم ِبظُلمٍم أُولَِئكَ "ويرتبط اإلميان باألمن والطمأنينة والربكة واْلداية: َمم َْلُُم األم
َتُدوَن"األنعام: ر اللَِّه َأاَل بِ 82ُمهم ِر اللَِّه َتطمَمِئنُّ المقُ ،"الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطمَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهمم ِبذِكم  "،28ُلوُب الرعد:ذِكم

ِض" األعراف: َرم َماء َواألم َنا َعَليمِهمم بَ رََكاٍت ِمَن السَّ َل المُقَرى آَمُنوا َوات ََّقوما َلَفَتحم  ، فاإلميان هو الذي96"َوَلوم َأنَّ أَهم

 يقودنا إىل األمان والطمأنينة والسعادة.

 ثانيا: النفس العاصية:

لنفس األمارة بالسوء،وهي اليت كفرت باهلل،كنفس )إبليس( ومن تواله،" َوِإذم قَاَل َربَُّك لِلمَمالِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق وهي ا
ُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ َقُعوام َلُه َساِجِديَن  فَ  ُنوٍن  فَِإَذا َسوَّي مُتُه َونَ َفخم سم نم مَحٍَإ مَّ ن َصلمَصاٍل مِّ ِئَكُة ُكلُُّهمم َسَجَد المَمالَبَشرًا مِّ

اِجدِ  اِجِديَن قَاَل يَا ِإبمِليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ َُعوَن  ِإالَّ ِإبمِليَس َأََب َأن َيُكوَن َمَع السَّ  يَن قَاَل ملَم َأُكن َأْجم

هَ  رُجم ِمن م ُنوٍن قَاَل فَاخم سم نم مَحٍَإ مَّ َتُه ِمن َصلمَصاٍل مِّ ُجَد لَِبَشٍر َخَلقم َسم  34-28حلجر"ا فَِإنََّك َرِجيٌم" األِّ

 ثالثا: النفس اللّوامة:

هي النفس اليت تتذبذب بني املعصية والتوبة،واللوم من اآلخرين أو من النفس:"وعصى آدم ربّه فغوى مث اجتباه ربه  
ى آَدُم ِمنم َربِِّه َكِلَماٍت فَ َتاَب َعَليمِه ِإنَُّه 122-121فتاب عليه وهدى"طه: وَّ ،"فَ تَ َلقَّ  37اُب الرَِّحيُم" البقرة:ُهَو الت َّ

"قال البخاري :حدثنا قتيبة ،حدثنا أيوب بن النجار،عن حيىي بن أيب كثري،عن أيب سلمة،عن أيب هريرة،عن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم قال:"حاج موسى آدم،فقال له:أنت الذي أخرجت الناس من اجلنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال 

أو:قدره  -اصطفاك اهلل برساالته وبكالمه، أتلومين على أمر قد كتبه اهلل علي قبل أن خيلقين  آدم:يا موسى،أنت الذي
 ( 8"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" فحج آدم موسى")-اهلل علي قبل أن خيلقين 

  ملغفرةا هذه النفس اللوامة اليت تلوم صاحبها إذا فعل معصية،وتندم على املعصية،هذا الندم إذا قاد صاحبه
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نال الرمحة من اهلل،وإذا ارتبط باالعناد واليأس من رمحة اهلل  أدى إيل االحنراف واألذى،مثلما حدث من إبليس عندما 
طرد من رمحة اهلل أصبح مّهه غواية بين آدم،لذلك عّزز اهلل يف عباده روح األمل،قال تعاىل:"َواَل تَ يمَأُسوام ِمن رَّومِح الّلِه 

ُم المَكاِفُروَن" يوسف: ِإنَُّه الَ   . 87يَ يمَأُس ِمن رَّومِح الّلِه ِإالَّ المَقوم

وإن هذا التشخيص النفسي القرآين الدقيق تفتقر إليه النظريات النفسية احلديثة،خاصة ما يرتتب من أثر نفسي على 
راضية مرضية"  بكمن يتصف هبما.فالنفس املطمئنة نفس راضية مرضية" يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ر 

 .وهذه الطمأنينة مرجعها إيل كتاب اهلل، والنفس العاصية نفس مظلمة متعبة "سأرهقه28-27الفجر:

-121طه: ،والنفس اللوامة نفس تطمع يف مغفرة اهلل" فعصى آدم ربه فغوى مث تاب عليه فهدى"17صعودا" املدثر:
122. 

ل يف ودنّية،ضالة ومهديّة،قد برزت يف حمكم قصص التنزي وجند البعد النفسي ْلذه الشخوص ظاهرة وباطنة،علّية
 أحوال هي:

 أوال: البعد النفسي في الجانب العقدي

 عقيدة المالئكة مع الخالق: .1
ظهر وصف واضح  لنفسية املالئكة يف حوار خلق آدم عليه السالم،قال تعاىل:"َوِإذم قَاَل َربَُّك لِلمَمالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل 

ضِ  َرم ِدَك َونُ َقدِّ  يف األم َماَء َوحَنمُن ُنَسبُِّح ِبَمم ِفُك الدِّ ِسُد ِفيَها َوَيسم َلُم َما َخِليَفًة قَاُلوا َأََتمَعُل ِفيَها َمنم يُ فم ُس َلَك قَاَل ِإينِّ أَعم
َلُموَن"البقرة:  قال تعاىل:ف،"خرّب تعاىل بامتنانه على بين آدم،بتنويهه بذكرهم يف املأل األعلى قبل إجيادهم، 30ال تَ عم

 واذكر يا حممد إذ قال ربك للمالئكة،واقصص على قومك  : )وإذ قال ربك للمالئكة( أي

 (9) ذلك."

"وقول املالئكة هذا ليس على وجه االعرتاض على اهلل،وال على وجه احلسد لبين آدم،كما قد يتومهه بعض املفسرين 
 قولون:يا ربنا،ما احلكمة يف خلق هؤالء مع أن منهم ... وإمنا هو سؤال استعالم واستكشاف عن احلكمة يف ذلك،ي
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ي لك كما نصل من يفسد يف األرض ويسفك الدماء،فإن كان املراد عبادتك،فنحن نسبح ِبمدك ونقدس لك، أي:
 وهال وقع االقتصار علينا ؟ قال اهلل تعاىل جميبا ْلم عن هذا السؤال:)إين  سيأيت،أي:وال يصدر منا شيء من ذلك،

إين أعلم من املصلحة الراجحة يف خلق هذا الصنف على املفاسد اليت ذكرمتوها ما ال  ما ال تعلمون( أي:أعلم 
الصاحلون و  والشهداء، فيهم الرسل،ويوجد فيهم الصديقون تعلمون أنتم؛ فإين سأجعل فيهم األنبياء، وأرسل

عون واخلاشعون واحملبون له تبارك وتعاىل املتبوالعلماء العاملون  واألبرار واملقربون، والعباد،والزهاد واألولياء،
 (10رسله،صلوات اهلل وسالمه عليهم.")

فنفوس  املالئكة مطهرة ال حتب إال التحميد والتقديس،لذلك حتاور رهبا بشأن هذا اخلليفة،فريد اهلل على تساؤْلا 
 كاملالئكة أو أقرب،  ة،وقد يكون عندهفهذا اخلليفة سيكون موصوال باهلل علما وتربية حىَّت يكون مؤهال للخالف بعلمه،

وهذا ما مل يدر يف خلد املالئكة يوما،حني رمسوا صورة مظلمة ْلذا اخلليفة وهم ال يعلمون أن هنالك صورة مشرقة 
 أيضا بعلم اهلل.

 .عقيدة اإليمان والكفر:2

َماءِ  ِديٌَة ِبقَ  الصراع بني اإلميان والكفر صراع سّنة كونية،قال تعاىل:"أَن مَزَل ِمَن السَّ يمُل َماًء َفَساَلتم أَوم َتَمَل السَّ َدرَِها فَاحم
ِربُ  ُلُه َكَذِلَك َيضم َهُب ا َزبَداً رَابِياً َوِمَّا يُوِقُدوَن َعَليمِه يف النَّاِر ابمِتَغاَء ِحلمَيٍة َأوم َمَتاٍع َزَبٌد ِمث م ا الزََّبُد فَ َيذم قَّ َوالمَباِطَل فََأمَّ للَُّه احلَم

ثَاَل"الرعد:ُجَفاًء  َمم ِرُب اللَُّه األم ِض َكَذِلَك َيضم َرم ُكُث يف األم َفُع النَّاَس فَ َيمم ا َما يَ ن م ،فهو وصف ألحداث احلياة يف 17َوأَمَّ
جمملها،والثبات يف النهاية للحق،وإن عال الباطل فوقه إىل حني،واآلية وإن بدت وكأهنا تتحدث عن مشهد من 

 ماء،فيأخذ كل واد ِبسبه،وتسيل األودية هبذا املاء العذب،ويعلوه زبد الطبيعة، فهذا ماء ينزل من الس

راب "أي فجاء على وجه املاء الذي سال يف هذه الودية زبد عال عليه إال أهنا يف احلقيقة صورة لثبات احلّق وزوال 
 (11الباطل.")
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 القرآنية:ويتجلى  هذا الصراع ماديّا ونفسيا بأدق صوره يف دواخل شخوص القصص 

 إبليس مع آدم عليه السالم: .أ
"ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي ومل جند له عزما وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أَب فقلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى إن لك أال َتوع فيها وال تعرى وأنك ال تظمأ 

وس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى فأكال منها فبدت فيها وال تضحى فوس
-115ْلما سوآِتما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة وعصى آدم ربه فغوى مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى"طه:

122 

 وقد تقدم أن اهلل تعاىل .21عراف:وقامسهما إين لكما ملن الناصحني،األ ;22األعراف: "قد تقدم أنه دالمها بغرور،

ال وال يقربا هذه الشجرة املعينة يف اجلنة.فلم يزل هبما إبليس حىَّت أك أوحى إىل آدم وزوجته أن يأكال من كل الثمار،
 (12يعين : اليت من أكل منها خلد ودام ") -منها،وكانت شجرة اخللد 

 لذريته:"قال فبما أغويتين ألقعدن ْلم صراطك املستقيم مل يقتصر هذا احلقد واحلسد على آدم بل امتد 

 17-16مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم وال َتد أكثرهم شاكرين "األعراف

 "وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين خلق اهلل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهلل
 فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا أولئك مأواهم جهنم وال جيدون عنها حميصا"

 121النساء 

 فهنا تشخيص عميق ملا يف داخل إبليس اَتاه آدم وذريته،وكان وما زال هبذها احلال إىل يوم الدين.

 ب.موسى مع فرعون:

 ن:ا عند فرعون مناطه االستخاف بعقول رعيته وتفكريهم،لعلمه أهّنم منقادو أظهر اهلل تبارك وتعاىل جانبا نفسي
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"ونادى فرعون يف قومه قال ياقوم أليس يل ملك مصر وهذه األهنار َتري من حتيت أفال تبصرون أم أنا خري من هذا  
 الذي هو مهني وال يكاد يبني فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقرتنني فاستخف قومه فأطاعوه 

-51فأغرقناهم أْجعني فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين" الزخرف: إهنم كانوا قوما فاسقني فلما آسفونا انتقمنا منهم
56 

 "يقول تعاىل خمربا عن فرعون ومترده وعتوه وكفره وعناده:أنه ْجع قومه،فنادى فيهم متبجحا مفتخرا مبلك مصر وتصرفه
 ال تبصرون(؟أف فيها:) أليس يل ملك مصر وهذه األهنار َتري من حتيت(،قال قتادة قد كانت ْلم جنان وأهنار ماء،)

 أي:أفال ترون ما أنا فيه من العظمة وامللك،يعين:وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء.وهذا كقوله تعاىل:

 (13.")25 - 2)فحشر فنادى.فقال أنا ربكم األعلى.فأخذه اهلل نكال اآلخرة واألوىل( النازعات: 

لكّنه يستعلى  واستكباره،فهو على يقني من احلقّ وفّصل احلّق  تبارك وتعاىل يف هذا اجلانب النفسي؛لبيان عناده 
رِي  عليه:" َن ِإنَُّه طََغى  اذمَهبم أَنَت َوَأُخوَك بِآيَايت َوال تَِنَيا يف ذِكم ُر َأوم ف َ  اذمَهَبا ِإىَل ِفرمَعوم ًنا لََّعلَُّه يَ َتذَكَّ ُقوال َلُه قَ ومال لَّي ِّ

َنا أَوم َأن َيطمَغى قَاال َرب ََّنا ِإن ََّنا ََنَاُف َأن  خَيمَشى  ُرَط َعَلي م فَأمتَِياُه فَ ُقوال ِإنَّا َرُسوال  ا َأمسمَُع َوَأَرى قَاَل ال ََتَافَا ِإنَّيِن َمَعُكمَ  يَ فم
الُم َعَلى َمِن  ن رَّبَِّك َوالسَّ َناَك بِآيٍَة مِّ ب مُهمم َقدم ِجئ م رَائِيَل َوال تُ َعذِّ َُدى ت َّ اَربَِّك فََأرمِسلم َمَعَنا َبيِن ِإسم َنا  َبَع اْلم ِإنَّا َقدم أُوِحَي إِلَي م

َب َوتَ َوىلَّ  َطى ُكلَّ  قَاَل َفَمن رَّبُُّكَما يَا ُموَسى  أَنَّ المَعَذاَب َعَلى َمن َكذَّ ٍء َخلمَقُه مُثَّ َهَدى قَاَل َرب َُّنا الَِّذي َأعم قَاَل   َشيم
َب َوَأََب وَ  يبِّ يف ِكَتاٍب اّل َيِضلُّ َريبِّ َوال يَنَسى...قَاَل ِعلمُمَها ِعنَد رَ  َفَما بَاُل المُقُروِن اأُلوىَل   َلَقدم أََري مَناهُ آيَاتَِنا ُكلََّها َفَكذَّ

رَِك يَا ُموَسى  َعلم ب َ  قَاَل َأِجئمتَ َنا لتخرَجَنا ِمنم أَرمِضَنا ِبِسحم ثمِلِه فَاجم ٍر مِّ ِعًدا اّل فَ َلَنأمتِيَ نََّك ِبِسحم َنَك َموم نَ َنا َوبَ ي م  َُنمِلُفُه حَنمُن َوال ي م
ُن َفَجَمَع َكيمَدُه مُثَّ أََتى..." أَنَت َمَكانًا ُسًوى   73-42طه  فَ تَ َوىلَّ ِفرمَعوم

"يقول تعاىل خمربا عن فرعون أنه قال ملوسى منكرا وجود الصانع اخلالق،إله كل شيء وربه ومليكه،قال:)فمن ربكما 
 ال أعرفه،وما علمت لكم من إله غريي،)قال ربنا الذي أعطى كل يا موسى(أي:الذي بعثك وأرسلك من هو ؟ فإين

 (14شيء خلقه مث هدى (.قال علي بن أيب طلحة،عن ابن عباس يقول:خلق لكل شيء زوجة.")
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 ت.قارون مع قوم موسى عليه السالم: 

وة إذ قال له قومه أويل الق"إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة 
ال تفرح إن اهلل ال حيب الفرحني وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 

 77-76اهلل إليك وال تبغ الفساد يف األرض إن اهلل ال حيب املفسدين"القصص:

 :بقدرة اهلل عليه، لكنه عاند واستكربتشبعت نفس قارون بالكرب والتعاىل والشح،ونصحه قومه وذكروه 

كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود،كل مفتاح مثل األصبع،كل مفتاح على خزانة على خيثمة:  "قال األعمش،عن 
  . واهلل أعلم يل:غري ذلك،حدته،فإذا ركب محلت على ستني بغال أغر حمجال  وق

أي : وعظه فيما هو فيه صاحل قومه،فقالوا على سبيل  إذ قال له قومه ال تفرح إن اهلل ال حيب الفرحني( وقوله: )
قال ابن  (إن اهلل ال حيب الفرحني ) واإلرشاد:ال تفرح مبا أنت فيه ، يعنون : ال تبطر مبا أنت فيه من األموال النصح

 (15") يعين األشرين البطرين ، الذين ال يشكرون اهلل على ما أعطاهم :د يعين املرحني . وقال جماه عباس 
أي : استعمل ما وهبك اهلل من هذا املال  وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا(  وقوله: 

 اجلزيل والنعمة الطائلة،يف طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات،اليت حيصل لك هبا الثواب يف الدار اآلخرة.

 أي :ما أباح اهلل فيها من املآكل واملشارب واملالبس واملساكن واملناكح،فإن لربكوال تنس نصيبك من الدنيا( )

  حقا ، ولزورك عليك حقا ، فآت كل ذي حق حقه. :عليك حقا،ولنفسك عليك حقا،وألهلك عليك
أي : ال  يف األرض(  وال تبغ الفساد أي:أحسن إىل خلقه كما أحسن هو إليك) وأحسن كما أحسن اهلل إليك(  )

 (16(")إن اهلل ال حيب املفسدين  ) تكن مهتك مبا أنت فيه أن تفسد به األرض ، وتسيء إىل خلق اهلل

 ث. ابن نوح مع أبيه:

ال اركبوا فيها بسم اهلل جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم  وهي َتري هبم يف موج كاجلبال ونادى نوح ابنه وكان "وق
يف معزل يا بين اركب معنا وال تكن مع الكافرين  قال سآوي إىل جبل يعصمين من املاء قال ال عاصم اليوم من أمر 

 43-41رقني"سورة هود:اهلل إال من رحم وحال بينهما املوج فكان من املغ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15848
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15848
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=49&ID=1419#docu
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 بدت نفسية ابن نوح عليه السالم يف أوج طغياهنا، فهو مشرف على اْلالك ، ولكن يصّر على كفره:

 يام " هذا هو االبن الرابع ،وامسه ونادى نوح ابنه وكان يف معزل يابين اركب معنا وال تكن مع الكافرين( "وقوله: )
قال سآوي إىل  دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم وال يغرق مثل ما يغرق الكافرون، ،وكان كافرا،

إنه اَتذ له مركبا من زجاج،وهذا من اإلسرائيليات،واهلل أعلم بصحته.والذي نص عليه  وقيل: جبل يعصمين من املاء 
اعتقد جبهله أن الطوفان ال يبلغ إىل رءوس اجلبال ، وأنه لو  قال سآوي إىل جبل يعصمين من املاء( القرآن أنه قال)

 رحم(  ال عاصم اليوم من أمر اهلل إال منفقال له أبوه نوح،عليه السالم) تعلق يف رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق،
أي:ليس شيء يعصم اليوم من أمر اهلل.وقيل:إن عاصما مبعىن معصوم،كما يقال:"طاعم وكاس"،مبعىن مطعوم 

 ( 17وحال بينهما املوج فكان من املغرقني(")ومكسو،)

 ج.الوليد بن المغيرة وصدوده:

من الطبيعي أن يكون جزاء اإلحسان اإلحسان،لكن النفس العنيدة الكافرة ،نفس جاحدة بالنعمة، كافرة بفضل 
 ولو بعد حني:اهلل،وزوال هذه النعمة مؤكد 

دتُّ َلُه مَتمِهيًدا  مُثَّ َيطم    ُت َوِحيًدا َوَجَعلمُت َلُه َماال ِمَّمُدوًدا َوبَِننَي ُشُهوًدا  َوَمهَّ َمُع َأنم أَزِيَد  َكالَّ ِإنَُّه  فذرمين َوَمنم َخَلقم
َر  فَ قُ  َر َوَقدَّ َر  مثَّ قُِتَل كَ َكاَن آِليَاتَِنا َعِنيًدا َسُأرمِهُقُه َصُعوًدا  ِإنَُّه َفكَّ َر  مُثَّ َنَظَر  مُثَّ َعَبَس َوَبَسَر  مُثَّ ِتَل َكيمَف َقدَّ يمَف َقدَّ

ُل المَبَشِر" املدثر: ثَ ُر  ِإنم َهَذا ِإالَّ قَ وم ٌر يُ ؤم بَ َر  فَ َقاَل ِإنم َهَذا ِإالَّ ِسحم َتكم بَ َر َواسم  25-11أَدم

ربه يف هذا وكان من خ -لعنه اهلل  -املخزومي،أحد رؤساء قريش  "وهذا املذكور يف هذا السياق هو الوليد بن املغرية
ما رواه العويف،عن ابن عباس،قال:دخل الوليد بن املغرية على أيب بكر بن أيب قحافة،فسأله عن القرآن،فلما أخربه 

،وإن قوله نخرج على قريش فقال:يا عجبا ملا يقول ابن أيب كبشة،فواهلل ما هو بشعر،وال بسحر،وال هبذي من اجلنو 
ملن كالم اهلل ، فلما مسع بذلك النفر من قريش ائتمروا ، فقالوا:واهلل لئن صبا الوليد لتصبون قريش،فلما مسع بذلك 
أبو جهل بن هشام قال:أنا واهلل أكفيكم شأنه ، فانطلق حىَّت دخل عليه بيته،فقال للوليد:أمل تر قومك قد ْجعوا 

دا،فقال له أبو جهل:يتحدثون أنك إمنا تدخل على ابن أيب قحافة لتصيب لك الصدقة؟فقال:ألست أكثرهم ماال وول
 من طعامه،فقال الوليد:أقد حتدث به عشرييت؟فال واهلل ال أقرب ابن أيب قحافة،وال عمر،وال ابن أيب كبشة ، وما قوله 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=42#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=11&ayano=42#docu
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 تبقي وال قوله :الإال سحر يؤثر ، فأنزل اهلل على رسوله صلى اهلل عليه وسلم : ذرين ومن خلقت وحيدا،إىل 
  (18تذر")

"وقوله : ) إنه فكر وقدر ( أي : إمنا أرهقناه صعودا ، أي : قربناه من العذاب الشاق ; لبعده عن اإلميان ، ألنه 
فكر وقدر ، أي : تروى ماذا يقول يف القرآن حني سئل عن القرآن ، ففكر ماذا خيتلق من املقال ، ) وقدر ( أي : 

 در مث قتل كيف قدر ( دعاء عليهتروى ، ) فقتل كيف ق

)مث نظر ( أي:أعاد النظرة والرتوي.) مث عبس ( أي:قبض بني عينيه وقطب،) وبسر ( أي:كلح وكره،ومنه قول توبة 
 : بن احلمري الشاعر

 وقد رابين منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجيت وبسورها وقوله : ) مث أدبر واستكرب ( أي : صرف عن احلق ،

)فقال إن هذا إال سحر يؤثر ( أي : هذا سحر ينقله حممد عن غريه  . القهقرى مستكربا عن االنقياد للقرآنورجع 
 عمن قبله وحيكيه عنهم :

 (19). وْلذا قال : ) إن هذا إال قول البشر ( أي : ليس بكالم اهلل"

 بشعر،وإن له حلالوة ، وإن عليه"وقال قتادة : زعموا أنه قال : واهلل لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس 

لطالوة ، وإنه ليعلو وما يعلى ، وما أشك أنه سحر ، فأنزل اهلل : ) فقتل كيف قدر ( اآلية .) مث عبس وبسر ( 
 (20قبض ما بني عينيه وكلح ")

 ح: النمرود مع إبراهيم عليه السالم:

ُبُد َما"َواذمُكرم يف المِكَتاِب ِإب مرَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ  َمُع َوال يُ بمِصُر َوال يُ غميِن  يًقا نَِّبيًّا  ِإذم قَاَل أِلَبِيِه يَا أََبِت مِلَ تَ عم ال َيسم
ِدَك ِصرَاطًا َسِويًّا  يَا يِن َأهم يم أَ  َعنَك َشيمًئا  يَا أََبِت ِإينِّ َقدم َجاَءين ِمَن المِعلمِم َما ملَم يَأمِتَك فَاتَِّبعم ُبِد الشَّ طَاَن ِإنَّ َبِت ال تَ عم
يم  َن فَ َتُكوَن لِلشَّ َن الرَّمحم َك َعَذاٌب مِّ َِن َعِصيًّا  يَا أََبِت ِإينِّ َأَخاُف َأن مَيَسَّ يمطَاَن َكاَن لِلرَّمحم اِن َولِيًّا  قَاَل أَرَاِغٌب أَنَت طَ الشَّ

ُجرمين   تَ غمِفُر َلَك َريبِّ ِإنَُّه َكاَن يب َحِفيًّاَمِليًّا قَاَل َسالٌم َعَليمَك َسَأسم َعنم آِْليَِت يَا ِإب مرَاِهيُم لَِئن ملَّم تَنَتِه أَلَرمُْجَنََّك َواهم



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 33 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

ا  ُعو َريبِّ َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاء َريبِّ َشِقيًّا  فَ َلمَّ ُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َوأَدم َتزُِلُكمم َوَما َتدم ُبُدوَن ِمن ُدوِن ا و َأعم تَ َزَْلُمم َوَما يَ عم عم
ُقوَب وَُكال َجَعلمَنا نَِبيًّا مرمي:  َحاَق َويَ عم َنا َلُه ِإسم   49-41اللَِّه َوَهب م

تبدو نفس إبراهيم عليه السالم نفسا فيها الرفق واللني واللياقة،نفس متأدبة نسب العلم هلل،سلك يف خطاب أبيه 
ادة هذه ساله عن مربرات مقنعة لعبمسلكا متدرجا، مل  يامره برتك االصنام  اليت صنعها وألف عبادِتا ،ولكنه 

األصنام، وتسلسل يف  احلوار مبنطقية،ليبني ألبيه أنه حريص عليه،وخائف على مصريه من أن حيّل عليه عذاب 
 (22(،"ويف ذكره لصفة الرمحن ليعطي ألبيه فرصة للتوبة،مع جميء كلمة العذاب")21اهلل.)

دته جم ردا على إبراهيم،وذلك الفتقاره ألدلة مقنعة على عقيأما نفسية أبيه،فهي متجهمة صلبة،مل جيد سوى الر 
 الباطلة،مع غضبه وحنقه من اسرتحام إبراهيم بقوله: )يا أبت(،وإصراره على الباطل كونه يهدى من فىَّت.

 لقمان مع أبيه: خ.ابن

،وهذا نابع من سحرص لقمان يف وصيته البنه على أهّم أسس العقيدة،وهي عدم الشرك باهلل،ألّن الشرك ظلم للنف
   نفسية األب احلريص احملب لولده اْلداية والتزام الصرط املستقيم:

"وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بين ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم  ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا 
ه علم على أن تشرك يب ما ليس لك بعلى وهن وفصاله يف عامني أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري وإن جاهداك 

فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إيل مث إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون 
 15-13"لقمان:

وهو:لقمان بن عنقاء بن سدون.واسم ابنه:ثاران يف قول حكاه  -"يقول تعاىل خمربا عن وصية لقمان لولده 
اهلل  تعاىل بأحسن الذكر،فإنه آتاه احلكمة ، وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه السهيلي.وقد ذكره  

وأحبهم إليه،فهو حقيق أن مينحه أفضل ما يعرف; وْلذا أوصاه أوال بأن يعبد اهلل وحده وال يشرك به شيئا،مث قال 
 . حمذرا له:)إن الشرك لظلم عظيم( أي:هو أعظم الظلم
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بة،حدثنا جرير ،عن األعمش ،عن إبراهيم ،عن علقمة،عن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه،قال : ملا قال البخاري حدثنا قتي
،شق ذلك على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 82نزلت : ) الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم ( األنعام: 

إىل قول  سلم :" إنه ليس بذاك،أال تسمع، وقالوا : أينا مل يلبس إميانه بظلم ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
 (23لقمان:) يا بين ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم (")

 النفاق: .3

النفس املنافقة،نفس يف الدرك األسفل من النار،فالنفاق أعظم ظلما من الشرك،هذه النفس املنافقة حتمل الضغينة هلل 
 ه النفوس املريضة:ولرسوله وللمسلمني وتظهر عكس ذلك، ولقد فضح اهلل هذ

"وإذا قيل ْلم تعالوا يستغفر لكم رسول اهلل لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكربون سواء عليهم أأستغفرت 
ْلم أم مل تستغفر ْلم لن يغفر اهلل ْلم إن اهلل ال يهدي القوم الفاسقني هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند 

يخرجن السماوات واألرض ولكن املنافقني ال يفقهون يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ل رسول اهلل حىَّت ينفضوا وهلل خزائن
  8-5األعز منها األذل وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون " املنافقون:

أي : صدوا وأعرضوا  ("يقول تعاىل خمربا عن املنافقني أهنم )وإذا قيل ْلم تعالوا يستغفر لكم رسول اهلل لووا رءوسهم 
عما قيل ْلم استكبارا عن ذلك،واحتقارا ملا قيل ْلم وْلذا قال:) ورأيتهم يصدون وهم مستكربون ( مث جازاهم على 
ذلك فقال:) سواء عليهم أستغفرت ْلم أم مل تستغفر ْلم لن يغفر اهلل ْلم إن اهلل ال يهدي القوم الفاسقني (كما 

الكالم على ذلك ، وإيراد األحاديث املروية هنالك...وقد ذكر غري واحد من السلف  قال يف سورة" براءة "وقد تقدم
  (24أن هذا السياق كله نزل يف عبد اهلل بن أيب بن سلول ")
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 ثانيا:البعد النفسي في األحكام الشرعية

 الخمر: .1
طوات:"يَا أخذ التحرمي عدة خ تدرج حترمي اخلمر مراعيا للنفس البشرية اليت كانت مدمنة على هذا الشراب،من هنا

َلُموام َما تَ ُقوُلوَن"النساء: َربُوام الصَّاَلَة َوأَنُتمم ُسَكاَرى َحىَّتََّ تَ عم ،مث جاء عدم االقرتاب من 43أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوام اَل تَ قم
نم َعَمِل  ٌس مِّ ُر َوالمَميمِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلزماَلُم رِجم مم َا اخلَم َتِنُبوُه"املائدةاخلمر"ِإمنَّ يمطَاِن فَاجم  90:الشَّ

َناِب تَ تَِّخُذوَن ِمنمُه َسَكراً َورِزمقاً َحَسناً  نَّ يف َذِلَك إِ فعملية حترمي اخلمر بدأت بإشارة خفيفة "َوِمن ََثَرَاِت النَِّخيِل َواأَلعم
ِقُلوَن"النحل: ٍم يَ عم ِر َوالممَ ،مبعىن أن الَسكر غري الرزق احلسن،مث ب 67آليًَة لَِّقوم مم أَُلوَنَك َعِن اخلَم يمِسِر عد ذلك جاءت"َيسم

ِعِهَما"البقرة: بَ ُر ِمن ن َّفم ُُهَما َأكم ٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإَثم َربُوام الصَّاَلَة َوأَنتُ 219ُقلم ِفيِهَما ِإمثم مم ،مث "يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوام الَ تَ قم
َلُمو  وهذا إعجاز كبري،كان العرب وصلوا درجة اإلدمان، كانوا يعتربون شرب اخلمر  43ام"النساء:ُسَكاَرى َحىَّتََّ تَ عم

مفخرة ورجولة فما كان من املمكن أن متنع اخلمر فجأة، هذه اخلطوات كانت يف سبيل أن يقلل املؤمن من شرب 
 اخلمر بالتدريج. 

 .الجماع في ليل رمضان:2

اب ئكم هن لباس لكم وأنتم لباس ْلن علم اهلل أنكم كنتم َتتانون أنفسكم فت" أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسا
عليكم وعفا عنكم فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهلل لكم وكلوا واشربوا حىَّت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط 

 فال تقربوها  حدود اهلل األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد تلك
 187كذلك يبني اهلل آياته للناس لعلهم يتقون"البقرة:

"وكان السبب يف نزول هذه اآلية كما تقدم يف حديث معاذ الطويل، وقال أبو إسحاق: عن الرباء بن عازب قال :  
ا ، وإن قيس  مثلهكان أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر، مل يأكل إىل

بن صرمة األنصاري كان صائما ، وكان يومه ذاك يعمل يف أرضه ، فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال : هل عندك 
طعام ؟ قالت : ال ولكن أنطلق فأطلب لك . فغلبته عينه فنام ، وجاءت امرأته ، فلما رأته نائما قالت : خيبة لك 

 يه ، فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم ، فنزلت هذه اآلية : ) أحل لكم ! أمنت ؟ فلما انتصف النهار غشي عل
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ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم ( إىل قوله : ) وكلوا واشربوا حىَّت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من 
  (25الفجر ( ففرحوا هبا فرحا")

قال : ملا نزل صوم رمضان كانوا ال  يقربون النساء ،  "ولفظ البخاري هاهنا من طريق أيب إسحاق : مسعت الرباء
رمضان كله ، وكان رجال خيونون أنفسهم،فأنزل اهلل:) علم اهلل أنكم كنتم َتتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 

( ")26) 

ُم َرَمضَ 4508"وروى البخاري يف صحيحه  ) ا نَ َزَل َصوم َربُوَن النَِّساَء اَن َكانُوا ال ي َ (:عن المبَ رَاَء َرِضَي اللَُّه َعنمُه َلمَّ قم
 ن مُفَسُكمم فَ َتاَب َعَليمُكمم َوَعَفا َعنمُكمم َرَمَضاَن ُكلَُّه وََكاَن رَِجاٌل خَيُونُوَن أَن مُفَسُهمم فَأَن مَزَل اللَُّه َعِلَم اللَُّه أَنَُّكمم ُكنمُتمم ََتمَتانُوَن أَ 

 (27(.)1915)ورواه البخاري يف الصوم،باب قوله "أحل لكم" 

 .حكم التبّني:3

زوجك واتق اهلل  أمسك عليك -أي بالعتق واحلرية–يقول اهلل تعاىل:"وإذ تقول للذي أنعم اهلل عليه وأنعمت عليه 
َتشاه فلما قضى  واهلل أحق أن -أي يف قوْلم تزوج امرأة من تنبناه–وَتفي يف نفسك ما اهلل مبديه وَتشى الناس 

لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا وكان أمر اهلل  زيد منها وطرًا زوجناكها
 37مفعواًل"األحزاب:

ة بنت عبد وأمها أميم -كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد زوج زيد بابنة عمته زينب بنت جحش األسدية 
ودرعا،ومخسني مدا من طعام،وعشرة أمداد من متر وأصدقها عشرة دنانري ، وستني درمها،ومخارا،وملحفة، -املطلب 

قاله مقاتل بن حيان،فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها،مث وقع بينهما،فجاء زيد يشكوها إىل رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم فجعل رسول اهلل يقول له :"أمسك عليك زوجك، واتق اهلل "قال اهلل تعاىل: ) وَتفي يف نفسك ما اهلل 

 (28وَتشى الناس واهلل أحق أن َتشاه () مبديه
 لقد كان التبين منتشراً يف اجلاهلية قبل اإلسالم،وملا ظهر اإلسالم أكد ما قررته األديان السماوية كلها من قبل،

من أن النسب ال يثبت إال بوالدة حقيقية ناشئة عن عالقة زواج أسري مشروع. ومن هنا حرم اإلسالم التبين حترمياً 
 قطعياَ، يف الوقت الذي رآه مناسباً بعد ِتيئة النفوس وإعدادها لذلك. ونفى اإلسالم أن يكون التبين سبباً لثبوت 
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لكم تبىن. قال اهلل تعاىل:"وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قو صلة النسب بني املتبين وأسرته وبني الشخص امل
بأفواهكم واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل ادعوهم آلبائهم ولوقائع حترمي اإلسالم للتبين تسلسل نفسي،حيث كان 

ن زيد قبل ذلك االنيب صلى اهلل عليه وسلم مبقتضى العادات املنتشرة يف جزيرة العرب قد تبىن مواله زيد بن حارثة، وك
عبدًا خلدجية زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم فأهدته إليه، مث إن أهل زيد عرفوا موضعه ومكان وجوده،فجاءوا إىل 

وذلك قبل -النيب صلى اهلل عليه وسلم يطلبون احلرية البنهم مقابل فدية مالية،فقال ْلم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
من غري فدية إن قبل. فكلم األهل ابنهم وعرضوا عليه الذهاب معهم فأَب، واختار : هو لكم -أن يوحى إليه بالنبوة

"فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم .البقاء مع النيب صلى اهلل عليه وسلم عبداً رقيقاً على الذهاب مع أسرته حراً طليقاً 
 5-4يف الدين ومواليكم" األحزاب:

حرمي ن يتزوج زينب بنت جحش القرشية،وعندما نزل القرآن الكرمي بتوقدر لزيد بناء على نسبه اجلديد بالتبين أ
التبين،قال اهلل تعاىل:"ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهلل وخامت النبيني وكان اهلل بكل شيء 

 40عليما"األحزاب:
 فات بينهم.وحني علمت زينب زوجة زيد هبذا الذي حدث،وأن زيداً عاد إىل نسبه القدمي،بدأت اخلال

فكر زيد يف طالقها،واستشار النيب صلى اهلل عليه وسلم فنهاه وصربه قائال: "أمسك عليك زوجك واتق اهلل" 
،وكان اهلل تعاىل قد أعلم نبيه أهنا ستكون زوجة له؛ ليبقى ذلك الزواج دليال عمليا أمام العرب على 37األحزاب:

،ويعتربون هذا كانوا يتحرجون من زواج املتبين بامرأة متبناه من بعده  حترمي التبين وإبطال آثاره املستحكمة فيهم،حيث
 أمراً منكراً.

 وأخفى النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا اخلرب لئال يستبق األمور،وهو يعلم أن اهلل سيظهره يف وقته الذي يريد،وكان
 متناهية. احلياء يسيطر عليه.وقد شرح القرآن الكرمي ْجيع هذه املواقف النفسية بدقة 

 ثالثا:البعد النفسي في أحوال النفس البشرية

 إن املتدبر يف آي القرآن الكرمي يلمس البعد النفسي العميق الذي صوره لنا اهلل تبارك وتعاىل يف أدق صورة،

ِر اللَِّه َتطمَمِئنُّ  ِر اللَِّه َأال ِبذِكم ،ويف 28لمُقُلوُب"الرعد: اففي حالة اإلميان قلوب مطمئنة:"الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطمَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهمم ِبذِكم
  َوأَبمَصارِِهمم َوأُولَِئَك ُهُم مم حالة الكفر قلوب طبع عليها الكفر،قال تعاىل:"أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعَلى قُ ُلوهِبِمم َومَسمِعهِ 
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 َعِظيٌم ،وقال تعاىل:" َخَتَم اللَُّه َعَلى قُ ُلوهِبِمم َوَعَلى مَسمِعِهمم َوَعَلى أَبمَصارِِهمم ِغَشاَوٌة َوَْلُمم َعَذابٌ 108المَغاِفُلوَن"النحل:
مم َعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكانُوا فَ زَاَدُهُم اللَُّه َمَرضًا َوْلَُ ،ويف حالة النفاق قلوب مريضة،قال تعاىل: "يف قُ ُلوهِبِمم َمَرٌض 7"البقرة:

ِذبُوَن" البقرة:  بُّوَن َمنم َهاَجَر إِلَ 10َيكم ميَاَن ِمنم قَ بمِلِهمم حيُِ اَر َواألمِ يمِهمم َوال ، ويف حالة اإليثار،قال تعاىل:"َوالَِّذيَن تَ بَ وَّأُوا الدَّ
ثُِروَن َعَلى أَن مُفِسِهمم َوَلوم َكاَن هِبِمم َخَصاَصٌة َوَمنم يُوَق ُشحَّ  جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهمم َحاَجةً  ِسِه فَُأولَِئَك ُهُم ِمَّا أُوتُوا َويُ ؤم  نَ فم

ِلُحوَن"احلشر: َكَمةٌ َوذُِكَر ،ويف حالة اخلوف، قال تعاىل:"َويَ ُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا َلومال نُ زَِّلتم ُسورَةٌ فَِإَذا أُنمزَِلتم ُسورٌَة حُمم 9المُمفم
ِت  " حممد: فَ ِفيَها المِقَتاُل رَأَيمَت الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِمم َمَرٌض يَ نمظُُروَن إِلَيمَك َنَظَر المَمغمِشيِّ َعَليمِه ِمَن المَموم ىَل َْلُمم ،وقال 20َأوم

َذرمُهمم قَاتَ لَ  َفُكونَ تعاىل:"حَيمَسُبوَن ُكلَّ َصيمَحٍة َعَليمِهمم ُهُم المَعُدوُّ فَاحم  . 4"املنافقون:ُهُم اللَُّه َأَّنَّ يُ ؤم

قُّ َوأَنَت أَ  ويف حالة مشاعر ِلي َوِإنَّ َوعمَدَك احلَم َكُم البنوة،قال تعاىل:" َونَاَدى نُوٌح رَّبَُّه فَ َقاَل َربِّ ِإنَّ ابميِن ِمنم أَهم حم
َاِكِمنَي "هود: رَاَن 45احلم َرأَُة ِعمم بَّلم ِمينِّ ِإنََّك أَنَت َربِّ ِإينِّ َنَذرمُت َلَك َما يف َبطميِن حُمَرَّرًا فَ تَ قَ ،وقال تعاىل: "ِإذم قَاَلِت امم

َها قَاَلتم َربِّ  ا َوَضَعت م ِميُع المَعِليُم  فَ َلمَّ  السَّ

َلُم مبَا َوَضَعتم َولَيمَس الذََّكُر َكاألُنَثى َوِإينِّ مَسَّيمتُ هَ  تُ َها أُنَثى َواللَّهُ َأعم يمطَاِن  اِإينِّ َوَضعم َمرممَيَ َوِإينِّ أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن الشَّ
 36-35الرَِّجيِم" آل عمران:

َد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ  َلَم أَنَّ َوعم نُ َها َوال حَتمَزَن َولِتَ عم ِه َكيم تَ َقرَّ َعي م نَاُه ِإىَل أُمِّ َلُموَن " القصص:  وقال تعاىل:"فَ َرَددم ثَ َرُهمم ال يَ عم َأكم
13 . 

نُ َها َوال حَتمَزَن َوقَ تَ لمتَ  َك َكيم تَ َقرَّ َعي م َناَك ِإىَل أُمِّ نَ  وقال تعاىل:"فَ َرَجعم ي م ساً فَ َنجَّ اَك ِمَن المَغمِّ َوفَ تَ نَّاَك فُ ُتوناً فَ َلِبثمَت ِسِننَي نَ فم
َيَن مُثَّ ِجئمَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى"طه:  ِل َمدم  40يف َأهم

مم  يُ نَ ُهمم تَِفيُض ِمَن الدَّ ُعوا َما أُنمزَِل ِإىَل الرَُّسوِل تَ َرى أَعم قِّ يَ ُقوُلوَن عِ ويف حالة التوبة،قال تعاىل:" َوِإَذا مسَِ  ِمَّا َعَرُفوا ِمَن احلَم
اِهِديَن"املائدة:  َنا َمَع الشَّ ُتب م ،ويف حالة الرغبة الصادقة يف اجلهاد،قال تعاىل:" َوال َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما 83َرب ََّنا آَمنَّا فَاكم

ُلُكمم َعَليمِه تَ َولَّ  ِمَلُهمم قُ لمَت ال َأِجُد َما َأمحِم َك لَِتحم ِع َحَزناً أَتَ وم مم يُ نُ ُهمم تَِفيُض ِمَن الدَّ ُدوا َما يُ نمِفُقوَن"التوبة:  وما َوأَعم ، 92َأاّل جيَِ
حَّ " النساء:  َن مُفُس الشُّ ِضَرِت األم  128ويف النزاعات األسرية،قال تعاىل: "َوُأحم
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 امرأة إبراهيم عليه السالم والبشارة بالولد: .1
السالم هبالك قوم لوط،وبإجناب الولد،رغم التقدم يف السن،فما كان من  جاءت املالئكة لتفرح نفس إبراهيم عليه

 سارة إال العجب والضحك ِما بشرت به:

ٍل َحِنيٍذ ف َ  َرى قَاُلوام َسالًما قَاَل َسالٌم َفَما لَِبَث َأن َجاَء ِبِعجم ا رََأى أَيمِديَ ُهمم الَ "َوَلَقدم َجاَءتم ُرُسُلَنا ِإب مرَاِهيَم بِالمُبشم  َلمَّ

رَأَتُ  ِم ُلوٍط  َوامم ُهمم ِخيَفًة قَاُلوام اَل ََتَفم ِإنَّا أُرمِسلمَنا ِإىَل قَ وم رمنَاَهاهُ َتِصُل إِلَيمِه َنِكَرُهمم َوأَومَجَس ِمن م   قَاِئَمٌة َفَضِحَكتم فَ َبشَّ

ُقوَب  قَاَلتم يَا َوي مَلىََّت أَأَِلُد َوأَنَام َعجُ  َحاَق يَ عم َحاَق َوِمن َورَاء ِإسم ِلي َشيمخً بِِإسم ٌء َعِجيبٌ وٌز َوَهَذا بَ عم  ا ِإنَّ َهَذا َلَشيم

يدٌ  يٌد جمَِّ َل المبَ يمِت ِإنَُّه محَِ َُت اللَِّه َوبَ رََكاتُُه َعَليمُكمم أَهم ِر اللَِّه َرمحم َجِبنَي ِمنم أَمم ا َذَهَب َعنم ِإب مرَاِهيَم الرَّومعُ قَاُلوام أَتَ عم    فَ َلمَّ

َرى جيَُ  ِرضم َعنم هَ َوَجاَءتمُه المُبشم ِنيٌب  يَا ِإب مرَاِهيُم أَعم ِم ُلوٍط  ِإنَّ ِإب مرَاِهيَم حَلَِليٌم أَوَّاٌه مُّ ُر اِدلَُنا يف قَ وم  َذا ِإنَُّه َقدم َجاَء أَمم

ُر َمرمُدوٍد" هود:   76-69َربَِّك َوِإن َُّهمم آتِيِهمم َعَذاٌب َغي م

نا أرسلنا إىل قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت (أي قالوا :ال "وقوله تعاىل إخبارا عن املالئكة : ) قالوا ال َتف  إ
َتف منا ، إنا مالئكة أرسلنا إىل قوم لوط لنهلكهم . فضحكت سارة استبشارا ] منها [ هبالكهم،لكثرة 

  فسادهم،وغلظ كفرهم وعنادهم،فلهذا جوزيت بالبشارة  بالولد بعد اإلياس وقال قتادة : ضحكت

[ أن قوما يأتيهم العذاب وهم يف غفلة ] فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها بإسحاق ] امرأته [ وعجبت ] من 
  [  : وقوله : ) ومن وراء إسحاق يعقوب ( قال العويف ، عن ابن عباس : ) فضحكت( أي

 (29حاضت.")

 زكريا عليه السالم وطلب الولد: .2
شف اهلل احلة حتفظ أمر الدين من بعده،فكطاقت نفس زكريا عليه السالم للولد،فكان أن دعا اهلل أن يهبه ذرية ص

 تعاىل عن نفس زكريا وهو يدعو اهلل الذي مل يرده خائبا أبدا:
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َِة َربَِّك َعبمَدُه زََكرِيَّا  ِإذم نَاَدى َربَُّه نَِداء َخِفيًّا  قَاَل َربِّ ِإينِّ َوَهَن المَعظمُم  ُر َرمحم تَ َعَل الرَّأمُس مِ كهيعص  ذِكم َشيمًبا وملَم ينِّ َواشم
َرَأيت َعاِقرًا فَ َهبم يل ِمن لَّدُ  ُت المَمَوايلَ ِمن َورَاِئي وََكاَنِت امم  َك َولِيًّا  يَرُِثيِن َويَِرثُ نَأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا  َوِإينِّ ِخفم

ُرَك بِ  َعلمُه َربِّ َرِضيًّا  يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نُ َبشِّ ُقوَب َواجم ُُه حَيمىَي ملَم جَنمعَ ِمنم آِل يَ عم يًّا قَاَل َربِّ َأَّنَّ َيُكوُن ُغالٍم امسم ل لَُّه ِمن قَ بمُل مسَِ
َرَأيت َعاِقرًا َوَقدم بَ َلغمُت ِمَن المِكرَبِ ِعِتيًّا قَاَل َكَذِلَك قَاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ هَ  ٌ يل ُغالٌم وََكاَنِت امم ُتَك ِمن قَ بمُل وملَم نيِّ   َوَقدم َخَلقم

َعل يلِّ آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَث لََياٍل َسِويًّا  َفَخرََج َعَلى ق َ  رَاِب فََأومَحى َتُك َشيمًئا  قَاَل َربِّ اجم ِمِه ِمَن المِمحم وم
رًَة َوَعِشيًّا" مرمي    11-1إِلَيمِهمم َأن َسبُِّحوا بُكم

(وذهب 30وخفائه،فكان منهم من أنكر هذا االجتماع وذهب للتأويل)ولقد اختلف املفسرون يف اجتماع النداء 
(، وكان للدعاء يف جوف اللليل أثره يف نفس زكريا من يقني 31فريق لتأييد وقوعه ولذلك ما يربره يف رأيهم )

 ربطل(،ولقد قدم بني يدي دعائه بثالثة أمور:ضعفه وعقر زوجته ،وأن اهلل ما رد دعاءه أبدا مع ا32االستجابة )

 (33بني طلبه والدين.)

 مريم عليها السالم والحمل والوالدة:  .3

ِلَها َمَكانًا َشرمِقيًّا  فَاَتَََّذتم ِمن ُدوهِنِمم ِحَجابًا فَأَ " َها ُروَحَنا فَ َتَمثََّل َواذمُكرم يف المِكَتاِب َمرممَيَ ِإِذ انَتَبَذتم ِمنم أَهم رمَسلمَنا إِلَي م
َا أَنَا َرُسوُل َربِِّك أِلََهَب َلِك غُ  َْلَا َبَشرًا َسِويًّا  َن ِمنَك ِإن ُكنَت تَِقيًّا  قَاَل ِإمنَّ الًما زَِكيًّا  قاَلتم َأَّنَّ قاَلتم ِإينِّ أَُعوُذ بِالرَّمحم

 ٌ يِن َبَشٌر وملَم َأُك بَِغيًّا قَاَل َكَذِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ نَّا وََكاَن َيُكوُن يل ُغالٌم وملَم مَيمَسسم ًَة مِّ َعَلُه آيًَة لِلنَّاِس َوَرمحم  َولَِنجم
َلِة قَالَ  ِضيًّا  َفَحَمَلتمهُ فَانَتَبَذتم بِِه َمَكانًا َقِصيًّا  فََأَجاَءَها المَمَخاُض ِإىَل ِجذمِع النَّخم قم رًا مَّ  يَا َليمَتيِن ِمتُّ قَ بمَل َهَذا وَُكنُت تم أَمم

نِسيًّا  فَ نَ  ًيا مَّ ذمِع النَّ َنسم َلِة ُتَساِقطم َعَليمِك ُرطًَبا اَداَها ِمن حَتمِتَها َأالَّ حَتمَزين َقدم َجَعَل َربُِّك حَتمَتِك َسرِيًّا  َوُهزِّي إِلَيمِك جبِ خم
ا تَ َرِينَّ ِمَن المَبَشِر َأَحًدا فَ ُقويل ِإينِّ َنَذرمتُ  ًنا فَِإمَّ َريب َوقَ رِّي َعي م َم ِإنِسيًّا  لِ  َجِنيًّا  َفُكِلي َواشم ًما فَ َلنم أَُكلَِّم الميَ وم َِن َصوم لرَّمحم

َت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوكِ  َمَها حَتمِمُلهُ قَاُلوا يَا َمرممَيُ َلَقدم ِجئمِت َشيمًئا َفرِيًّا  يَا ُأخم ِك بَِغيًّا  ا فَأََتتم بِِه قَ وم َرأَ َسومٍء َوَما َكاَنتم أُمُّ مم
ِد َصِبيًّا"مرمي فََأَشاَرتم ِإلَيمِه قَ   29 -16اُلوا َكيمَف نَُكلُِّم َمن َكاَن يف المَمهم

 (،فاستعاذت باهلل بامسه34صور اهلل تبارك وتعاىل نفس مرمي اليت تفاجأت من روح اهلل الذي متثل ْلا بشرا سويا)
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 اض والوالدة،مث كان الفرج(،فما كانت إال أن تقبلت أمر اهلل ، فكان احلمل واملخ35ليخاف اهلل ويتقيه) ) الرمحن(، 
(،وقد ربط املفسرون بني هّز جذع النخلة والفرج أن اهلل 36،فكلي واشريب وقري عيناوطمأنينة من اهلل ْلا بالرباءة)

 (37معها وسريزقها كما رزقها سابقا.)

 أم موسى ووليدها موسي عليه السالم: .4
ُتَك فَ تَ ُقوُل َهلم  َك َكيم تَ قَ قال تعاىل:" ِإذم مَتمِشي أُخم َناَك ِإىَل أُمِّ ُفُلُه فَ َرَجعم نُ َها َوال حَتمَزَن َوقَ تَ لمَت أَُدلُُّكمم َعَلى َمنم َيكم رَّ َعي م

َيَن مُثَّ ِجئمَت َعَلى َقَدٍر يَ  ِل َمدم َناَك ِمَن المَغمِّ َوفَ تَ نَّاَك فُ ُتوناً فَ َلِبثمَت ِسِننَي يف أَهم ي م ساً فَ َنجَّ  .40ا ُموَسى "طه: نَ فم

هذه اآلية وصف خمتصر حلياة الرسول موسى عليه السالم من املهد إىل حني أتته الرسالة،وقد رسم النص القرآين  يف
نفسية األم البائسة ونفسية موسى عرب مراحل حياته،ويظهر فيها عناية اهلل سبحانه،"حيث رده إىل أمه،فهدأت 

تجاوزها، ، مث يذكره جبملة أحداث منَّ اهلل عليه بوفرحت،مث قتل نفسا باخلطأ فأذهب اهلل عنه الغم من فعل ذلك
وذلك يف قوله: "وفتنَّاَك فُ ُتوناً"،وجاء يف تفسري هذه اآلية:"سأل سعيد بن جبري ابن عباس رضي اهلل عنه،فقال: 

عون ر خلصناك من حمنة بعد حمنة،ولد يف عام كان يقتل فيه الولدان،فهذه فتنة يا ابن جبري،وألقته أمه يف البحر،وهم ف
بقتله،وقتل قبطيا،وأجر نفسه عشر سنني،وضل الطريق،وتفرقت غنمه يف ليلة مظلمة،...واضطر للهرب باَتاه 

 (، ويظهر من خالل هذه اآلية األجواء النفسية املتتابعة. 38مدين،ويف طريق عودته منها تأتيه الرسالة يف طور سيناء")

 موطن القوة والنصرة املكلف هو األ:: قال رب اشرح يل نلحظ يف موطن احلنان واحلرص املكلفة هي األخت،ويف
صدري   ويسر يل أمري   واحلل عقدة من لساين   يفقهوا قويل   واجعل يل وزيرا من أهلي   هارون أخي   اشدد 

 .35-25به أزري   وأشركه يف أمري   كي نسبحك كثريا  ونذكرك كثريا   إنك كنت بنا بصريا  طه:

ِت َعَليمِه فَأَ ويف موضع آخر تفصي َنا ِإىَل أُمِّ ُموَسى َأنم أَرمِضِعيِه فَِإَذا ِخفم لمِقيِه يف المَيمِّ َوال ل لتلك األحوال النفسية،"َوأَومَحي م
األمر ،هنا أم خائفة على فلذة كبدها، فيأتيها 7ََتَايف َوال حَتمَزين ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَيمِك َوَجاِعُلوُه ِمَن المُمرمَسِلنَي"القصص:

بإرضاعه يف املرحلة األوىل، فإذا شعرت باخلطر يتهدد طفلها من فرعون وزبانيته فيجب أن تلقيه يف النيل، ولكن  
كيف تلقيه وقد يغرق أو يهلك!هنا يأيت النهي عن اخلوف واحلزن،فالعناية اإلْلية تكلؤه،مث تأيت البشارة بعد ذلك 

 (39.")بعودته إليها، وأنه سيكون رسوال لرب العاملني
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َن لَِيُكوَن َْلُمم َعُدّوًا َوَحَزناً"القصص: ،وأعطاه اهلل فضائل 8لقد كان موسى نقمة على آل فرعون:" فالمتَ َقطَُه آُل ِفرمَعوم
ذم تَأمخُ ،والقوة االنفعالية"قَاَل يَا ابمَن أُمَّ اَل 15من كالمه هلل،والقوة اجلسمانية"فَ وََكزَُه ُموَسى فَ َقَضى َعَليمِه" القصص:

َييِت َواَل ِبرَأمِسي"طه: ِسي"طه:94بِِلحم ُتَك لِنَ فم طَنَ عم ،وكانت قوته يف رد 41،قال تعاىل يف القرآن عن سيدنا موسى"َواصم
ُحوراً" اإلسراء: َت  101باطل ما زعمه فرعون،فعندما قال له فرعون "ِإينِّ أَلَظُنَُّك يَا ُموَسى َمسم رد عليه "قَاَل َلَقدم َعِلمم

ِض َبَصآئَِر َوِإينِّ أَلَظُنَُّك يَا ِفرمَعوُن َمثمُبوراً" اإلسراء:َما أَ  َماَواِت َواأَلرم  102نَزَل َه ُؤالء ِإالَّ َربُّ السَّ

 رابعا: البعد النفسي في السلم والحرب

 اء:دبنّي اهلل تبارك وتعاىل أن نفوس املؤمنني َتمع بني الرمحة والشّدة،الرمحة فيما بينهم،والشدة على األع

ًدا ي َ  ًعا ُسجَّ نَ ُهمم تَ رَاُهمم رُكَّ اِر ُرمَحَاء بَ ي م اء َعَلى المُكفَّ ٌد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ َوانًا "حمَُّمَّ َن اللَِّه َورِضم ال مِّ بمتَ ُغوَن َفضم
رَ  وم ُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهمم يف الت َّ نم أَثَِر السُّ تَ غمَلَظ اِة َوَمثَ ُلُهمم يف اإِلجِنيِل كَ ِسيَماُهمم يف ُوُجوِهِهم مِّ رََج َشطمأَُه َفآَزرَُه فَاسم َزرمٍع َأخم

ا اَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم المُكفَّ تَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ عم رًا حلَِ فَاسم غمِفرًَة َوَأجم ُهم مَّ اِت ِمن م
  29لفتح:َعِظيًما"ا

 .  البعد النفسي في السلم:1

صلى اهلل -كشف لنا اهلل تبارك عن نفوس مطمئنة أنزل عليها السكينة،ألهنا ارتضت اهلل ربا واإلسالم دينا،وحممد
 عليه وسّلم نبيا ورسوال:

َجرَِة فَ َعِلَم مَ  ِمِننَي ِإذم يُ َبايُِعوَنَك حَتمَت الشَّ ِكيَنَة َعَليمِهمم َوأَثَابَ ُهمم فَ تمًحا َقرِيًبا"  ا يف قُ ُلوهِبِمم "َلَقدم َرِضَي اللَّهُ َعِن المُمؤم فَأَنَزَل السَّ
 18الفتح:

رة ، وقد تقدم ذكر حتت الشج -صلى اهلل عليه وسلم  -"خيرب تعاىل عن رضاه عن املؤمنني الذين بايعوا رسول اهلل 
  .أرض احلديبية عدِتم ، وأهنم كانوا ألفا وأربعمائة ، وأن الشجرة كانت مسرة ب

 حدثنا حممود ، حدثنا عبيد اهلل ، عن إسرائيل ، عن طارق بن عبد الرمحن قال : انطلقت حاجا  :البخاري قال  

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 عليه وسلم صلى اهلل -، حيث بايع رسول اهلل فمررت بقوم يصلون ، فقلت ما هذا املسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة 
 حدثين أيب أنه كان فيمن بايع رسول اهلل  :فأخربته ، فقال سعيد سعيد بن املسيب بيعة الرضوان ، فأتيت  -

 قال : فلما خرجنا من العام املقبل نسيناها فلم نقدر عليها ، فقال سعيدحتت الشجرة .  -صلى اهلل عليه وسلم  -
 (40مل يعلموها وعلمتموها أنتم ، فأنتم أعلم ") -صلى اهلل عليه وسلم  -: إن أصحاب حممد 

 فحال مثل هذه النفوس هو الصدق مع اهلل فصدقهم اهلل،"وقوله : فعلم ما يف قلوهبم أي : من الصدق والوفاء،
أيديهم من  وهو ما أجرى اهلل علىعليهم وأثاهبم فتحا قريبا( ،وهي الطمأنينة ،)فأنزل السكينة( ع والطاعة،)والسم

الصلح بينهم وبني أعدائهم ، وما حصل بذلك من اخلري العام املستمر املتصل بفتح خيرب وفتح مكة ،مث فتح سائر 
ومغامن كثرية يأخذوهنا  ة ; وْلذا قال:)البالد واألقاليم عليهم ، وما حصل ْلم من العز والنصر والرفعة يف الدنيا واآلخر 

  ( 41وكان اهلل عزيزا حكيما(")

 . البعد النفسي في الحرب:2

 صراع ابني آدم عليه السالم: .أ

وى آدم عليه السالم اجلانب النفسي لشخصييت احلق والباطل،فهابيل يقرب القربان بصدق وتق يتجلي يف حوار ابين
يعلمه اهلل فيتقبل منه،يف حني يرفض ما تقّرب به قابيل،من هنا محلت نفسه احلسد ألخيه والرغبة يف القتل،رغم أن 

يطان ملن سفك دمها،لكن كان أزيز الش هابيل حاول أن يبني ألخيه معىن التقوى ومراعاة حّد اهلل يف النفس وحرمة
 تواله،فارتكبت أول جرمية قتل على وجه األرض،فأدرك  الباطل شعور اخلسران والندم.

قِّ ِإذم قَ رَّبَا قُ رمبَانًا فَ تُ ُقبَِّل ِمن َأَحِدمِهَا وملَم يُ تَ َقبَّلم مِ  َا يَ تَ َقبَُّل َن اآلَخِر قَاَل "َواتمُل َعَليمِهمم نَ َبَأ اب ميَنم آَدَم بِاحلَم تُ َلنََّك قَاَل ِإمنَّ أَلَق م
تُ َلَك ِإينِّ  اللَُّه ِمَن المُمتَِّقنيَ  تُ َليِن َما أَنَام بَِباِسٍط َيِدَي إِلَيمَك أِلَق م   خاف اللََّه َربَّ المَعاَلِمنَي ِإينِّ أ لَِئن َبَسطَت ِإيَلَّ يََدَك لِتَ قم

َك فَ تَ  ي َوِإَثِم سُ أُرِيُد َأن تَ ُبوَء بِِإَثِم َحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاء الظَّاِلِمنَي َفَطوََّعتم َلُه نَ فم َبَح ُكوَن ِمنم َأصم ُه قَ تمَل َأِخيِه فَ َقتَ َلُه فََأصم
َاِسرِيَن فَ بَ َعَث اللَُّه ُغرَابًا يَ بمَحُث يف  ِض ِلرُيِيَُه َكيمَف يُ َوارِي َسومَءَة َأِخيِه قَالَ  ِمَن اخلم َعَجزمُت َأنم َأُكوَن ِمثمَل يَا َوي مَلىََّت أَ  اأَلرم

َبَح ِمَن النَّاِدِمنَي"املائدة:  31-27َهَذا المُغرَاِب فَُأَوارَِي َسومَءَة َأِخي فََأصم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=48&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=48&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=48&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=48&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=48&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=48&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=48&ayano=18#docu
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ومها هابيل وقابيل  -يف قول اجلمهور-"يقول تعاىل مبينا وخيم عاقبة البغي واحلسد والظلم يف خرب ابين آدم لصلبه
يه ا عليه وحسدا له ، فيما وهبه اهلل من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فكيف عدا أحدمها على اآلخر،فقتله بغي

هلل عز وجل،ففاز املقتول بوضع اآلثام والدخول إىل اجلنة،وخاب القاتل ورجع بالصفقة اخلاسرة يف الدنيا واآلخرة،فقال 
  (42تعاىل:)واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق( ")

 صراع موسى وفرعون:  .ب
احلّق تبارك وتعاىل ثبات موسى عليه السالم على احلّق،وثقته بنصر اهلل،يف حني أن قومه راودهم اخلوف جسد لنا 

 والرتدد،هذا التباين يف الشعور النفسي مرجعه لعمق اإلميان باهلل ومعيته لعباده:

رَُكوَن  َحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمدم َعاِن قَاَل َأصم مم ا تَ رَاءى اجلَم ِدينِ قَاَل كَ  "فَ َلمَّ   62-61" الشعراء:الَّ ِإنَّ َمِعَي َريبِّ َسيَ هم

"ذكر غري واحد من املفسرين:أن فرعون خرج يف جحفل عظيم وْجع كبري،وهو عبارة عن ِملكة الديار املصرية يف 
زمانه،أويل احلل والعقد والدول،من األمراء والوزراء والكرباء والرؤساء واجلنود،فأما ما ذكره غري واحد من 

  (43سرائيليات،من أنه خرج يف ألف ألف وستمائة ألف فارس،منها مائة ألف على خيل دهم")اإل

فجيش الباطل هذا أخاف ضعاف اإلميان،ولكن من علم قدرة اهلل استصغر قدره غريه،فمال بال من كان عدوا هلل، 
 هإليهم عند شروق الشمس،وهو طلوعفهو ال حمالة قامسه،")فأتبعوهم مشرقني( أي:وصلوا 

 ملدركون(، )فلما تراءى اجلمعان (أي:رأى كل من الفريقني صاحبه،فعند ذلك) قال أصحاب موسى( إنا

وذلك أنه انتهى هبم السري إىل سيف البحر،وهو ِبر القلزم،فصار أمامهم البحر وفرعون قد أدركهم جبنوده،فلهذا 
ذي شيء ِما حتذرون،فإن اهلل،سبحانه،هو ال قالوا:) إنا ملدركون قال كال إن معي ريب سيهدين ( أي:ال يصل إليكم

 (44أمرين أن أسري هاهنا بكم،وهو ال خيلف امليعاد")

 إن نصر اهلل قريب من عباده،لذلك فنفوس هؤالء العباد مطمئنة راضية مبا كتب اهلل ْلم.
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ساقة،وقد السالم،يف اليف املقدمة،ومعه يوشع بن نون،]ومؤمن آل فرعون وموسى،عليه  عليه السالم، "وكان هارون
ذكر غري واحد من املفسرين:أهنم وقفوا ال يدرون ما يصنعون ، وجعل يوشع بن نون [،أو مؤمن آل فرعون يقول 
ملوسى،عليه السالم:يا نيب اهلل،هاهنا أمرك اهلل أن تسري؟ فيقول:نعم،واقرتب فرعون وجنوده،ومل يبق إال القليل،فعند 

 (45رب بعصاه البحر،فضربه،وقال:انفلق بإذن اهلل")ذلك أمر اهلل نبيه موسى أن يض

 غزوة بدر بين المسلمين والكفار:  .ت
 صراع حّق وباطل،حّق توىل اهلل فأيده مبالئكته ونصره،وباطل توىل الشيطان،فالذ بالفرار و تربأ منهم:

َماَْلُمم َوقَاَل اَل َغاِلَب َلُكُم  يمطَاُن َأعم َم ِمَن النَّاِس َوِإينِّ َجاٌر لَُّكمم فَ َلمَّ "َوِإذم َزيََّن َْلُُم الشَّ ا تَ َراءِت المِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى الميَ وم
َن ِإينَِّ َأَخاُف الّلَه َوالّلُه َشِديُد المِعَقاِب"ا نُكمم ِإينِّ أََرى َما الَ تَ َروم  48نفال:ألَعِقبَ يمِه َوقَاَل ِإينِّ بَرِيٌء مِّ

لعنه -ماْلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم ( اآلية،حّسن ْلم"وقوله:)وإذ زين ْلم الشيطان أع
ما جاءوا له وما مهوا به،وأطمعهم أنه ال غالب ْلم اليوم من الناس ،ونفى عنهم اخلشية من أن يؤتوا يف ديارهم -اهلل

ين مدجل بن جعشم ، سيد بمن عدوهم بين بكر فقال:أنا جار لكم ،وذلك أنه تبدى ْلم يف صورة سراقة بن مالك 
، كبري تلك الناحية،وكل ذلك منه،كما قال ] اهلل [ تعاىل عنه :)يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا( 

 (46")120النساء:

فوالة الشيطان يف سعادة من وعد زائف منه بالنصر،سرعان ما تبدل هذا الشعور إىل شقاء وندم إثر واقع اْلزمية اليت 
 م.حّلت هب

"قال ابن جريج قال ابن عباس يف هذه اآلية : ملا كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع املشركني،وألقى يف قلوب 
املشركني أن أحدا لن يغلبكم،وإين جار لكم . فلما التقوا،ونظر الشيطان إىل إمداد املالئكة،) نكص على عقبيه 

 .(47")وقال:) إين أرى ما ال ترون ( (قال:رجع مدبرا،
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 غزوة أحد بين المسلمين والكفار:  .ث
وصف  اهلل تبارك وتعاىل البعد النفسي ملشهد من مشاهد معركة أحد،وكان  فريق احلّق قد أثخنتهم اجلراح،فأراد اهلل 

 تعاىل أن خيفف عنهم، فألقى عليهم النعاس فناموا.

َر أََمَنًة نُ َعاساً يَ غمَشى طَائَِفًة ِمنمُكمم َوطَائَِفٌة َقدم َأمَهَّ قال تعاىل:"مُثَّ أَن مَزَل َعَليمُكمم ِمنم بَ عمِد المَغمِّ  ُهمم أَن مُفُسُهمم َيظُنُّوَن بِاللَِّه َغي م ت م
َر ُكلَّهُ لِلَِّه خُيمُفونَ  َمم ٍء ُقلم ِإنَّ األم ِر ِمنم َشيم َمم َاِهِليَِّة يَ ُقوُلوَن َهلم َلَنا ِمَن األم قِّ َظنَّ اجلم ِهمم َما ال يُ بمُدوَن َلَك يَ ُقوُلوَن يف أَن مُفسِ  احلَم

ءٌ َما قُِتلمَنا َهاُهَنا ُقلم َلوم ُكنمُتمم يف بُ ُيوِتُكمم لَبَ َرَز الَِّذيَن ُكِتَب عَ  ِر َشيم َمم يمِهُم المَقتمُل ِإىَل َمَضاِجِعِهمم َولَِيبمَتِلَي لَ َلوم َكاَن لََنا ِمَن األم
 154َص َما يف قُ ُلوِبُكمم َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر"آل عمران: اللَُّه َما يف ُصُدورُِكمم َولُِيَمحِّ 

"قوله تعاىل ِمتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة واألمنة،وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمو السالح 
قصة بدر:)  رة األنفال،يفيف حال مههم وغمهم،والنعاس يف مثل تلك احلال دليل على األمان كما قال تعاىل يف سو 

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ) وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولريبط على 
  11قلوبكم ويثبت به األقدام( األنفال:

ن،عن اوقال ] اإلمام [ أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت:حدثنا أبو سعيد األشج،حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفي
 ( 48عاصم ، عن أيب رزين،عن عبد اهلل بن مسعود قال النعاس يف القتال من اهلل،ويف الصالة من الشيطان.")

"ولكن املنافقني مل يغمض ْلم جفن، فهم يف خوف وقلق وفزع،يظنون بأن اهلل لن ينصر نبيه، وأنه سيخذله، 
بني أن ذلك  املعركة، فيفضح اهلل ما يف نفوسهم، ويويتساءلون فيما بينهم عن كثرة الشهداء من املسلمني يف تلك 

كله بعلمه وأمره وقدره، ليميز اخلبيث من الطيب، واملسلم واملنافق، وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعاىل. هكذا 
تداخلت يف هذه اآلية األحداث مع ما يصاحبها من أقوال وتفسريات مع خطرات األذهان وخلجات النفوس، وهذا 

لتعبري القرآين وديناميكيته أن تتداخل يف آية واحدة أمور كثرية، ِما جيعل العقل ينتبه، والفكر يبحث وراء  من عظمة ا
 (49كل كلمة من هذه اآلية وما تؤديه من دالالت خالل السياق")
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 غزوة حنين: .ج
َم  َجَبتمُكمم َكث م يف قول اهلل تعاىل:"َلَقدم َنَصرَُكُم اللَُّه يف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويَ وم ٍ ِإذم َأعم َرُتُكمم فَ َلمم تُ غمِن َعنمُكمم َشيمئا َوَضاَقتم ُحنَ نيم

ِبرِيَن   مُثَّ أَن مَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعلَ  ُض مبَا َرُحَبتم مُثَّ َولَّيمُتمم ُمدم َرم هَ  ىَعَليمُكُم األم ِمِننَي َوأَن مَزَل ُجُنودا ملَم تَ َروم ا المُمؤم
َب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذِلَك َجزَاُء المَكاِفرِيَن   مُثَّ يَ ُتوُب اللَُّه ِمنم بَ عمِد َذِلَك َعَلى َمنم َيَشاُء َوا لَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم" التوبة: لَوَعذَّ

25-27 

له وأن ذلك و "يذكر تعاىل للمؤمنني فضله عليهم وإحسانه لديهم يف نصره إياهم يف مواطن كثرية من غزواِتم مع رس
من عنده تعاىل ، وبتأييده وتقديره ، ال بعددهم وال بعددهم ، ونبههم على أن النصر من عنده ، سواء قل اجلمع 
أو كثر ، فإن يوم حنني أعجبتهم كثرِتم ، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إال القليل منهم مع 

ما ل ] اهلل [ نصره وتأييده على رسوله وعلى املؤمنني الذين معه ، ك. مث أنز  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
سنبينه إن شاء اهلل تعاىل مفصال ليعلمهم أن النصر من عنده تعاىل وحده وبإمداده وإن قل اجلمع ، فكم من فئة 

 (50قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهلل ، واهلل مع الصابرين")

 عتاد.س عباده على الثقة بأن النصر من عند اهلل إثر قوة اإلميان،ال بكثرة العدد والأراد اهلل تبارك وتعاىل أن يريب نفو 

بعد فتح مكة يف شوال سنة َثان من اْلجرة،وذلك ملا فرغ عليه السالم من فتح مكة ،  "حنني" وقد كانت وقعة
ا له ليقاتلوه ه أن هوازن ْجعو فبلغ -صلى اهلل عليه وسلم  -ومتهدت أمورها،وأسلم عامة أهلها ، وأطلقهم رسول اهلل 

، وأن أمريهم مالك بن عوف النضري ، ومعه ثقيف بكماْلا ، وبنو جشم وبنو سعد بن بكر ، وأوزاع من بين هالل 
، وهم قليل ، وناس من بين عمرو بن عامر ، وعوف بن عامر ، وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم ، 

لفتح ، وهو يف جيشه الذي جاء معه ل -صلى اهلل عليه وسلم  -ج إليهم رسول اهلل وجاءوا بقضهم وقضيضهم فخر 
عشرة آالف من املهاجرين واألنصار وقبائل العرب ، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة ، وهم الطلقاء يف ألفني أيضا 

يه الوقعة يف أول النهار يف ، فكانت ف "حنني  " ، فسار هبم إىل العدو ، فالتقوا بواد بني مكة والطائف يقال له
غلس الصبح ، احندروا يف الوادي وقد كمنت فيه هوازن ، فلما تواجهوا مل يشعر املسلمون إال هبم قد ثاوروهم ورشقوا 
بالنبال ، وأصلتوا السيوف ، ومحلوا محلة رجل واحد ، كما أمرهم ملكهم . فعند ذلك وىل املسلمون مدبرين ، كما 

 ا إىل حنر وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقه -صلى اهلل عليه وسلم  -وثبت رسول اهلل  -عز وجل  -قال اهلل 
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، يثقالهنا  رآخذ بركاهبا األيسوأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب العدو ، والعباس عمه آخذ بركاهبا األمين ، 
عباد اهلل  ويدعو املسلمني إىل الرجعة ] ويقول [ أين يا -عليه الصالة والسالم  -لئال تسرع السري ، وهو ينوه بامسه 

  : ؟ إيل أنا رسول اهلل ، ويقول يف تلك احلال

 (51أنا النيب ال كذب ..أنا ابن عبد املطلب")

 - رضي اهلل عنهما -أبو بكر ، وعمر  : َثانون ، فمنهم"وثبت معه من أصحابه قريب من مائة،ومنهم من قال :
رضي  -غريهم ، و وأسامة بن زيد ، وأمين بن أم أمين ، وأبو سفيان بن احلارث ، والفضل بن عباس والعباس وعلي ، 

أن ينادي بأعلى صوته : يا  -وكان جهري الصوت  -عمه العباس  -صلى اهلل عليه وسلم  -مث أمر  -اهلل عنهم 
رضوان ، اليت بايعه املسلمون من املهاجرين واألنصار حتتها ، على أال يفروا يعين شجرة بيعة ال -أصحاب الشجرة 

فجعل ينادي هبم : يا أصحاب السمرة ويقول تارة : يا أصحاب سورة البقرة ، فجعلوا يقولون : يا لبيك ،  -عنه 
 (52) يا لبيك."

 خامسا: البعد النفسي في الجانب العرقي والمجتمعي

 البعد النفسي العرقي:   .1
 قبيلة قريش: .أ

ُبُدوا َربَّ َهَذا المبَ يمِت الَِّذي َأطمَعَمُهمم مِ  َتاِء َوالصَّيمِف فَ لميَ عم َلَة الشِّ ياَلِف قُ َريمٍش ِإياَلِفِهمم رِحم  ُجوٍع َوآَمنَ ُهمم ِمنم نم إِلِ
ٍف"قريش:  4-1َخوم

سهم،وذكرهم والغىن والسؤدد،فكان أن خاطبهم على قدر نفو لقد علم اهلل نفوس هذه القبيلة اليت تتسم بعظم النسب 
 بفضله ومنته عليهم باملال من التجارة،واألمن من احلرم الذي يقطنونه،الرزق من رب العاملني.

"قيل:املراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة يف الشتاء إىل اليمن،ويف الصيف إىل الشام يف املتاجر وغري ذلك،مث 
 بلدهم آمنني يف أسفارهم ; لعظمتهم عند الناس ، لكوهنم سكان حرم اهلل ، هذا حاْلم يف أسفارهم  يرجعون إىل

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9809
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9809
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=69
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=69
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9809
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9809
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=111
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=111
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ورحلتهم يف شتائهم وصيفهم ...وأما يف حال إقامتهم يف البلد،فكما قال اهلل : ) أومل يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
 (53")67ويتخطف الناس من حوْلم ( العنكبوت: 

 كر هذه النعمة العظيمة فقال:) فليعبدوا رب هذا البيت ( أي:فليوحدوه بالعبادة،كما جعل"مث أرشدهم إىل ش

ْلم حرما آمنا وبيتا حمرما،كما قال تعاىل : ) إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت 
 (54")91أن أكون من املسلمني"  النمل: 

هو رب البيت،وهو" الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"أي : "وقوله:) الذي أطعمهم من جوع ( أي:
تفضل عليهم باألمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده ال شريك له،وال يعبدوا من دونه صنما وال ندا وال وثنا.وْلذا 

وضرب  )من استجاب ْلذا األمر ْجع اهلل له بني أمن الدنيا وأمن اآلخرة ،ومن عصاه سلبهما منه،كما قال تعاىل:
اهلل مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل لباس اجلوع واخلوف 

 مبا كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظاملون ( 

 (55") 113 - 112النحل: 

 مكة والطائف: .ب
يدون شرف الرسالة فيهم علوا واستكبارا:"وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل لقد فضح اهلل نفوس الكفار،فهم ير 

َلُم َحيمُث جَيمَعُل رَِسالََتُه"األنعام:31من القريتني عظيم"الزخرف:،   124،لكن اهلل مين برمحته على من يشاء:"اللَُّه َأعم

م( أي:هال  القرآن على رجل من القريتني عظي "وقالوا] أي [كاملعرتضني على الذي أنزله تعاىل وتقدس:)لوال نزل هذا
كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبري يف أعينهم من القريتني؟ يعنون مكة والطائف.قاله ابن 

  (56عباس،وعكرمة،وحممد بن كعب القرظي،وقتادة والسدي،وابن زيد")

 المهاجرون واألنصار: .ت
 هاجر وترك الوطن واملال إعالء لدين اهلل،ومن ساند وآزر رسول متتع املهاجرون واألنصار بنفوس راضية مرضية،فمن

 اهلل وأصحابه من األنصار،قداشرتى رضا اهلل تبارك وتعاىل.
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"والذين هاجروا يف اهلل من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة وألجر اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون  الذين صربوا 
  42-41وعلى رهبم يتوكلون"النحل:

خيرب تعاىل عن جزائه للمهاجرين يف سبيله ابتغاء مرضاته،الذين فارقوا الدار واإلخوان واخلالن رجاء ثواب اهلل "
 (57وجزائه")

ن أخرجوا من ديارهم وأمواْلم يبتغون فضال من اهلل ورضوانا وينصرون اهلل ورسوله أولئك هم للفقراء املهاجرين الذي"
من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة ِما أوتوا والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون   الصادقون 

عدهم والذين جاءوا من ب  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون 
يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال َتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم 

 10-8"احلشر:
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواْلم يبتغون فضال من اهلل  "يقول تعاىل مبينا حال الفقراء املستحقني ملال الفيء أهنم)

وينصرون اهلل ورسوله أولئك هم   أي : خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة اهلل ورضوانه (ورضوانا 
  . أي:هؤالء الذين صدقوا قوْلم بفعلهم ، وهؤالء هم سادات املهاجرين الصادقون 

)والذين  م،وشرفهم، كرمهم،وعدم حسدهم،وإيثارهم مع احلاجة ،فقال:مث قال تعاىل مادحا لألنصار،ومبينا فضله
  (58) ل كثري منهم"،أي:سكنوا دار اْلجرة من قبل املهاجرين وآمنوا قبتبوءوا الدار واإلميان من قبلهم( 

 البعد النفسي المجتمعي: .2
 أ. امرأة فرعون:

 هذه النفس املطمئنة اليت هانت عندها الدنيا؛لتشرتي اآلخرة،فكانت ْلا البشرى بالفوز بنعيم اآلخرة:

َن ِإذم قَاَلتم َربِّ ابمِن يل ِعنمَدكَ  رَأََة ِفرمَعوم َن َوَعَمِلِه َوجَنِّيِن ِمَن بَ يمًتا يف  "َوَضَرَب اللَّهُ َمَثاًل لِلَِّذيَن َآَمُنوا ِامم َنَِّة َوجَنِّيِن ِمنم ِفرمَعوم  اجلم
ِم الظَّاِلِمنَي"سورة التحرمي:   11المَقوم

"قال:قتادة كان فرعون أعىَّت أهل األرض وأبعده،فواهلل ما ضر امرأته كفر زوجها حني أطاعت رهبا لتعلموا أن اهلل 
 . حكم عدل،ال يؤاخذ أحدا إال بذنبه

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=59&ayano=9#docu
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وقال ابن جرير:حدثنا إمساعيل بن حفص األبلي،حدثنا حممد بن جعفر،عن سليمان التيمي،عن أيب عثمان 
النهدي،عن سلمان قال :كانت امرأة فرعون تعذب يف الشمس ، فإذا انصرف عنها أظلتها املالئكة بأجنحتها،وكانت 

 (59ترى بيتها يف اجلنة")

 بنات شعيب عليه السالم: .ب
  القرآين إعجاب ابنة شعيب  عليه السالم مبا رأت من قوة موسى عليه السالم وأمانته،فطلبت منبني لنا النص 

وهذا يف عرف ذلك الزمن معناه مهر النكاح،لذلك ما كان من شعيب عليه السالم إال أن يعلم  أبيها أن يستأجره،
 موسى برغبته يف إنكاحه بإحدى بناته:

َيَن َوجَ  ا َوَرَد َماء َمدم ِ َتُذوَداِن قَاَل َما َخطمُبكُ "وَلمَّ َرأتَ نيم ُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوهِنُِم امم َن النَّاِس َيسم ًة مِّ ِقي َد َعَليمِه أُمَّ َما قَالََتا ال َنسم
ِدَر الرَِّعاء َوأَبُونَا َشيمٌخ َكِبري  َفَسَقى َْلَُما مُثَّ تَ َوىلَّ ِإىَل الظِّلِّ فَ َقاَل َربِّ ِإينِّ لِ  ا أَنزَلمَت ِإيَلَّ ِمنم َخريمٍ َفِقري َفَجاَءتمُه مَ َحىَّتَّ ُيصم

ا َجاَءُه  َر َما َسَقيمَت لََنا فَ َلمَّ زَِيَك َأجم ُعوَك لَِيجم َياء قَاَلتم ِإنَّ َأيب َيدم ِتحم َدامُهَا مَتمِشي َعَلى اسم َقصَّ َعَليمِه المَقَصَص قَاَل وَ ِإحم
ِم الظَّاِلِمنيَ  َت ِمَن المَقوم َتأمَجرمَت المقَ ال ََتَفم جَنَوم َر َمِن اسم َتأمِجرمُه ِإنَّ َخي م َدامُهَا يَا أََبِت اسم ِويُّ اأَلِمنُي  قاَل ِإينِّ   قَاَلتم ِإحم

ًرا َفِمنم عِ  َت َعشم َمم ِ َعَلى َأن تَأمُجَرين ََثَاينَ ِحَجٍج فَِإنم أمتم َدى اب مَنيَتَّ َهاتَ نيم رِيُد َأنم َأُشقَّ نِدَك َوَما أُ أُرِيُد َأنم أُنِكَحَك ِإحم
ِ َقَضيمُت َفال َا اأَلَجَلنيم َنَك أميَّ َواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما عُ  َعَليمَك َسَتِجُدين ِإن َشاء اللَُّه ِمَن الصَّاحلِِنَي  قَاَل َذِلَك بَ يميِن َوبَ ي م دم

 28-23نَ ُقوُل وَِكيٌل" القصص:

 امرأة نوح وامرأة لوط:  .ت
دين لوط عليهما السالم مثال يف اخليانة الزوجية بالكفر،ومل ينفعهما استشفاعهما باقرتاهنما بعبضرب اهلل بامرأة نوح و 

 صاحلني من عباد اهلل مها نوح ولوط عليهما السالم:فقال تعاىل:

َرأََة ُلوٍط َكانَ َتا حَتمَت َعبمَديمِن ِمنم ِعَباِدنَا َصا رَأََة نُوٍح َوامم ُهَما حلَِ "َضَرَب اللَُّه َمَثاًل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِامم ِ َفَخانَ َتامُهَا فَ َلمم يُ غمِنَيا َعن م نيم
اِخِلنَي" سورة التحرمي ُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ  ، وومستا باملرأتني وليس بالزوجتني،ملخالفتها 10:ِمَن اللَِّه َشيمًئا َوِقيَل ادم

 (60أصول الزوجية:السكينة واملودة  والرمحة باخليانة إثر الكفر)
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"قيل: إن اسم امرأة نوح واعلة،واسم امرأة لوط واهلة،وقال مقاتل:والعة وواْلة،والتحتية هنا جماٌز يف معىن الصيانة 
 ِ  والعصمة،"ِمنم ِعَباِدنَا َصاحلَِنيم

 وقوله:"َفَخانَ َتامُهَا" أي: يف اإلميان،مل يوافقامها على اإلميان،وال صدقامها يف الرسالة، بل كانتا كافرتني فلم جُيمِد قرهبما
ُهَما ِمَن اللَِّه َشيمًئا" أي: لكفرمها، فليس املرا  بقوله: دمن األنبياء شيًئا،وال دفَع عنهما حمذوراً؛ وْلذا قال:"فَ َلمم يُ غمِنَيا َعن م

"َفَخانَ َتامُهَا" أي: يف فاحشة،بل يف الدين،فإن نساَء األنبياء معصوماٌت عن الوقوع يف الفاحشة؛حلرمِة األنبياء،قال 
 (61الضحاك عن ابن عباس:"ما بغت امرأة نيب قط، إمنا كانت خيانتهما يف الدين")

رُنَا وَ وقصة امرأة نوح مل ترد إال يف هذه سورة،إال أن اهلل أشار ْلالكها يف سور   فَارَ ة هود فقال:"َحىَّتَّ ِإَذا َجاء أَمم

ُل َوَمنم آَمنَ  َلَك ِإالَّ َمن َسَبَق َعَليمِه المَقوم ِ َوأَهم ِ اث منَ نيم لم ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزومَجنيم نُّوُر قُ لمَنا امحِم (، 40َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل") الت َّ
 رارًا يف عدة سور.أما امرأة لوط فقد ورد ذكرها وذكر هالكها م

 امرأة العزيز: .ث
 ربر هنا حتليل لنفسية املرأة تتبع الشيطان،امرأة تفنت جبمال فتاها،وتراوده،فيأَب،وينتشر اخلرب بني الناس، فرتيد أن ت

َتَدتم َْلُنَّ ُمتََّكًأ وَ  رِِهنَّ أَرمَسَلتم إِلَيمِهنَّ َوأَعم َعتم مبَكم ا مسَِ َتتم ُكلَّ َواِحَدٍة آعملها وتنتقم ِمكن مكر هبا،قال تعاىل:"فَ َلمَّ
َن أَيمِديَ ُهنَّ  بَ رمنَُه َوَقطَّعم ا رَأَي مَنُه َأكم رُجم َعَليمِهنَّ فَ َلمَّ ينًا َوقَاَلِت اخم ُهنَّ ِسكِّ ََ لِلَِّه َما َهَذا َبَشراً ِإنم َهَذا ِإالَّ َمَلٌك  َوق ُ ِمن م لمَن َحا

عَ  َصَم َولَِئنم ملَم يَ فم تَ عم ِسِه فَاسم تُُه َعنم نَ فم تُ نَّيِن ِفيِه َوَلَقدم رَاَودم َجَننَّ َولَِيُكوناً ِمَن َكرمٌِي   قَاَلتم َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلمم لم َما آُمرُُه لَُيسم
 . 32-31ف: الصَّاِغرِيَن"يوس

وحتكم اخلطة إرضاء ملا وقر يف نفسها من رغبة يف تربير ما مرت به،فتعد ْلم جملسا وطعاما حيتاج أن يقطع 
بالسكني،وتأمره باخلروج عليهن،فيشدهن جبماله،وتذهب السكاكني لتقطع األيادي، فتجد بفعلهم مربرا 

هذه اآليات  لعقاب،إذا مل يقدم ْلا ما تريد.لقد رمستلفعلتها،فتعلن إثر جناحها يف رأي نفسها أهنا ستعاقبه أشد ا
 .نفسية تتبع الشيطان فتنصاع للشهوات احملرمة،وهذل يدل دون أدَّن شك  على إعجاز الكتاب املبني
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 شعيب مع قومه: .ج
إن هذه النفوس اليت كفرت من قوم شعيب تعظم األصول االجتماعية من احرتام الرهط والعشرية،وتقر أن االعتداء 
على شعيب إهانة جمتمعية لرهطه رغم أهنا أيقنت بضعفه ف رد االعتداء،فكان املانع الذي رد االعتداء احرتام العرف 

 االجتماعي، وليس احرتاما حلد اهلل وشرعه. 

ياشعيب ما نفقه كثريا ِما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولوال رهطك لرْجناك وما أنت علينا بعزيز   قال ياقوم " قالوا 
 92-91أرهطي أعز عليكم من اهلل واَتذمتوه وراءكم ظهريا إن ريب مبا تعملون حميط  هود:

ب اهلل ) وراءكم مبساءة.وقد اَتذمت جان"يقول : أترتكوين ألجل قومي،وال ترتكوين إعظاما جلناب اهلل أن تنالوا نبيه 
ظهريا ( أي : نبذمتوه خلفكم،ال تطيعونه وال تعظمونه،) إن ريب مبا تعملون حميط ( أي:هو يعلم ْجيع أعمالكم 

 (62وسيجزيكم هبا")

 لوط مع قومه: .ح
غم  ر  إن إعجاز النص القرآين يظهر لنا العرف االجتماعي يف صون العرض والشرف عند  نفوس جمتمع لوط 

 كفره،ليثبت لنا أن فطرة اإلنسان جمبولة على االخالق،وإمنا ارتكاب املعصية  نتيجة عناد واستكبار للحق.   

وا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كان اق هبم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وملا جاءت رسلنا لوطا سيء هبم وض"
  جل رشيد ن يف ضيفي أليس منكم ر يعملون السيئات قال يا قوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم فاتقوا اهلل وال َتزو 

 79-77"هود:قالوا لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد 

يرشدهم إىل نسائهم،فإّن النيب لألمة مبنزلة الوالد ]للرجال  (قال ياقوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم  "وقوله: )
أتأتون الذكران من العاملني ) األخرى:والنساء[،فأرشدهم إىل ما هو أنفع ْلم يف الدنيا واآلخرة،كما قال ْلم يف اآلية 

قالوا ،وقوله يف اآلية األخرى:)165،166الشعراء :  وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون( 
قال هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني . لعمرك  ) ، أي:أمل ننهك عن ضيافة الرجال70احلجر: أومل ننهك عن العاملني( 

قال  (هؤالء بنايت هن أطهر لكم ،وقال يف هذه اآلية الكرمية: ) 72،  71احلجر : إهنم لفي سكرِتم يعمهون( 
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ما كّنا ومل  -إّن هذه األبعاد النفسية العميقة؛تؤكد لنا مسة إعجاز القرآن الكرمي،وخاصة يف تصويره لنفوس شخوص 
 بري.لوال أن صورها لنا العلي اخل -نكن لنعلمها

من هنا وألمهية اجلانب النفسي،جند اهلل تبارك وتعاىل يوّطن لنا أسسا للطمئنية النفسية، من خالل كمال اليقني،وقوة 
 سنة.األسوة احل -صلى اهلل عليه وسّلم –االعتقاد باهلل ومبا أنزل يف حمكم كتابه،ولنا يف رسول اهلل 

 م يف الشدائد،تبارك وتعاىل،ومعيته لعبيده املؤمنني،وتثبيته ْل فاالستقرار النفسي يكمن يف اإلميان الصادق باهلل

 فهذ يضفي شعورا نفسيا ميأل جواحنهم بالرضى والتسليم والطمأنينة.

 40يف الغار يقول لصاحبه موقنا ومسلما أمره إليه:"ال حتزن إن اهلل معنا"التوبة: –صلي اهلل عليه وسلم–فالرسول 

األمن عالمة على اإلميان العميق باهلل تعاىل،وداللة على الطمأنينة و  -هلل عليه وسّلمصلى ا –فهذا القول من الرسول 
 النفسي. 

وبنو إسرائيل ملا حلقهم فرعون وجنوده، وضاقت هبم األرض، وظنوا أهنم مأخوذون ال حمالة، كانت لدى موسى عليه 
حَ  َعاِن قَاَل َأصم مم ا تَ رَاَءى اجلَم رَُكوَن   قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعيَ السالم طمأنينة وثقة،"فَ َلمَّ َريبِّ  اُب ُموَسى ِإنَّا َلُمدم

ِديِن"الشعراء:  62- 61َسيَ هم

ُهمم اوالتوكل على اهلل باب يدعم االستقرار النفسي،يقول تعاىل:"الَِّذيَن قَاَل َْلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقدم َْجَُعوا َلُكمم فَ  خَشوم
ُهمم سُ فَ زَاَدُهمم ِإميَاناً َوقَ  ٍل ملَم مَيمَسسم بُ َننا اللَُّه َونِعمَم الموَِكيُل فَان مَقَلُبوا بِِنعمَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفضم  وٌء َوات َّبَ ُعوااُلوا َحسم

لَِياَءُه َفال ََتَاُفوُهمم َوَخا ُف َأوم يمطَاُن خُيَوِّ َا َذِلُكُم الشَّ ٍل َعِظيٍم ِإمنَّ َواَن اللَِّه َواللَُّه ُذو َفضم ِمِننَي"آل عمران: فُ رِضم وِن ِإنم ُكنمُتمم ُمؤم
173 – 175 . 

 ،فقال:أمهية التوكل يف حتقيق السكينة النفسية–رضي اهلل عنهما  –ولقد ذكر ابن ابن عباس 

" حسبنا اهلل ونعم الوكيل،قاْلا إبراهيم عليه السالم حني ألقي يف النار،وقاْلا حممد صلى اهلل عليه وسلم حني  
َشومُهمم ")  (64قالوا:"ِإنَّ النَّاَس َقدم َْجَُعوا َلُكمم فَاخم
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 رِ َوَتطمَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهمم ِبذِكم قال سبحانه:"الَِّذيَن آَمُنوا  -جّل وعال-ووجهنا اهلل تعاىل إىل قيمة ذكره 

ِر اللَِّه َتطمَمِئنُّ المُقُلوُب"الرعد:   28اللَِّه َأال ِبذِكم

ويأيت الدعاء بابا واسعا بني اهلل وعبده، فيه السكينة واالطمئنان لإلجابة ولو بعد حني،فما من نيب وال رسول إال قد 
 الشدائد،فقد تعلق بالدعاء يف أحوال الرخاء حىَّت يستجيب اهلل له يفدعا ربه رغبة ورهبة  لنصرة دينه،فالبد للمؤمن أن ي

من سره أن ُيستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء يف الرخاء أخرجه احلاكم  قال صلى اهلل عليه وسلم:
 ( 65) 729/ 1وقال: صحيح اإلسناد، وأقره الذهيب: 

م،فاهلل قّدر للخالئق أجلها ورزقها وحاْلا من اإلميان والكفر:"والذي وإذا أيقنا أن القضاء والقدر أساسه العدل والعل
،كان البد من التسليم والرضا:"وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى يسلموا 3قدر فهدي" األعلى:

 36تسليما"األحزاب:

س: "...واعلم أن ما اعند ذلك فما نزل بالعبد من بالء مل يكن ليتجنبه،وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم البن عب
د واعلم أن اخلالئق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئاً مل ير  وما أخطأك مل يكن ليصيبك، أصابك مل يكن ليخطئك،

اهلل أن يعطيك مل يقدروا عليه،ولو اجتمعوا أن يصرفوا عنك شيئًا أراد اهلل أن يصيبك به مل يقدروا على ذلك... 
 (66ن")واعلم أن القلم قد جرى مبا هو كائ

بُّوا َشيمًئا َوُهَو شَ  ٌر َلُكمم َوَعَسى َأنم حتُِ َرُهوا َشيمًئا َوُهَو َخي م  َلُكمم َواللَُّه رٌّ فكل قضاء اهلل تعاىل وقدره خري:" َوَعَسى َأنم َتكم
َلُموَن" البقرة:  َلُم َوأَن مُتمم اَل تَ عم  216يَ عم

وعِ إن املؤمنني معرضون لالبتالء،وذلك سنة من سنن اهلل تعاىل ِف َواجلُم َوم ٍء ِمَن اخلم ُلَونَُّكمم ِبَشيم َواِل ""َولََنب م َمم ٍص ِمَن األم  َونَ قم
ِر الصَّاِبرِيَن" البقرة:  َن مُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِّ َنا تُ رمَجُعوَن"األ155َواألم َنًة َوِإلَي م ريمِ ِفت م رِّ َواخلَم ُلوُكمم بِالشَّ  35نبيا:،وقال تعاىل:"َونَ ب م

َبارَُكمم " حممد: وقال تعاىل :" ُلَو َأخم َلَم المُمَجاِهِديَن ِمنمُكمم َوالصَّاِبرِيَن َونَ ب م ُلَونَُّكمم َحىَّتَّ نَ عم  31َولََنب م

ُهمم ُمِصيَبٌة  ِر الصَّاِبرِيَن   الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت م اُلوا قَ من هنا كان الصرب ضرورة ليحقق السكينة النفسيةكما قال تعاىل:"َوَبشِّ
َتُدوَن"الِإنَّا لِلَّ  ٌَة َوأُولَِئَك ُهُم المُمهم مم َوَرمحم  157 – 155قرة: بِه َوِإنَّا ِإلَيمِه رَاِجُعوَن   أُوَلِئَك َعَليمِهمم َصَلَواٌت ِمنم َرهبِِّ
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ا َصبَ ُروا رِنَا َلمَّ ُدوَن بَِأمم ًة يَ هم ُهمم أَئِمَّ  24السجدة:  "فالصرب طريق الرفعة كماوعد اهلل تعاىل بقوله:"َوَجَعلمَنا ِمن م

ُقوا ال َيُضرُُّكمم َكيمُدُهمم َشيمئاً ِإنَّ اللََّه مبَِ  ربُوا َوتَ ت َّ يٌط" والصرب يهون من كيد الكافرين، كما قال تعاىل:"َوِإنم َتصم َمُلوَن حمُِ ا يَ عم
 120آل عمران: 

ِلُحوَن   َوَأِطيُعوا ِفَئًة فَاث مُبُتوا َواذمُكُروا اللَّ و هو طريق النصر كما قال تعاىل:"يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتمم  َه َكِثرياً َلَعلَُّكمم تُ فم
ربُوا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِيَن"األنفال: َهَب رحُِيُكمم َواصم َشُلوا َوَتذم  46 – 45اللََّه َوَرُسوَلُه َوال تَ َناَزُعوا فَ تَ فم

 بثه اهلل يف نفوسنا من خالل كتابه العزيز:وهذه البشارة والتثبيت للمؤمنني هي ما ي

تُوَن ا ِمِننَي الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ؤم َرى لِلمُمؤم ِبنٍي ُهًدى َوُبشم ِخرَِة ُهمم ل"طس تِلمَك آيَاُت المُقرمآِن وَِكَتاٍب مُّ زََّكاَة َوُهم بِاآلم
"حممد: ،ويقول تعاىل:" ِإنم تَ نمُصُروا اللَّ 3-1يُوِقُنوَن " النمل:  ،ويقول تعاىل:"يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَذا7َه يَ نمُصرمُكمم

ِلُحوَن   َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوال تَ نَ  ربُوا اَلِقيُتمم ِفَئًة فَاث مُبُتوا َواذمُكُروا اللََّه َكِثرياً َلَعلَُّكمم تُ فم َهَب رحُِيُكمم َواصم َشُلوا َوَتذم َزُعوا فَ تَ فم
اِبرِيَن"األنفال: إِ   46 – 45نَّ اللََّه َمَع الصَّ

أما النفس العاصية  تلك اليت اتسمت بالعناد وعدم متثل الطاعة هلل،فكتب اهلل ْلا الشقاء والذل واخلسران يف الدنيا 
 واآلخرة،قال تعاىل: " قال اخرج منها مذءوما مدحورا ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أْجعني"

، وقال تعاىل:"ويوم يعض 21، وقال:" أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفرتون"هود:18األعراف :
َم يَ نمظُُر المَمرمُء َما 27الظامل على يديه يقول يا ليتين اَتذت مع الرسول سبيال"الفرقان: ،"ِإنَّا أَنمَذرمنَاُكمم َعَذابًا َقرِيًبا يَ وم

َمتم يََداُه َويَ ُقوُل المكَ   40اِفُر يَا َليمَتيِن ُكنمُت تُ رَابًا" النبأ:َقدَّ

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 57 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 هوامش الدراسة

/ 4م،2002 -ه  1422( إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي: تفسري ابن كثري،دار طيبة،دمشق، 1) 
365. 

لعريب ، بريوت ، ا( حممد عبد العظيم الزرقاين: مناهل العرفان يف علوم القرآن،حتقيق فواز أمحد زمريل،دار الكتاب 2)
 .314-2/313م،1995 -ه   1415، 1ط

 .204-1،2/203م، القاهرة، ،ط1997( مصطفى صادق الرافعي:تاريخ آداب العرب،مكتبة اإلميان،3)

 )بتصرف(. 46-33م،ص: 4،1982( فرويد: األنا واْلُو،ترْجة حممد عثمان جنايت، دار الشروق ،بريوت،ط4) 

 )بتصرف(. 35(املرجع نفسه ص:5)

( حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية،أبو عبد اهلل: مدارج السالكني بني منازل اياك نعبد واياك نستعني، 6)
 .1/517، 11،2/36دار الكتب العلمية، بريوت،ط

 .36/ 2( املصدر نفسه 7) 

 .322/ 5( تفسري ابن كثري: 8)

 .1/216( املصدر نفسه 9)

 .1/217( املصدر نفسه 10)

 م،1981-ه 1402، 7د علي الصابوين :خمتصر تفسري ابن كثري،دار القرآن الكرمي، بريوت، ط( حمم11)
2/276. 

 321/ 5( تفسري ابن كثري 12)

  7/231( املصدر نفسه13)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 58 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 298/ 5( املصدر نفسه 14)

 253/ 6( تفسري ابن كثري 15)

 6/254( املصدر نفسه 16)

 4/251( املصدر نفسه 17)

 267/ 5( تفسري ابن كثري 18)

 267/ 5( املصدر نفسه 19)

 267/ 5( املصدر نفسه 20)

( الراغب األصفهاين:مفردات الفاظ القرآن الكرمي، حتقيق عدنان داوودي، دار القلم، دمشق 21)
 .303ه،ص4،1425ط

 ( شهاب الدين السيد االلوسي البغدادي:روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي،دار الكتب، العلمية، بريوت،22)
 .8/415م، 2005، 2ط

 336/ 6( تفسري ابن كثري:23)

 127/  8( املصدر نفسه 24)

 1/510( املصدر نفسه25)

 1/511( تفسري ابن كثري: 26)

 -1،1423( حممد بن إمساعيل البخاري أبو عبد اهلل :صحيح البخاري ،دار ابن كثري ،بريوت،ط27)
 (1915م،)حديث رقم 2002

 .333/ 4( تفسري ابن كثري 28)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 59 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 424/ 6(املصدر نفسه: 29)

( الفضل بن احلسن بن الفضل الطربسي:جممع البيان يف تفسري القرآن،حتقيق إبراهيم مشس الدين،دار الكتب 30)
 . 6/318م،1،1997العلمية،بريوت،ط

 1( السيد حممد حسني الطباطبائي:امليزان يف تفسري القرآن،منشورات مؤسسة األعلمي،بريوت،لبنان،ط31)
 14/7م،1997

 .8/379( روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي: 32)

( فخر الدين حممد بن عمر التميمي البكري الرازي الشافعي:التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب دار الكتب 33)
 .21/155م ،2004 2العلمية،بريوت، لبنان،ط

 .41-14/40( امليزان يف تفسري القرآن 34)

 .6/326آن(جممع البيان يف تفسري القر 35)

 14/41( امليزان يف تفسري القرآن36)

( عبد الكرمي بن هوازن القشريي: لطائف اإلشارات، حتقيق إبراهيم البسيوين،دار الكتاب العريب للطباعة 37)
 4/97والنشر،القاهرة ،د.ت،

ار د( حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري:تفسري الكشاف،حتقيق مصطفى حسني أمحد، 38) 
  3/64م،1،1985الكتاب العريب، بريوت،ط

( زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر املصري املعروف بابن أيب اإلصبع: حترير التحبري يف صناعة 39)
  القاهرة اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،حتقيق حفين شرف،

 .469م،ص1،1990ط

 7/340تفسري ابن كثري ( 40)
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 7/340(املصدر نفسه 41)

 3/82( املصدر نفسه 42)

 144/ 6( تفسري ابن كثري 43)

 144/ 6( املصدر نفسه كثري 44)

 145-144/ 6( املصدر نفسه 45)

 4/73تفسري ابن كثري  (46)

 73/ 4املصدر نفسه  (47)

 2/155( املصدر نفسه 48)

 1/329( خمتصر تفسري ابن كثري:49)

 126/ 4( تفسري ابن كثري 50)

 4/127( املصدر نفسه 51)

 127/ 4( املصدر نفسه 52)

 492/ 8( تفسري ابن كثري 53)

 492/ 8( املصدر نفسه 54)

 492-491/ 8( املصدر نفسه 55)

 226/ 7( تفسري ابن كثري 56)

   573/ ص: 4( املصدر نفسه 57)
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 8/69( املصدر نفسه 58)

 8/172( تفسري ابن كثري 59)

 وما بعدها. 112م،ص 1971( عائشة عبد الرمحن:اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي،القاهرة،دار املعارف،60)

 171/ 8( تفسري ابن كثري 61)

 4/347( املصدر نفسه 62)

 337/ 4( املصدر نفسه 63)

 4287/4288صحيح البخاري : (64)

د القادر املستدرك على الصحيحني، حتقيق مصطفى عب( حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري أبو عبد اهلل : 65)
 1/544(،1933)حديث رقم م،2002 –ه2،1422ط عطا،دار الكتب العلمية، بريوت،

  408/  14( املستدرك على الصحيحني 66) 
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Abstract 

 The Education become the place of competition, which is being in the world, 

compete tutorial, contemporary international tests proved beyond any reasonable 

doubt that the beginning of real progress, but only is education, and that all 

developed countries made advanced from the gate Education, as she puts education 

in priority programs and policy and It characterizes the current era  and 

technological knowledge and the spread of communications systems and the 

increasing use of computers and the expansion of the use of the Internet, which 

made the world a global village electronic. 

The paper addresses the role of higher education and scientific research in the 

Sudanese universities and addressed to a range of problems and obstacles facing 

higher education and scientific research, and shows the researcher aim of the paper 

is to assist in conclusion introduced modern methods and techniques for a range 

of solutions, and will address the researcher and the manner of scientific research, 

his research initiated by head-topics followed by the objectives of the research and 

its importance and its limits and its problems, then it raises a number of direct 

relevance to planning strategies in higher education and scientific research 

questions.         

Showing a researcher at the end of the research a number of  hoping to be of 

interest to professors in higher education, and researchers, officials and decision-

makers in strategic planning 
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 الملخص

صبح حمل التنافس الذي جيرى يف العامل وهو تنافس تعليمي ، فالتجارب الدولية املعاصرة أثبتت مبا ال أإن التعليم 
يدع جماالً للشك إن بداية التقدم احلقيقية بل الوحيدة هي التعليم ، وأن كل الدول املتقدمة اليت تقدمت تقدمت من 

املعريف والتكنولوجي  ستها وما يتسم به العصر احلايل بالتفجربوابة التعليم، الهنا تضع التعليم يف أولوية براجمها وسيا
وانتشار نظم االتصاالت واالستعمال املتزايد للحاسوب والتوسع يف استخدام شبكة االنرتنت, األمر الذي جعل 

 العامل قرية كونية الكرتونية. 
والعقبات اليت  والتطرق جملموعة من املشاكلتتناول الورقة دور التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلامعات السودانية 

تواجه التعليم العايل والبحث العلمي ، ويبني الباحث اهلدف من الورقة يف املساعدة يف إستنتاج وعرض طرق واساليب 
حديثة جملموعة من احللول ، وسيتناول الباحث وبأسلوب البحث العلمي، موضوعات حبثه اليت يستهلها باملقدمة 

ف البحث وأمهيته وحدوده ومشكالته، مث يطرح عددًا من األسئلة ذات العالقة املباشرة باسرتاتيجيات يليها أهدا
التخطيط يف التعليم العايل والبحث العلمي . عرض الباحث يف هناية البحث عدداً من التوصيات، آماًل أن تكون 

 اتيجي .أصحاب القرار يف التخطيط اإلسرت ذات فائدة لالساتذة يف التعليم العايل ، والباحثني، واملسؤولني، و 
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                                                                                   :المقدمة

التطور يف التعليم اجلامعي يؤدي دورًا مميزًا يف تقدم اجملتمعات وتنميتها وذلك من خالل وسائل ومهام متعددة لعل  
 أبرزها إرساء قاعدة البحوث العلمية )األساسية والتطبيقية(.

بحث العلمي والولقد أصبحت اجلامعات اليوم ومن خالل أهدافها ووظائفها األساسية املتمثلة بالتعليم األكادميي 
وخدمة اجملتمع أحد أهم العناصر الداخلة يف بناء وتطور حضارة العصر الذي نعيش فيه، فهي املؤسسة التعليمية األكرب، 
وهي عقل األمة وروحها، وهي قلبها النابض الذي يغذيها بالعلماء املبدعني، والقادة األفذاذ، والساسة واملفكرين، 

 تل  اجملاالت الذين بدورهم يشكلون أداة الرقي والتقدم واالزدهار .والقوى العاملة املدربة يف خم

جند أن كل جامعة حتتل مكانتها العلمية بني جامعات ومؤسسات التعليم العايل احمللية والعاملية من خالل أطروحاهتا  
، و  ة القاعدة األساسية اليت ستظل اجلامعومعايريها املختلفة، وتُعد اجلامعة مبثابة مركز إشعاع للمعرفة والعلم والفكر النرير

ينطلق ويتطور منها أداء أي جمتمع سواء أكان خدميًا أم إنتاجياً، ومن مث فإن حتديث وتطوير أداء اجلامعة ومجيع 
مكوناهتا هو الطريق الرئيس إلحداث التنمية احلقيقية يف أي جمتمع. ومن أملهم حتديث وتطوير اخلطط الدراسية للجامعة 

 .1كل وص  ملا درسه اخلريج مبا حيقق تقدم ومتييز اجلامعة على الصعيد احمللي والعاملي والصعيد املهين واألكادميياليت تش
أن الفجوة الكبرية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة ال ميكن تقليصها أال باالستخدام     األمثل لإلنسان من خالل  

 ميكن ليت ميكن إن تقدمها مؤسسات التعليم العايل واملبينة على أسس البحث العلمياالستثمار فيه ، فاملعرفة املنتجة ا
 للنهوض باجملتمع .  إن تنتج قوى عاملة مؤهلة ومدربة

إن الناظر إىل واقع التعليم العايل والبحث العلمي يف السودان جيد ان هنالك تراجع يف املستوى العلمي خلرجيي اجلامعات 
عداد الطلبة يكاد يقتصر على اجلانب النظري وعدم االهتمام باجلوانب التطبيقية  سواء على مستوى بشكل عام ، إذ أن إ

 التطبيق أو البحث العلمي ، مما أسهم يف إعداد كوادر علمية متارس التدريس والبحث العلمي يف اجلامعات مبستوى متدين
 
  

                                                           

 اإلسكندرية. –(، دراسات يف سياسة التعليم يف الوطن العريب، دار املعرفة اجلامعية 1993بدران , شبل )  - 1
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ة على واقع البحث العلمي ،  إن اجلامعة هي احلاضنة والراعيلضع  املهارات البحثية لديهم ،األمر الذي انعكس سلبا 

 للبحث العلمي وان أي خلل يف وضيفتها سوف ينعكس سلبا على جممل أنشطتها العلمية ويف مقدمتها البحث العلمي
يد خلرجيني وهلذا جيب علينا حتديد املشاكل واملعوقات اليت حتد من التطور يف جمتمعنا اجلامعي ويف كيفية إإلعداد اجل  

وكوادر تنهض بذلك اجملتمع وتعمل علي تنمية البالد وإبتكار وحتديث وتطوير يف كافة اجملاالت الطبية التقنية العسكرية 
وكل اجملاالت الصناعية واليتم ذلك اال بالبحوث العلمية اجليدة ولذلك جيب الوقوف علي جوانب الضع  ومناقشة 

هيل البداية سيتم توضيح املشاكل واملعوقات اليت ستناقش بشكل مفصل وذلك لتسالنقاط اليت متثل عائق لذلك , يف 
 طرق واساليب احللول املناسبة والقدرة علي تفادي املشاكل يف املستقبل .

  كلمات مفتاحية:
: عملية فكرية منظمة يقوم هبا شخص يسمى )الباحث( من أجل تقصي احلقائق بشأن مسألة أو البحث العلمي

مشكلة معينة تسمى )موضوع البحث(، باتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( بغية الوصول إىل حلول 
 .2ث( مالئمة للعالج، أو إىل نتائج صاحلة للتعميم على املشاكل املماثلة تسمى )نتائج البح

يتعلم الطالب يف جمال متخصص يؤهله  : هو مرحلة عليا من التعليم وخيتل  عن التعليم املدرسي حيثالتعليم العالي
 إحدى الشهادات يف ختصص معني أثناء دراسته اجلامعية للعمل يف أحد ميادين العمل بعد أن ينال

 مشكلة البحث :
ل اليها الباحث و اليت سيتم عرضها يف شكل نقاط أبرز هذه املشاكهناك جمموعة من املشاكل والتحديات اليت توصل 

 والتحديات:

 عدم توفري الوسائل التعليمية املطلوبة وطرق إستخدامها بكفاءة وفاعلية .  -1

عدم العناية حبسنننن اختيار األسنننتاذ اجلامعي املتميز املتمكن املتخصنننص والنظر فقط إىل شنننغل املكان مبا ميكن ال  -2
 يكون.مبا ينبغي أن 

إنعدام املعارف واخلربات  واملهارات األسنننننننناسننننننننية املتوافرة لدى خرجيي اجلامعات وهي ما جيب أن يتمتع به خريج هذا  -3
 التعليم من إمكانات عامة وختصصية، ومدى قدرته على االنطالق إىل سوق العمل.

                                                           

 إدارة البحوث.(. أزمة البحث العلمي يف الوطن العريب، الرياض: معهد اإلدارة العامة، 1981خضر، عبد الفتاح ) - 2
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ختلفة، وأن يتمتع مبهارة التعاون والتفاعل معها خصوصاً يف -4
ُ
 الرؤية العاملية للخريج، وضرورة أن يتفهم الثقافات امل

 ظل العوملة.

 احتمال حدوث عدم توازن بني التخصصات العلمية والتخصصات األساسية واإلنسانية .  -5
 اهداف البحث:

د اجيال اليت تساعد يف تطوير اساليب التعليم والبحث العلمي وكيفية إعدااهداف الورقة التعرف علي الطرق واالساليب 
ناضجة مؤهلة تساعد يف دفع مسرية التعليم وهي ضرورة إسرتاتيجية باعتبار التعليم هو مصدر الطاقة الدافعة للتنمية 

ث العلمي وحتديد خطة قومية للبح يعاين منها التعليم العايل والبحث العلمي يف حتديد املشاكل واملعوقات اليت  الشاملة,
 و خطة مدروسة لإلحتياجات املستقبلية من التعليم العايل والبحث العلمي يف جامعاتنا السودانية 

االبتكار ومواكبة التكنولوجيا والعوملة والتطوير للمقررات واملناهج حسب إحتياجات العصر وأعداد عقول من خالل  
 .  (3) األمة يف قدرة هؤالء على إحداث التقدم احلضاري املنشودبناء خطط دراسية لتحقيق أمل 

ألمهية املوضوع، وما نراه من تدهور يف املستوى العلمي يف اجلامعات العربية والسودانية ، وضع   أهمية البحث:
مكانتها العلمية على املستوى العاملي؛ باإلضافة إىل شكوى الكثري من املؤسسات، اليت تستخدم خرجيي هذه اجلامعات، 

ا التطوير رورة ملحة لتطوير جامعاتنا. وجيب أن يركز هذمن ضع  يف القدرة العملية على ممارسة الدور الفعرال يف جند ض
 على التعليم العايل والبحث العلمي كان اهداف الورقة العلمية اليت اعدها الباحث تناقش عدة نقاط وحماور .

 تتضح من خالل ما يلي:
ث للقائمني م هذا البحأن أمهية البحث العلمي هو الذي  يساهم  يف تقدم اجملتمعات وتطورها ويأمل الباحث أن يقد

على أمر التعليم اجلامعي ما  حيفزهم على بذل مزيد من اجلهد لالرتقاء مبستوى وسوية البحث العلمي يف اجلامعات 
 السودانية.

ويعترب البحث وسيلة تغذية راجعة، وجيب أن يزود البحث متخذي القرارات يف اجلامعات مبعلومات عن وضع البحث 
 تضح املطلوب منهم جتاه مسرية البحث العلمي وفق تصورات معينة.العلمي يف جامعتنا في

                                                           

(، أمهية التعليم العايل يف التنمية ويف االستثمارات واملوارد حاضراً ومستقبالً، حبث مقدم إىل مؤمتر التعليم العايل )رؤية شاملة 2003الدبويب، عبد اهلل )  -3
 .3/9/2003-1دورة يف االرتقاء خبطط التنمية واإلصالح والتحديث حاضراً ومستقبالً(، دمشق، 
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 هناك ثالثة أسئلة رئيسية في البحث وهي:

 ما هي التحديات والعقبات يف تطوير التعليم العايل والبحث العلمي ؟ : السؤال األول
 ما هي معوقات وحتديات اسرتاتيجيات التخطيط يف التعليم العايل ؟ : السؤال الثاني

: ما هي أدوار القائمني على اسرتاتيجيات التخطيط يف التعليم العايل ملواجهة تلك املعوقات  السؤال الثالث
 والتحديات؟

 سيتم االجابات علي اسئلة البحث من خالل تناول املوضوع بصورة شاملة ووضع احللول املناسبة .
 الدراسات السابقة :

ليم من خالهلا مت التعرف علي املشاكل واملهددات يف البحث العلمي والتعتناول الباحث بعض الدراسات السابقة اليت 
 العايل يف الوطن العريب وركز الباحث علي التعليم العايل السوداين .

 السابقة :  الدراسات تراها كما العلمي البحث مشكالت
 العلمي البحث معوقات وتصني  استقصاء السنني، عشرات ومنذ املختصون، حاول

 واملؤمترات األحباثالرتبوية، يف املشكالت هذه من العديد وترددت اإلسالمي، والعامل العريب، الوطن يف ومشكالته
 هذا يف والعلمية الرتبوية الدراسات من على العديد االطالع خالل ومن .املتخصصة واحملاضرات والندوات العلمية،
 جمموعة احلصر، ال املثال سبيل على منها، نعرض البحث، هذا إعدادتاريخ  وحىت املاضي القرن سبعينيات منذ اجملال،
 :الزمين وفق تسلسلها الدراسات من
 العلمي كوظيفة البحث اىل أشار حيث واجتاهاته، قضاياه اجلامعي، التعليم حول :(1977) مرسي دراسة  -1  

 العريب العامل جامعات العلمي يف البحث مشكالت أهم الباحث واستعرض املعاصرة، اجلامعة وظائ  من أساسية
 وارتباط العلمي، للبحث املرصودة املالية وضع  املخصصات العلمي، بالبحث العربية اجلامعات اهتمام ضع  :ومنها
 .وقضاياه اجملتمع مبشكالت ارتباطها وعدم الباحثني بالرتقية، لدى العلمي البحث اهداف
 امللك جبامعة العربية، املنعقدة اجلامعات يف التدريس هيئة عضو لندوة العمل وأوراق األحباث من جمموعة قدمت   -2

 إىل أشارت واليت ،( 1983 )دراسة عدس منها ، 1983 العام من آذار 2 إىل شباط 27 بني ما الفرتة يف سعود
 :يف من جمموعة من املشاكل تتلخص يعاين العربية اجلامعات يف العلمي البحث أن
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 .يستحقها اليت واألولية املطلوبة األمهية العلمي البحث إعطاء عدم   -1
 .العربية اجلامعات يف البحوث بني التكامل غياب   -2
 يف هيئة التدريس عضو الستقرار املالئمة الظروف باستقصاء : وعنيت ( 1984 )وعدس الكيالني دراسة  -3 

 :بالتايل الدراسة أهداف وحددت العربية، اجلامعات
 .العربية البلدان يف العايل التعليم يف التدريس هيئات أعضاء منها يعاين اليت املشكالت حصر  -1
 املناسبة احللول العلمية واقرتاح فعاليته لزيادة التدريس هيئة عضو الستقرار واملعنوية املادية االحتياجات حتديد -2

 .الفاعلية وزيادة التدريس هيئة عضو الستقرار
 يف ناشئة زالت ما العربية اجلامعات أن الدراسة، هذه خالل من مجعت اليت البيانات وتشري

 على ينعكس هذا ووسائلها، وكل وأنظمتها وإمكانياهتا، سياستها تطوير سبيل يف الكثري إىل حباجة زالت وما معظمها،
 واالعتبار باالهتمام حتظى ال التدريس عضوء هيئة استقرار مسألة أن أيًضا وتبني فيها، التدريس هيئة عضو استقرار
 تطوير شاهنا من اليت اجلهود تعبئة :منها التوصيات من الدراسة مبجموعة هذه أوصت وعليه، تستحقهما، اللذين

وتوفر  بوظيفتها اجلامعة تقوم حىت أساسية، استقرار عوامل معها لتجلب والتنظيمية املادية واإلدارية، اجلامعة إمكانيات
 .العلمي والتدريس البحث جمايل يف املنتج العمل على حتفزه اليت اإلجيابية اءاألجو  التدريس هيئة لعضوء
 بأن البحث يرى واملتوقع، الواقع بني الفلسطينية اجلامعات : ركزت الدراسة علي   ( 1986 )الجرباوي دراسة -4

 من وجدت اليت من األهداف هدفًا يشكل ومل انشائها، حني اجلامعات هذه أولويات قائمة على يكن مل العلمي
 :من كل لغياب اهتماًما، توليه أن أيًضا مبقدورها يكن ومل يومئذ، اجلها
 يرى كما العلمي، البحث أن مع .املالئم واملناخ املساندة، التحتية والبنية اجملتمعي، الدافع
 .الرتبوية املؤسسات مكانة ومقارنة لتحديد عليها املتعارف املقاييس أجنع من يعترب الباحث،
 لوضوح الفلسطينية تفتقر الرتبوية املؤسسات يف العلمي للبحث الحقا، جاءت اليت الدعوات، أن الباحث ويرى

 للبحث حقيقية مليزانيات هذه اجلامعات وافتقار الفلسطينية، اجلامعات بني التنسيق عنها وغاب عام، بشكل األهداف
 العلمي من البحث يتطلبه ما توفري ضرورة الباحث هامشًيا، ويرى الفلسطيين البحثي النشاط جعل مما العلمي،
 .اجملتمع تنمية يدعم البحثي ملا النشاط توجيه و ومستقل مركزي احباث مركز القامة املشرتك التخطيط مستلزمات
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 البحث يعيشها اليت وعمق األزمة العريب، الوطن يف العلمي البحث أزمة دراسته علي ركز يف ( 1993 )دراسة سلمان -5

 غياب يف الباحث، يقول وكما األزمة، هذه النظرية،وتتمثل البحوث جمال يف الواضح العجز خالل من العريب، العلمي
  يف العجز :املشكالت من العديد أفرز مما العربية، الدول لدى للبحث العلمي املعامل واضحة اسرتاتيجية وفلسفة

ويرى  .علمًيا االمة هنضة يف رائًدا دورًا تلعب ان عن العربية العلمية املؤسسات وعجز والبحوث الفردية، امليزانيات، -6
 .حقيقية تنمية اىل العريب، للوصول العامل يف القوة وعناصر الذات، على االعتماد يف يكمن األزمة من اخلروج أن الباحث

 حدود البحث:
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.  –مجهورية السودان  –الوطن العريب  الحدود المكانية :

 .2015يونيو  – 2015يناير  الحدود الزمانية:
تركز الدراسة علي مشاكل البحث العلمي والطرق اجليدة اليت تساعد يف احللول وتقدمي املساعدة  الحدود الموضوعية :

 للتعليم العايل لتطوير الطالب .
 اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي وذلك بوص  املشكلة يف البحث العلمي والتعليم العايل وتقدميمنهج البحث : 

جمموعة من احللول اليت يتوقع الباحث تساعد يف اعطاء نتائج جيدة تنعكس اجياباً علي الدور الذي ميكن القيام بة من 
 خالل الطالب .

 علمي والتعليم العالي :  المشاكل والمعوقات في البحث ال
 و تتمثل يف جانبني ومن خالل مناقشة املشكلة تتضح احللول املمكنة :  

 في جانب المتعلم :

تكمن يف الضع  العام للطالب يف جوانب عديدة تتمثل يف املعرفة اجليدة للتخصص والتطور الذي جيب إحداثه من 
علي  يف حالة االبتعاث ونقل ثقافة جديدة وحماربة الثقافة السالبةخاللة مشكلة الثقافة والنموء والنضج مشاكل اللغة 

اجملتمع يف خمتل  اجلوانب, لذا كان البد من تقصي الصعوبات والتحديات اليت تعيق تقدمه ومتنعه من أخذ الدور 
ألحباث العلمية املتميزة، ااملتوقع له يف خدمة احلركة العلمية واحلركة التنموية. فما املعوقات اليت حتول بيننا وبني إجناز 

 سواء كان ذلك على املستوى األساسي أم املستوى التطبيقي.
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الباحث الجيد األجواء العلمية املناسبة والصحيحة يف جامعاتنا فالبحث العلمي يعتمد على التفكري املبدع  وأوالطالب 
ا ميكن أن بالرغم من كل م-احملفز، فاملتخصننننننننص اخلالق الذي ال ميكن حث القادرين عليه إال من خالل توفري املناخ 

 فزال يستطيع أن يكون باحثاً مقتدراً إذا مل تتوفر له الشروط النفسية واألكادميية اليت حت -يتوفر له من عوامل مساندة

على العطاء العلمي. فالباحث حباجة إىل اإلحسننننننننننننننناس بأنه يعمل يف ظروف يسننننننننننننننودها الشننننننننننننننعور باحلرية األكادميية  
          مئنان النفسي.  واالط

إضنننافة إىل ذلك فإن اللقاءات العلمية بني أعضننناء هيئة التدريس يف القسنننم الواحد أو يف الكلية الواحدة، سنننواء كانت 
رمسية أو غري رمسية، فإن هلا تأثريها املباشننننننر على تنشننننننيط عملية البحث العلمي عند هؤالء األعضنننننناء. كما أهنم حباجة 

اكهم يف املؤمترات العلمية يف جماالت ختصنننصنننهم سنننواء ما يعقد منها يف البلد الواحد ذاته أو يف إىل تسنننهيل مهمة إشنننر 
بلدان أخرى.. وال خيفى أن يف كل ذلك إثراًء كبرياً خلربات الباحثني وحفزاً هلم على القيام باألحباث والدراسنننننننننننننننات يف 

 . 4جمال ختصصهم

 والمجتمع :في جانب التعليم العالي والبحث العلمي 

يف مسرية التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلامعات السودانية جند أن هنالك جمموعه من املشاكل والعقبات أهم هذه 
 املعوقات تتمثل فيما يلي:

غياب التقدير للجهود التي يبذلها الباحثون وتجاهل وإهمال النتائج التي يتوصلون  -1
فأصحاب القرار ال يعطون البحوث العلمية أية أمهية وال يعتمدوهنا كضرورة أساسية يستندون إىل  إليها:

 نتائجها يف بناء برامج مستقبلية، األمر الذي حيبط الباحثني وال يشجعهم على تكرار التجربة.

تحق االهتمام، شيئاً ال يسولرمبا ذلك راجع إىل عدم توافر قيم البحث العلمي بالشكل املطلوب وكأن البحث العلمي 
 أو إىل عدم ثقة جمتمعنا بشكل عام بالبحث العلمي.

 
                                                           

-351دراسنننننننننننننة يف الواقع والتوجهات املسنننننننننننننتقبلية، جملة احتاد اجلامعات العربية، عدد خا ، -(. اجلامعة والبحث العلمي1988عدس، عبد الرمحن ) - 4
389. 
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سياً فالتمويل عنصر أساسي لتهيئة الباحث نف ضعف التمويل أو عدم توفر التمويل الكافي: -2
–للعمل، لذا فإن إجراءات احلصول على األموال املطلوبة جيب أن تكون ميسورة. إال أن معظم باحثينا 

 جيدون صعوبة يف توفري التمويل الضروري لعملهم مبا حيتاجه البحث من موارد وأجهزة -إن مل يكن مجيعهم
 ا تعبئة استمارات الدراسة وإجراء جتارب، مما حيتاج إىل مصروفات ومساعدة ومجع معلومات وحتليلها، ورمب

أفراد يف إجراءات البحث أو الفنيني الذين ميكن أن يعملوا على صيانة املختربات وجتهيزها للعمل  -3
للحيلولة دون إهدار الوقت واجلهد والكلفة ومن ناحية أخرى فإن قلة مكافأة الباحث على جهوده 

 اإلجيابية اليت يتوصل إليها كل ذلك يشكل عائقاً كبرياً يف طريق إجراء البحوث وإجنازها.والنتائج 

                                    قلة مصادر المعلومات بالشكل الصحيح وصعوبة الوصول إليها: -4
إلمكانات افعملية البحث حتتاج إىل توافر إمكانية خاصة هبا تساعد على إجراء البحوث، ومن بني هذه 

اخلاصة توفر مصادر املعلومات وسهولة وصول الباحث إليها، وخباصة األمور املستحدثة منها مثل الذي 
تنشره الدوريات واجملالت العلمية املتخصصة، حيث حتوي مثل هذه املصادر عادة عصارة الفكر اإلنساين 

أمهية الثورة  ا يف عصرنا منيف جمال ختصص معني فاملعلومات عصب البحوث العلمية، وتأيت أمهيته
التكنولوجية اليت يشهدها العامل، مما يستحيل معه اإلملام باملعلومات مجيعها بطرق فردية أو تقليدية غالباً، 
ومن هنا يتبني لنا ضرورة وأمهية أنظمة املعلومات العلمية والتكنولوجية اليت ترفد الدارسني والباحثني مبا 

اإلحصائيات املطلوبة. وجامعاتنا السودانية تفتقر عمومًا إىل مثل هذه يكفي حاجتهم من البيانات و 
األنظمة رغم تطلعها وحرصها على اإلفادة من التقدم التكنولوجي يف جمال توثيق املعلومات، مما يثبط من 

زيد ي عزمية الباحث ويدفعه لالكتفاء بأقل املعلومات املتوافرة واالعتماد على نفسه بتوفري املعلومات، مما
أعباءه وجيعل مهمته صعبة يف مرحلة البحث أو تفسري النتائج، مما ينعكس سلباً على مستوى البحوث.  
كما تفتقر مكتبات اجلامعات عمومًا إىل املراجع العلمية الصاحلة للبحث من كتب ودوريات وجمالت 

      العربية وأجنبية. 

ثناء مجع املعلومات. كل هذه األمور تنعكس سلبًا على سوية ناهيك عن أسلوب الالمباالة الذي يواجهه الباحث أ 
 البحث العلمي يف اجلامعات السودانية.
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التعليم والبحث العلمي الذي خيدم عملية التنمية وخدمة اجملتمع هو من أساسيات واجبات األستاذ اجلامعي، ويتم 
تقييم األستاذ اجلامعي سنويا على ما يقدمه يف ذلك، بدون التفريط يف أي منها وإن احلصول على الشهادة العليا هو 

                                                                                                                                      العلمي.    البداية الفعلية للبحث العلمي، وليس هناية العطاء
 وإن البحث العلمي ليس للرتقية العلمية فقط، بل ضرورة ملحة خلدمة اجلامعة وخطط التنمية. كما أنه من الضروري

ساليب الرتقية العلمية، وذلك بوضع قيود جديدة، وتشجيع األستاذ اجلامعي يف النشر يف جمالت ذات مستوى حتسني أ 
                                                                              علمي مرموق، كأساس للرتقية.     

وجيب أن ندرك جيداً إن     وله على درجة األستاذية.  إن األستاذ اجلامعي مطاَلب بالبحث العلمي، حىت بعد حص
جامعاتنا لن تؤدي دورها، ما مل تنشأ فيها طبقة من األساتذة اجلامعيني واإلداريني الفاعلني الذين تنعكس نشاطاهتم 

الكل و  بشكل إجيايب على طلبتهم وجامعتهم وجمتمعهم؛ آخذين بنظر االعتبار أن الطالب هو حمور العملية الرتبوية،
 جيب أن يكون يف خدمته، لكي يكون عضوا نافعا يف اجملتمع,

هلذا جيب اإلهتمام بشرحية املعلمني واالساتذة واعضاء هيئة التدريس عموماً يف بالدي وذلك بتوفري العون املادي هبدف  
ج أجيال واعية بالتحديات ختريالتقليل من اهلجرات اليت حتصل لتعم الفائدة البالد وتنعكس اجياباً علي االجيال اجلديدة 
 اليت تواجه أمتها ومؤمنة مبهمتها ومسلحة بأعلي مستويات القيم وأخالقيات التعامل  .

مع الذيادة اهلائلة يف عدد اجلامعات احلكومية واخلاصة والكليات االهلية واخلاصة وحنن نعاين من الضع  واخللل يف 
فهم  واليوجد الدعم املشجع ومن مجيع االطراف سواء كان الباحثون نفسم املسرية التعليمية وافتقار يف البحث العلمي

 اليقدمون مايشجع والدعم من اجلامعات والتعليم العايل و افتقار البحث العلمي للدعم والتأييد اجملتمعي.
دعمه، فالبحث بومن احللول ايضاً لتنشيط البحث العلمي جيب على اجملتمع أن يعي حاجته له وأن يتخذ قراراً واعياً 

العلمي حيتاج إىل استثمار الكثري من اجلهد واملوارد وال يعقل أن يقوم اجملتمع مبثل هذا االستثمار إال إذا كان املردود 
املتوقع كبرياً. لذلك ال يتوقع أن يتم تطوير هذا اجملال يف داخل جمتمع ما إال بعد ما يعي هذا اجملتمع حاجته له، وهذا 

تمعنا عندما قام بدعم إنشاء جامعاته احمللية، فهو مل يعتربها مؤسسات حبثية ومل يتطلب منها القيام ما مل حيصل يف جم
 بتنشيط جمال البحث العلمي، وإمنا كانت بالنسبة له مؤسسات تدريس فقط.

الشننننننننروط  لبعد حتديد أهم إشننننننننكاليات التعليم العايل و البحث العلمي يف اجلامعات واملراكز والوحدات البحثية يف ظ
 واملمارسات اليت ينبغي توافرها لغرض تطبيق معايري اجلودة يف اجلامعات على الرغم من تعدد أسباب تراجع البحث 
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العلمي يف اجلامعات السودانية واليت نتجت أساسا بسبب هجرة العقول  وما رافق عملية التغيري من حتديات كبرية 

 -إال إن إمامنا الكثري من احللول للنهوض بالبحث العلمي منها : العلميعرقلت عملية النهوض اجلدي بواقع البحث 
  . االعرتاف بأمهية البحث العلمي يف اجلامعات كونه ميثل احللقة املتقدمة يف النهوض بالتعليم العايل - 

  . دعم سياسة النشر يف اجلامعات وتزويد كل جامعة مبطبعة مستقلة لنشر اإلنتاج العلمي لكوادرها –
 تفعيل االتفاقيات الثقافية مع اجلامعات األجنبية وتبادل األساتذة معها لرفع املستوى العلمي لألستاذ اجلامعي . –

وضع سياسات واضحة لاليفادات تشمل كافة أعضاء اهليئات التعليمية  و البحثية واالهتمام بتشجيع البحوث   –
 .  املشرتكة

 . داء اهليئات التدريسية الجناز حبوثهم يف اجلامعات الرصينة خارج البالتسهيل منح إجازات التفرغ العلمي ألعض –

مما سبق يتضح بكل جالء أن البحث العلمي يف اجلامعات حمدود األهداف والغايات، ولذلك ال ينظر إليه بالكثري من 
لى الساحة يف القائمة ع اجلدية والتقدير ألنه حمدود الفائدة، وال ميس موضوعات حيوية، وال يساعد يف حل املشكالت

 خمتل  اجملاالت.

ومن هنا كان البد من إعادة النظر يف األوضاع القائمة للبحث العلمي وختليصه من السلبيات واملعوقات اليت حتول دون 
 متكينه من حتقيق غاياته واآلمال املعلقة عليه.

رفع  أفضل من شأنها أن تسهم فييعرض الباحث مجموعة من الحلول تمثل رؤية مستقبلية لواقع وتوجهات 
 مستوى البحث العلمي في جامعاتنا وتجعله هادفاً ومفيداً وعمليًا:

توفري األموال الالزمة ألعضاء هيئة التدريس للقيام باألحباث املختلفة على أن تعطى األحباث املتميزة سنوياً  .1
 واإلنفاق عليه. مكافآت، ميكن ذلك من خالل إنشاء صناديق مشرتكة لدعم البحث العلمي

العمل على توفري قواعد املعلومات البحثية كخدمات مكتبية جامعية إضافية، وقاعدة عريضة للمعلومات يف  .2
 القسم األكادميي حىت يفيد منها املدرسون وطلبة الدراسات العليا على حد سواء.

 ها.التعاون يف إنشاء بنوك للمعلومات واستخدام التقنيات احلديثة يف الوصول إلي .3

ينبغي أن يكون لعضو هيئة التدريس اهتمام حبثي خا  يف جمال معني حبيث يتمكن من اكتساب املعرفة العلمية  .4
 الضرورية لذلك اجملال من ناحية، وحىت ينطلق يف أحباثه ودراساته ضمن حدود ذلك اجملال.
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 نشر األجواء العلمية املناسبة على مستوى الكليات واألقسام العلمية. .5

اجلامعات أن تقوم بتوفري ما يتطلبه البحث العلمي من مستلزمات ضرورية وال سيما حتقيق االستقرار  مطالبة .6
الوظيفي والنفسي لعضو هيئة التدريس يف مكان العمل. فاالستقرار الوظيفي والنفسي يهيئ لعضو هيئة التدريس 

 .5 املناخ املناسب لرتكيز جهده وتفكريه على تطوير اهتماماته األكادميية

إنشاء معهد مركزي يسهم يف إعداد مساعدي الباحثني لكل اجلامعات واهليئات البحثية األخرى. إن إعداد  .7
مساعدي الباحثني للعمل يف جمال البحث العلمي ال يقل أمهية عن إعداد الباحثني، فهم من الكوادر الالزمة لنجاح 

ىل متابعة دائمة خبطوات طويلة يف الوقت واجلهد، حتتاج فيها إالبحث العلمي وحتقيق أهدافه، فاألحباث العلمية متر 
ورصد النتائج أواًل بأول وعرضها على الباحثني لتحليل وتفسري هذه النتائج واستخال  احلقائق والنظريات من 

قدرة لخالل التحليل والتفسري وذلك يتطلب مساعدي باحثني يتوفر يف إعدادهم األمانة العلمية وحتمل املسؤولية وا
 على األداء .

املطالبة بتكوين جلنة مركزية للبحث العلمي مكونة من عمداء البحث العلمي يف كافة اجلامعات أو من ينوب  .8
عنهم، مهمتها رسم سياسة حبثية عامة وفقاً خلطة شاملة، تتحدد مبوجبها األولويات والضوابط اليت جيب أن حتكم 

د ة اجملتمع واحتياجات تنميته من جهة، وما يتوفر للجامعات من موار نشاط البحث العلمي، وفقاً ملا تفرضه حاج
 وطاقات من جهة أخرى.

 مطالبة اجلامعات بإعداد برامج لتنشيط البحث العلمي كعقد الندوات وإلقاء احملاضرات املتخصصة دورياً. .9

صصات املالية لتوفري يف املخ مطالبة اجلامعات بتشجيع اإليفاد حلضور املؤمترات والندوات املختلفة وإعادة النظر .10
 نفقات اإلقامة والسفر.

أن أمهية مؤسسات التعليم العايل تكمن يف أحد أهم خمرجاهتا و هم ان محلة الشهادات الذين يتم خترجيهم من اجلامعات 
 جيب عليهم املسامهة  يف النهضة والتنمية ولتحقيق هذة االهداف مت مناقشة املشاكل والعقبات من مجيع النواحي 

 
                                                           

 اإلسكندرية. –(، دراسات يف سياسة التعليم يف الوطن العريب، دار املعرفة اجلامعية 1993بدران , شبل )  - 5
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اليت حتول  املشاكل و الصعوبات اليت يواجهها عضو هيئة التدريس، و وتطرق الباحث إىل ظروف عمل هيئة التدريس و

 دون حتقيق اجلودة يف العملية التعليم.
  .اهتممنا هبيئة التدريس بالتعليم العايل، اليت تعترب حمور العملية التعليمية

لية التدريس يف اجلامعة و  العمل األكادميي يف اجلامعة ألهنم هم الذين يتحملون مسؤ أعضاء هيئة التدريس هم عماد
 ولون عن اإلرشاد األكادميي يف اجلامعة، أوعلى مستوى الدراسات العليا، وهم املسؤ التدرج سواء على مستوى

الدراسات العليا،كمايتحملون مسؤولية النشاط البحثي يف اجلامعة و هو ما يتطلب كفاءات  اإلشراف على طالب
  .مهامه بشكل فعال عضو هيئة التدريس من أداء معينة، متكن

 الطرق واالساليب الحديثة التي تساعد في تطوير التعليم العالي و البحث العلمي :    
حتسني نوعية مؤسسات التعليم العايل وتأيت من خالل ثالث مهام كما يرى "الباحث"ال بد من القيام هبا يف سياق 

 خطة متكاملة األبعاد وهي:
قية وكافة ت التعليم العايل القائمة، خاصة يف فروع العلوم الطبية والتطبيضرورة تقليل االستيعاب يف مؤسسا .أ

 العلوم اإلنسانية من خالهلا يتم حل اليت اذدياد البطالة بني اخلرجيني . 
 زيادة حتسني اإلمكانيات وجتهيزات التدريس والبحث العلمي. .ب
ادة تطبيق مبدأ اهليئات التدريسية، وإعضرورة تقييم هيئات التدريس، ووضع برامج فعالة للنهوض بقدرات  .ج

 التنافس كعنصر جوهري يف شغل مناصب هيئات التدريس.
ضرورة وضع معايري النوعية ملؤسسات التعليم العايل اجلديدة وتطبيقها بصرامة، وعدم إضافة مؤسسات جديدة  .د

ؤسسات القدمية افس املإال إذا كانت تساعد على حتسني املستوى العام للنوعية بصورة جوهرية من خالل تن
واجلديدة، وإقامة نظام اعتماد جدي لربامج التعليم العايل وتطبيقها حبرفية لضمان النوعية يف مجيع مؤسسات 

 التعليم العايل.
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:النتائج والتوصيات  

:النتائج  
إن التقدم العلمنني والتكنولوجي يفرض نفسنه على اجملتمع لذا جيب مسايرة التطور والتغيري يف أساليب التعليم و البحث 
العلمي والتقدم التكنولوجي يف اجملتمننع الراقي ومنهنا اجملتمع العريب وجند ان هناك فجوة كبرية بني الدول املتقدمة والدول 

 ات يف العلننوم النظرية والتطبيقية والتطور التكنولوجي وأساليب التعليم الذي أصبح مسه من مسالنامية أساسهننا هو التقدم 
العصر وان اهلجرات لالساتذة واملدرسني واخلربات اثرت تاثري مباشر وبالتايل انعكست علي الطالب وبشكل ملحوظ 

 يف ادائم واكتساهبم للمعارف وحيت يف ثقافتهم.
 جملاالت يف اجملتمع ة اجملاالت اانب التعليم او اإلمهال والتجاهل املتزايد انعكست سلباً علي كافونسبة لعدم اإلهتمام جب

حدد الباحث جمموعة من النقاط كانت موضع الورقة ملا له من اثر يف كبري عملية مواكبة التطور وإكتساب املعارف 
فكريا وحضاريا  نتطور التنمية يف كافة اجملاالت فبالتعليمواخلربات والتوقع اجليد يف اإلستفادة من الطالب والباحثني يف 

إن التعليم يهدف إىل إبراز أفراد ذو فكر ووعي،  وعلميا، وميكن أن نصل إىل املستحيل من تطور واكتشافات، كما
 واستمرار احلياة وتطوير اجملتمع. وهو استثمار يف إعمار األرض،

 
 :التوصيات

ن المسؤولين م من التوصيات المتعلقة بموضوع البحث، لعلها تلقى اهتماماً يعرض الباحث فيما يلي عددًا 
 وأصحاب القرار وهي

  حتديد أهداف كل اختصا  يف التعليم العايل، وخباصة االختصاصات التطبيقية حىت يعرف الدارسون
ما هي العمل، و واملدرسون إىل أين يصبوا جهودهم، وما هي املخرجات املطلوبة، وأين مواقعها يف سوق 

 مهمتها.
  االهتمام بشرحية منسويب التعليم العايل واالعداد املهوله اليت هاجرت وهي تنعكس سلبًا علي االجيال

 اجلديدة .
  إغناء اجلامعات مبستلزمات البحث العلمي من املراجع وأدوات املختربات واملعامل وسواها، ويف مقدمتها

 واملستمر باملراكز العاملية الرئيسية. مراكز املعلومات ذات االتصال املباشر
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  ختطيط التعليم العايل الذي يوازن بني احلاجات من القوى العاملة وبني اإلقبال على التعليم، وبني املوارد
 املتاحة.

  وضع برنامج فعرال للتعليم والتدريب املستمرين يكفل التكي  املستمر للخرجني مع عامل العمل ومع
 والتقنية. املستجدات املعرفية

  [11سورة الرعد: ]     ِإنَّ اللََّه اَل يـُغَيـُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى يـُغَيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ صدق اهلل عز وجل حيث يقول       
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:المراجع  

  ( دراسات يف سياسة التعليم يف الوطن العريب، دار املعرفة اجلامعية1993بدران , شبل ،) – درية.اإلسكن 
  ( أمهية التعليم العايل يف التنمية ويف االستثمارات واملوارد حاضراً ومستقباًل، حبث 2003الدبويب، عبد اهلل ،)

مقدم إىل مؤمتر التعليم العايل )رؤية شاملة دورة يف االرتقاء خبطط التنمية واإلصالح والتحديث حاضراً ومستقباًل(، 
 .3/9/2003-1دمشق، 

 (. أزمننة البحننث العلمي يف الوطن العريب، الرينناض: معهنند اإلدارة العننامننة، إدارة 1981الفتنناح ) خضننننننننننننننر، عبنند
 البحوث.

 ( اجلامعة والبحث العلمي1988عدس، عبد الرمحن .)- دراسنننننننننننننننة يف الواقع والتوجهات املسننننننننننننننتقبلية، جملة احتاد
 .389-351اجلامعات العربية، عدد خا ، 
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Abstract 

The present study aims to clarify the level of awareness with ethics of the 

Educational research for graduate students at the University of Al Baha, in the 

following aspects: the theoretical framework and previous studies, application and 

data collection, Data analysis and interpretation of results, and general ethics in 

scientific writing. The researcher used the descriptive approach, and Questionnaire 

for data collection. The study sample consisted of (46) Faculty members of the 

College of Education at the University of Al Baha. 

The study findings refer to: the degree of awareness with ethics of the Educational 

research for the graduate students at the University of Al Baha came in 

(average)degree, with Arithmetic mean totaled(2.25) out of (3). While the aspect 

of application and data collection came in the first order and (high) degree with a 

mean (2.39). Whereas the degree of awareness with ethics of the Educational 

research for the graduate students at the University of Al Baha in aspect of 

theoretical framework and previous studies came in the last order and (average) 

degree with a mean (2.15). 

Furthermore, the current study showed that: there were no statistically significant 

differences between the study sample about the degree of awareness with ethics of 

the Educational research for the graduate students at the University of Al Baha due 

 to different variables including; scientific degree, and experience teaching in 

graduate programs.                                                                                                       

The study introduced a number of recommendations and conclusions based the 

aforementioned findings.                                                        
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 الملخص

لباحة، يف اهتدف الدراسة إىل بيان مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة 
اجلوانب اآلتية: اإلطار النظري والدراسات السابقة، وإجراءات التطبيق ومجع البيانات، وحتليل البيانات والنتائج 
وتفسريها، واألخالقيات العامة يف الكتابة العلمية. حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي، واالستبانة أداًة جلمع 

 ( من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة الباحة.46البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

ومن أبرز نتائج الدراسة: جاءت مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة  
( درجات. وجاءت مستوى 3( من أصل )2.25ككل عند مستوى )متوسط(، حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي)

أخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات الوعي ب
(. يف حني جاءت مستوى الوعي بأخالقيات البحث 2.39عند مستوى )مرتفع( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

متوسط( ار النظري والدراسات السابقة عند مستوى )الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة يف جانب اإلط
 (.2.15يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب )

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الوعي 
: الدرجبأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة تعود الخت ة العلمية، واخلربة الف متغرير

 التدريسية يف برامج الدراسات العليا. 

 وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج. 
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 مقدمة 

حيث  ورقيها، ريةالبش تقدرم يف مرموقة تسهم فله مكانة هنضة حضارية، لبناء البحث العلمي هو أحد السبل املهمة
 احللول اجيادإل مشكالته، على والوقوف مكوناته، واكتشاف عامله، على التعررف على اإلنسان مساعدة على يعمل

 هبا املناط األوىل ةالرتبوي املؤسسة اجلامعة متثل حيث للجامعات، األساسية الوظائف إحدى كما أنه ميثل  .املناسبة هلا
  .قدمهات اليت العليا الدراسات برامج خالل من الباحثني بإعداد العناية وبالتايل العلمي، البحث مسؤولية

والبحث العلمي هو حتقيق منهجي لوضع احلقائق، وحماولة ملعرفة شيء جديد بطريقة منهجية وعلمية، وهو أيضاً 
. ولذلك تأيت أمهية ةيهدف إىل تطوير املعرفة، ويسعى لتجميع األدلة والرباهني اليت تساعد يف تطوير معرفتنا بالظاهر 

مراعاة أخالقيات البحث العلمي على قاعدة نتائج تلك البحوث وفوائدها احملتملة واملخاطر اليت تنطوي عليها، 
 وخاصة البحوث اليت هتتم بالقضايا الطبية، والرتبوية، والنفسية، واالجتماعية لكوهنا تتصل بشكل مباشر باإلنسان

(European Union, 2010 :15). 

 هبدف العلمي حثالب يف العلمية الطريقة تطبيق من خالل العلمي، البحث جوانب من جانبا الرتبوي البحث عدوي
 .الرتبوية للمشكالت املناسبة احللول وإاجياد الرتبوي األداء حتسني

 التدريس مادة توفري يف كذل ويتمثل املعرفة، نشر يف يسهم اجلامعي العلمي البحث من جزءا باعتباره الرتبوي والبحث
 ويتمثل الرتبية تطبيق مث بية،الرت  ميدان إىل اجلديد تضيف اليت البحوث إنتاج يف ذلك ويتمثل املعرفة وتنمية والتدريب،

 الساحة على حةاملطرو  الرتبوية للمشكالت احللول ووضع التعليمية، للمؤسسات الرتبوية البحوث خدمة يف ذلك
 (.25: 2004الشامسي،) والرتبوية التعليمية

 خبصائص تسمي وأن البد الناظرين أعني أمام وجالئها احلقيقة، إىل للوصول يعمل الذي الرصني الرتبوي والبحث
 يتعلق ما وكذلك وأخالقياته، وموضوعه بالبحث يتعلق ما مقدمتها يف يأيت نافعا، مفيدا حبثا منه جتعل ومسات

 والتوثيق، والتثبت طيط،والتخ بالتنظيم تتعلق الرتبوي للبحث أخالقيات هناك إن حيث. وآدابه مساته وأهم بالباحث
 يتميز ولن. هلا اسبةاملن احللول وإاجياد الرتبوي اجملتمع على تطرأ اليت السلبيات ومواجهة الشمولية، والنظرة والدقة

  ذلك هدف حيقق ما العلمي الباحث وآداب مسات من لديه باحث بتوفر إال األخالقيات بتلك الرتبوي البحث
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 وتواضع، ضوعيةومو  احلقائق، تقصي يف اإلسالم مبنهج والتزام العمل، يف وإخالص هلل، تقوى من وغايته البحث
 . الرتبوي الباحث اهب ويلتزم يعيها أن ينبغي اليت واملبادئ القيم من ذلك غري إىل...  واطالع أفق وسعة علمية، وأمانة

 البحوث يف املبادئ لكت تطبيق على وحيرص وممارسة، اعتقادا العلمي البحث أخالقيات على الباحث يرتىب أن وينبغي
  من األكادميية النزاهة وتعد. جامعيا أستاذا بوصفه حمرتفا أو العليا، الدراسات مراحل يف متدربا بوصفه ينجزها اليت

 وجتنبه ومبادئه، لميالع البحث قيم انتهاك من وتعصمه الثقة، تكسبه هبا وااللتزام الرتبوي، الباحث أخالقيات أهم
 (.144: 2010إمساعيل،) املتعددة وصورها املختلفة مبظاهرها العلمية األمانة خمالفة يف الوقوع

 واملهاري، العلمي البناء إىل باإلضافة الرتبوي، للباحث األخالقي البناء مسؤولية اجلامعات يف الرتبية كليات  وتتحمل
 تقوى ذلك وقبل ية،واملوضوع والصدق األمانة يف تتمثل اليت الرتبوي البحث بأخالقيات لديه الوعي تنمية خالل من
 .اإلسالمية القيم ضوء يف البحثية مهمته أداء يف واإلخالص اهلل

 مشكلة الدراسة:

هبدف الوصول  ،لتهواإلجابة على أسئ ،للوصول إىل حتديد مشكالت امليدان الرتبوي وسيلة مهمةميثرل البحث الرتبوي 
من  واالستفادة من نتائجه احلالية مستقبال. وتعدر املعايري والضوابط والقوانني اليت حتكم البحث الرتبوي ،إىل احلقائق

 أهم العوامل اليت تسهم يف جناحه وحتقيق أهدافه، وهي ما يُطلق عليها أخالقيات البحث الرتبوي. 

ث إن " التسليم حي ،كان من املهم توعية الباحثني بأخالقيات البحث الرتبوي  ،ولضمان اجلودة يف األداء البحثي
بأمهية البحث العلمي يف تطوير اجملتمعات وتقدمها يقتضي التسليم أيضا بأمهية الباحث العلمي، وبضرورة االهتمام 

لمي... وملا كان لبحث العحبسن اختياره وإعداده وتدريبه وتأهيله، ألن الباحث العلمي هو األداة لتحقيق أهداف ا
البحث العلمي من األولويات اليت وجدت اجلامعة من أجلها كان البد من متابعته وتقصري مجيع اجلوانب املتعلقة به 

 (.33: 1434وعلى رأسها األخالقيات اليت ينبغي للباحث التقيد هبا " )احلبيب، و أبو كرمي، 

إىل أخالقيات البحث العلمي وأنه من األمور املعقدة يف Stutchbury ( (2009 :489ويشري ستوتشبوري 
البحوث الرتبوية، وحياول تقدمي أسلوب جديد ملراجعة احلاالت اليت تعزز من طرق التحليل األخالقي والنهوض هبا 
والتعامل معها تفصيلياً، كما يعرض طرقا فلسفية خمتلفة لكيفية مراجعة القضايا بشكل أخالقي، لضمان سالمة 

 بحوث، أيضا يناقش املخاوف اليت تثار حول القيود واللوائح املنظمة ألخالقيات البحث العلمي. ال
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وقد جاء االهتمام املتزايد بالبحث الرتبوي جزءا من االهتمام بالبحث العلمي اجلامعي، وتعبريا عنه على أساس أن 

جلميع أفراد  بيق األساسي لتحقيق أي قوة ذاتيةاإلنسان هو مصدر القوة والتقدم يف كل جمتمع، وأن الرتبية هي التط
اجملتمع، وأن البحث العلمي وسيلة الرتبية لتحسني أساليبها، والنهوض مبستواها، ومواجهة املطالب املتعددة امللقاة 

 (.47: 2004عليها )الشامسي، 

الب، لعلمي لدى الطوقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث إىل وجود إشكالية تتعلق بأخالقيات البحث ا
أن مستوى وعي املبحوثني بأخالقيات البحث  م،( يف نتائج دراسته213: 2001فقد ذكر القيسي وآخرون )

العلمي االجتماعية مل يصل بعد إىل مداه املطلوب، وعلى صعيد املوقف األخالقي للباحث كشفت الدراسة عن 
 تدين مستوى وعي وإدراك املبحوثني هلذا اجملال. 

شار دراسة أخرى إىل أن هناك تدنيا عاما يف األخالقيات املهنية، وركزت على بعض صور هذا التدهور يف كما أ
جمال العلوم اإلنسانية من حبث وكتابة وتدريس ونشر... مع غياب اإلتقان وممارسة االنتحال العلمي وإساءة استخدام 

 (.19: 1995البحث العلمي )حجازي، 

إىل مسؤولية الباحثني عن APA 1992) )واثيق األخالقية للجمعية النفسية األمريكية ويف السياق نفسه تشري امل
فقد أوصيا  Stern & Elliot (1995)األداء األخالقي يف حبوثهم أو تلك اليت جتري حتت إشرافهم. أما 

بضرورة تطوير منهج خاص لتدريس أخالقيات البحث األكادميي ليقوم أعضاء هيئة التدريس بتدريسه )يف احلبيب، 
 (. 32: 1434وأبو كرمي، 

وتزداد أمهية التمسك بأخالقيات البحث وقيمه لدى طالب الدراسات العليا يف مرحليت املاجستري والدكتوراه أكثر 
وريوس؛ من منطلق أن طالب الدراسات العليا ميثلون اجلماعة الرتبوية الصاعدة يف اجملتمع، من طالب مرحلة البكال

حيث يقدمون إنتاجا تربويا ذا قوة تأثريية جمتمعية، وميثل هذا اإلنتاج يف جممله اخلطاب الرتبوي لدى الرتبويني اجلدد، 
مع. وبناء الواقع الرتبوي أو حول أحد جوانب اجملتالذي يعرب عن مجلة التصورات واملفهومات واالقرتاحات لديهم حنو 

على هذا الواقع يرى كثري من األكادمييني يف التعليم العايل أن امتالك طالب الدراسات العليا منظومة أخالقية وقيمية 
، ذبشكل عام وإكساهبم بشكل خاص أخالقيات البحث يعدر مقياسا يُؤخذ به يف جمال جودة التعليم اجلامعي )األستا

2004 :8.) 
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ات العليا بكلية برامج الدراس ويف ضوء ما سبق وبناء على ما يلمسه الباحث من خالل طبيعة عمله يف التدريس يف
الرتبية، وكذلك اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها، يرى أننا حباجة إىل الوقوف على مستوى الوعي بأخالقيات 

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:عليا، ومن هنا البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات ال

لتدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة ا الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدارسات العليا مستوىما 
 ؟ بجامعة الباحة

 وحيلرل هذا السؤال إىل األسئلة الفرعية اآلتية: 

الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا يف جانب اإلطار النظري ما مستوى الوعي بأخالقيات البحث  .1
 ؟ والدراسات السابقة

لتطبيق ومجع إجراءات ا جانب يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى ما .2
 البيانات؟

البيانات والنتائج  حتليل جانب يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى ما .3
 وتفسريها؟

 العليا؟ الدراسات طلبة الوعي باألخالقيات العامة يف الكتابة العلمية لدى مستوى ما .4

هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا  .5
 الدراسات برامج يف التدريسية واخلربة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا الختالف الدرجة العلمية،

  العليا؟

 أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدف الرئيس اآليت:

يئة التدريس من وجهة نظر أعضاء ه مستوى الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدارسات العليابيان 
 بجامعة الباحة.
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 ويندرج حتت هذا اهلدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية: 

 .مفهوم أخالقيات البحث الرتبويحتديد  .1

النظري  يف جانب اإلطار العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى بيان .2
 .والدراسات السابقة

 التطبيق راءاتإج جانب يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى بيان .3
 .البيانات ومجع

 البيانات ليلحت جانب العليا يف الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى بيان .4
 .وتفسريها والنتائج

 العليا. الدراسات طلبة لدى الكتابة العلمية باألخالقيات العامة يف الوعي مستوى بيان .5

 الدرجة العلمية، إىل متغرير  تُعزي واليت االستبانة حماور حول الدراسة عينة استجابات بني الفروق حتديد .6
 واخلربة التدريسية يف برامج الدراسات العليا.

 أهمية الدراسة 

 إنر هذه الدراسة تكتسب أمهيتها مما يلي: 

جناح البحث الرتبوي واالستفادة من نتائجه تتوقف بشكل كبري على وعي الباحث بأخالقيات البحث  .1
 العلمي. 

مهمة البحث الرتبوي تكمن يف الكشف عن املعرفة، ومعرفة أهم الطرق واألساليب ملعاجلة مشكالت  .2
سؤولية ي يف ضوء املامليدان الرتبوي، وال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل استخدام أدوات البحث العلم

 األخالقية للبحث الرتبوي.

 تزويد طلبة الدراسات العليا مبعايري أخالقيات البحث الرتبوي للعمل مبضموهنا عند كتابة أحباثهم العلمية. .3

 معرفة مستوى الوعي لدى طلبة الدراسات العليا بأخالقيات البحث الرتبوي. .4
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هم ليا باجلامعات بنقاط الضعف ومواطن اخللل لدى طلبتتزويد اجلهات املشرفة على برامج الدراسات الع .5
 فيما يتعلق بأخالقيات البحث الرتبوي. 

 مصطلحات الدراسة  

 أما املصطلحات املستخدمة يف هذه الدراسة فهي: 

عملية استقصاء منظمة ودقيقة تقوم على جمموعة من القواعد والقوانني العلمية هبدف : البحث التربوي -
 تربوية ومجع البيانات املتعلقة هبا وحتليلها وتفسريها، وإاجياد احللول املناسبة هلا باستخالصوصف مشكلة 

 النتائج وتعميمها فيما بعد.

 سلوك كمحت اليت واآلداب واملبادئ القيمية واألحكام الشروط جمموعة هي: أخالقيات البحث التربوي -
حبثه  مراحل مجيع يف األطروحة أو الرسالة أو التخرج مشروع إعداده أثناء اجلامعة يف الباحث الطالب

  .(33: 1434 وأبو كرمي، احلبيب،)

 حدود الدراسة 

لدى طلبة  يبأخالقيات البحث الرتبو  مستوى الوعي يف حدودها املوضوعية تقتصر هذه الدراسة على بيان .1
 .الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 لباحة.اجبامعة الرتبية  كلية  طلبة الدراسات العليا يفالدراسة على  يف حدودها املكانية تقتصر .2

يف حدودها الزمانية تقتصر هذه الدراسة على وقت إعداد هذا البحث وتطبيق أداته يف الفصل الدراسي  .3
 هـ.1437-1436األول من العام اجلامعي 

 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

 مفهوم البحث الرتبوي وأمهيته وأخالقياته.يتناول الباحث فيما يلي 
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 مدخل مفاهيمي للبحث التربوي

اب؛ حَبَثَه يـَْبَحثُه حَبْثاً كلمة )حبث( يف اللغة تعين "  ... ْحُث: َأن َتْسَأل عن شيء، وَتْسَتْخربوالبَ ... طََلُبَك الشيءَ يف الرتر
، مادة: حبث(. فيدخل يف 1410")ابن منظور، تَّْشُت عنهفَـ  :اْسَتْبَحْثُت وابـَْتَحْثُت عن الشيء، مبعىن واحد َأيو 

معىن البحث الطلب والتفتيش، والسؤال عن الشيء وهو ما يفعله الباحث يف طلبه العلم، ويف حبثه عن إجابة سؤال 
 أو أسئلة. 

قائق ( تعريف املختصني للبحث العلمي فيقول: هو " عملية علمية جتمع هلا احل25: 1996ويورد أبو سليمان )
والدراسات، وتستويف فيها العناصر املادية واملعنوية حول موضوع معني دقيق يف جمال التخصص؛ لفحصها وفق مناهج 

 علمية مقررة، يكون للباحث منها موقف معني؛ ليتوصل من كل ذلك إىل نتائج جديدة ". 

ريقة ا األسلوب العلمي وقواعد الطويف تعريف آخر: هو جمموعة اجلهود املنظمة اليت يقوم هبا اإلنسان، مستخدم
العلمية يف سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف ظواهرها وحتديد العالقات بني هذه الظواهر)عدس 

(. فهو عملية منظمة يسعى من خالهلا الباحث إىل مجع احلقائق واملعلومات يف ضوء املنهج 53: 2004وآخرون،
 ، والضبط، والتعميم.العلمي هبدف اكتشاف املعرفة، والتنبؤ

أما البحث الرتبوي فيعدر نشاطا أساسيا لتنمية الكفاية يف املواقف التعليمية، وتوفري املعرفة اليت تسمح بتحقيق 
األهداف الرتبوية بأكثر الطرق واألساليب فعالية. ويسهم يف تطوير الفكر الرتبوي علميا وعربيا وقطريا، بغية حتقيق 

نسان وزيادة سعادته، كما أنه يسهم يف دراسة الواقع وحل املشكالت اليت تواجهه )الشامسي، مزيد من تطوير حياة اإل
 (. وهو بذلك ميثل أداة مهمة للتطوير والتغيري من خالل حل املشكالت الرتبوية.24: 2004

والبحث الرتبوي جانب من جوانب البحث العلمي، يتحدد بتحديد التخصص الذي يبحث فيه الباحث فهو " 
واحد من ميادين البحث العلمي املختلفة وهو يسعى حبكم تسميته إىل التعرف على املشكالت الرتبوية وإاجياد احللول 

 ( وعلى هذا فالبحث العلمي أعم وأمشل.4: 1992املناسبة هلا")عدس، 

 ( أنه ليس هناك تعريف عام موحد للبحث الرتبوي ألن البحث نشاط واسع متنوع،16: 1994ويرى مرسي )
ويأخذ أشكاال خمتلفة، وأساليب متنوعة، وقد يكون نتيجة جهود فرد واحد، أو جمموعة من األفراد أو يكون مسؤولية 
 هيئة من اهليئات أو منظمة من املنظمات... ويف كل األحوال يكون هدف البحث دائما توسيع نطاق املعرفة البشرية 
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 وتنميتها.

إاجياد تعريف للبحث الرتبوي، فقد عرفه غري واحد من الرتبويني، ومن تلك إال أن هذا الرأي ال يشكل مربرا لعدم 
التعريفات أنه " العملية الصحيحة واملوضوعية اليت هتدف إلاجياد حل مشكلة معينة وحمددة، ويعرفه البعض بأنه تطبيق 

 (.10يخ، د.ت:يضي، والشالطريقة العلمية تطبيقا منظما ومدروسا من أجل الوصول إىل حل ملشكالتنا الرتبوية" )الر 

ويُعرَّف كذلك بأنه " استقصاء دقيق، يهدف إىل وصف مشكلة موجودة بامليدان الرتبوي التعليمي، هبدف حتديدها 
 ومجع املعلومات والبيانات املرتبطة هبا وحتليلها، الستخالص نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها واخلروج بقواعد وقوانني

 (.49: 1999هذه املشكلة أو املشكالت املشاهبة عند حدوثها )العنيزي وآخرون، ميكن استخدامها يف عالج

ويستهدف البحث الرتبوي استكشاف القوانني ومبادئ العمليات الرتبوية حثرا لتطوير الرتبية وتقدمها ملواكبة احلاضر 
ني مردوده، وحتديث التعليم وحتسواملستقبل. ووضع األسس النظرية والعملية خلطة تربوية عامة، وكذلك جتويد نوعية 

، املفاهيم اليت ينبغي تعلرمها، والعادات اليت ينبغي اكتساهبا، وكذا أساليب التفكري، وحتسني نوعية الرتبية )الشامسي
2004 :26-27.) 

لبحوث، اوميكن تقسيم البحث الرتبوي إىل ثالثة أنواع، والفرق الرئيس بني هذه البحوث يكمن يف طبيعة كل نوع من 
 ومنهجه، ومدى الدقة والضبط املستخدم يف مواجهة احلقيقة العلمية، وحماولة الكشف عنها، وهي: البحث األساسي

 Action ، البحث املوقفيApplied Research، والبحث التطبيقيBasic Research أو النظري
Research  ،ل البحث الرتبوي(. يف حني يذكر جلربت ساكس يف كتابه " أصو 29-27: 1994)مرسي "

 (. 36: 2004تصنيفات أخرى للبحوث الرتبوية، هي: البحث التحليلي والوصفي والتجرييب )يف الشامسي، 
وتتمثل أمهية البحث الرتبوي يف أنه يبحث يف الظاهرة اإلنسانية، والكشف عن طبيعتها، ودراسة واقعها، وتناول 

سني الواقع حتياجاهتا، وإاجياد احللول املناسبة ملشكالهتا، وبالتايل حتاملنظومة الرتبوية بكافة أبعادها، للوقوف على ا
 الرتبوي وزيادة فعاليته.
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 أخالقيات البحث التربوي

تتمثل أخالقيات البحث الرتبوي يف املعايري والضوابط األخالقية اليت يسري يف إطارها الباحث الرتبوي عند إعداده 
ن تكون الضابط جلميع خطواته وإجراءاته، بدءا من الشعور باملشكلة وحتديدها لدراسته، واليت يعمل جاهدا على أ

 وانتهاء باستخالص النتائج وصياغة التوصيات واملقرتحات يف ضوئها.
وأخالقيات البحث العلمي هي جمموعة من الضوابط واملعايري األخالقية الرفيعة املنبثقة من التصور اإلسالمي هلذا 

 أن حتكم سلوكيات وممارسات الباحث العلمي والرتبوي فيما خيتص بذاته هو، وضرورة متكنه من اجلهد، واليت ينبغي
آليات البحث العلمي وضوابطه قبل أن ميارسه، وحتكم كذلك عالقته بزمالئه الباحثني، وعالقته بطالبه ومن مث حتديد 

 (. 176: 1996عالقته باجملتمع اإلنساين كله بصفة عامة )بكرة، 
( إىل أن 28: 1989ميكن حتقيق ذلك إال من خالل باحث متمكن من أدواته البحثية، حيث يشري محدان )وال 

من أهم العوامل املؤثرة على صالحية البحث العلمي هو أهلية الباحث العلمية للقيام بالبحث العلمي، ويرتبط هبذا 
لمي، وميوله دوات وختطيط وتنفيذ البحث العالعامل كفاية معرفته النظرية والتطبيقية ملفاهيم ومبادئ وطرق وأ

وأخالقياته العامة حنو البحث عموما واحملافظة على دقة نتائجه بوجه خاص، حيث إن امليول الشخصية اليت حيملها 
 الباحث العلمي جتسد حتد مهم يهدد صدق نتائج البحث العلمي، حيث تتأثر سلبا أو إاجيابا.

استقامة الباحث العلمي وأن يكون أهال هلذه املسؤولية العلمية، وأن يتمتع إن البحث العلمي ال يستقيم إال ب
 باألخالق العلمية وأهال ألن يتحمل تلك املسؤولية، وأن يتحلى باألخالق الفاضلة يف عالقته مع ربه وعالقته مع 

الباحث وعدم (. أما فساد أخالقيات 189: 2008بين اإلنسان وبكل ما يف الوجود من خملوقات )عبد احلي، 
أمانته يف أداء البحث وحتليل وتفسري نتائجه وتبنيه املناروة خالل ذلك للحصول على ما يريد أصال ــ بالتغاضي عما 
تفرزه فعال عينات وإجراءات البحث ــ تشكل أخطر التهديدات اليت تواجه البحث العلمي على اإلطالق حيث ال 

ستقبل جزئيا، والنتيجة زيف وسراب يف الفكر اإلنساين، وخراب أو تعثرر مل مينع الفرد هنا من اختالق جترييب كليا أو
 (.28: 1989اإلنسان واجملتمع )محدان، 

ث العلمي حعن مراجعة أخالقيات البStockley & Balkwill  (2013: 8)ويتحدث استوكلي وبالكويل 
 حث العلمي، بأخالقيات الب من الباحثني كثري  التزامواليت متخض عنها عدم  ،من خالل املؤمترات والورش العلمية
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وااللتزام باملعايري األخالقية املنصوص عليها، وخاصة فيما يتعلق بالسلوك األخالقي للبحوث اليت جترى على البشر، 
   وعدم التقيد باطالعهم على اهلدف من البحث وأخذ املوافقات املنصوص عليها يف معايري أخالقيات البحث العلمي.

إلقاء الضوء على اللوائح املنظمة ملراجعة أخالقيات البحث العلمي يف الواليات  Hecht (1996) هتشت لوحياو 
 د األحباث الطبية باملعايري واألساليب األخالقية يف البحث العلمي واليت ظلت حمل نقاشاملتحدة، والكشف عن تقير 

 لعدة قرون، يف الوقت الذي تعفى )استثناء تقليدي( فيه البحوث االجتماعية يف البيئات الرتبوية من الرقابة وإخضاعها
ئح االحتادية كيفية مراجعة القوانني واللواللمراجعة وفق الضوابط واملعايري اخلاصة بالبحث العلمي، ويناقش أيضا  

واملنظمة لعموم البحث العلمي بكافة ختصصاته، كما يناقش كيفية التصدي للتحديات اليت تواجه التشريع الذي 
يكفل إدراج كل البحوث للمراجعة األخالقية وخاصة البحوث الطبية والسلوكية وذلك يف ضوء "تقرير باملونت" عن 

ية حلماية البشر اخلاضعني للتجارب من اللجنة الوطنية حلماية املوضوعات البشرية الطبية احليوية املبادئ األخالق
 واألحباث السلوكية.

إن املكانة العلمية للبحوث تتوقف إىل حد بعيد على ما يتسم به العلماء الباحثون من جتررد وموضوعية ونزاهة وحياد، 
 (. 2002وقواعد األخالقيات يف إجراء البحوث )خليل، وطه، باإلضافة عن االبتعاد عن انتهاك معايري 

ولذا فإن أعضاء هيئة التدريس باجلامعات مطالبون بتنمية الوعي لدى الطالب اجلامعي عموما وطالب الدراسات 
العليا على وجه اخلصوص بأخالقيات البحث الرتبوي، وبالتايل فإن الباحث الرتبوي مطالب بااللتزام باملعايري 

 والضوابط األخالقية للبحث الرتبوي لتحقيق أهدافه واالستفادة من نتائجه.
( إىل املسؤولية األخالقية للباحث من زاوية عالقتها بالناحية الفنية لتصميم األحباث،  1995ويعرض سويف )

لتحليل، مشريا اب اكاختيار املشكلة، وعينات الدراسة، والباحثني املساعدين، وكفاءة األداة ومستوى مالءمتها، وأسب
إىل االحنرافات واخلروقات الكثرية اليت ترتكب بوعي أو بدونه، متثل مظهرا من مظاهر اخلروج على قواعد أخالقيات 

( إىل أن خطة التحليالت اإلحصائية وعرضها وكتابة التقرير عن 20: 1992البحث العلمي. ويشري عبد اخلالق )
 النتائج ختضع مجيعا ملبادئ أخالقية.

ومن املهم أن يدرك اجلميع أن البحوث ليست يف جوهرها مشكوك فيها أخالقياً، وليست الفضائح العلمية هي 
املقصودة من أخالقيات البحث العلمي، ولكن على الطرف اآلخر هناك إخفاقات تتعلق بدقة وجودة البحوث قد 

ضوابط ال تتوقف على مراعاة الشروط والتدخل يف نفس السياق. ومن هنا ميكن القول إن أخالقيات البحث العلمي 
 األساسية يف البحث العلمي، بل ميكن تضمني دقة وجودة البحوث ضمن سياق أخالقيات البحث العلمي. وعلى 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Hecht%2C%20Jeffrey%20B.%22%7C%7Csl~~rl','');
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الرغم مما سبق ذكره فإن االهتمام بأخالقيات البحث العلمي جاء نتيجة لعدد من الفضائح املتتالية لبعض األعمال 

ان ها املشاركني ملخاطر جسيمة، وهناك بعض األمثلة الشهرية واليت أدت يف النهاية إىل إقامة جلالبحثية اليت تعرض في
 .((European Union, 2010 :15 مستقلة ملراجعة أخالقيات البحث العلمي

العتبارات اإن مراعاة الباحث للشروط املنهجية واتباعه األصول العلمية يف حبثه ــ تندرج من ناحية معينة ــ حتت 
األخالقية، وميكن أن نفهم هذه العالقة بشكل أفضل عندما نصوغ املسألة هبذه الصورة: إن عدم اتباع الشروط 
املنهجية يف البحث يعد أمرا غري أخالقي. ومن مث ميكن القول بأن مراعاة الشروط املنهجية من بني أخالقيات البحث 

روط املنهجية واالعتبارات األخالقية قد ال يكون حمددا حتديدا تاما العلمي، مع مالحظة أن اخلط الفاصل بني الش
(. أي أن التخلي عن هذه األخالقيات واالخالل هبا ليس فقط يف االنتحال واالحنياز 10: 1992)عبد اخلالق،

ام باملنهجية ز وعدم املوضوعية وغريها من القيم العلمية اليت ينبغي للباحث التحلي هبا، وإمنا هو كذلك يف عدم االلت
 العلمية الصحيحة يف اخلطوات اإلجرائية للبحث.

إن اإلخالل مبعايري أخالقيات البحث الرتبوي يف أي مرحلة من مراحله تعين فساد النتائج وبالتايل فساد البحث 
 وعدم صالحيته للتعميم، وبات هو املشكلة بعد أن كان وسيلة حلل املشكالت. 

 خالقية للبحث التربوي:ضوابط ومعايير المسؤولية األ
 قيامهم أثناء مراعاهتا اجيب اليت والضوابط إن مما يسهم يف حتقق أخالقيات البحث العلمي، التزام الباحثني باألصول

 : اليت تتمثل فيما يلي العلمي، البحث بإجراء
 واملشاكل اجاتاحل تلك حبوثهم تراعي حبيث الدويل، واجملتمع احمللي اجملتمع ومشاكل حاجات تفهم .1

 .وتنميتها حلها يف لتسهم
 البحثية، االتفاقيات إبرام عند وخاصة البحثي، الفريق أفراد معاملة يف واإلنصاف العدل قواعد مراعاة .2

 األحباث يف املدين اجملتمع مؤسسات مبشاركة واالهتمام بينهم؛ البحثية والعوائد املخصصات تقسيم
 .نتائجها من االستفادة يف وحقها

 حالة يف األضرار حجم تقليص على والعمل العلمي، بالبحث باملشاركني اإلضرار مواطن عن البعد .3
 .وقوعها
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 معني زمين توق وحتديد عنه، تنجم أن ميكن اليت املخاطر وحتديد البحث، من املرجوة الفوائد تقدير .4

 . البحوث إلهناء
 تقارير من كذل يرافق ما مع منه، االنتهاء وحىت العلمي البحث إعداد مراحل مجيع يف املوضوعية مراعاة .5

 .العلمي البحث يف املتبع املنهج ضمن ونشرها ونتائج
 .للنشر وتقدميه ثالبح إعداد يف العلمية املنهجية معايري وتطبيق املتميزة البحوث إجراء يف الدقة مراعاة .6
 .حقوقهم هلم ظحيف مبا أصحاهبا إىل واإلشارة االقتباس، ودقة األحباث، تأصيل يف العلمية األمانة مراعاة .7
 .يةالشخص حقوقهم على واحملافظة األحباث يف املشاركني لألشخاص والسالمة األمن قواعد مراعاة .8
 واحرتام إخالص،و  أمانة بكل تنفيذها على واحلرص الباحثني، مع املربمة والعقود باالتفاقيات االلتزام .9

 .لميالع بالبحث املتعلقة احلكومية والسياسات اجلامعية واألعراف القانونية واللوائح األنظمة
 هبدف له ملمنوحا احلق استخدام إساءة أو شخصية، منافع حتقيق يف نفوذه استغالل بعدم الباحث يلتزم .10

 ختاذا ضرورة مع اآلخر البعض حساب على الباحثني لبعض تسهيالت أو فرص، أو خدمات، منح
الدائمة  فيه )اللجنة املشاركني أو نتائجه، أو البحث، إجراء على ذلك تأثري ملنع الالزمة التدابري

 (.10-9: 1434ألخالقيات البحث العلمي، 
 ( فيما يلي: 48: 1975أما املسؤولية األخالقية للباحث الرتبوي فيوجزها الشيباين )

ملعريف اأن يستهدف من نشاطه البحثي خري جمتمعه وأمته، ونفعها وخدمة مصاحلها، وزيادة رصيدها  .1
يف تشخيص  موالتقين، وزيادة إنتاجيتها، وحتقيق تطورها وقوهتا، وحتقيق العدالة واملساواة والرفاهية، واإلسها

 ومواجهة وحل مشكالهتا
أن يلتزم بقضايا وأهداف وآمال جمتمعه وأمته، وأن يسعى خملصا لإلسهام يف حتقيقها من خالل اختيار  .2

واألساليب املقبولة خلقيا واليت تتمشى مع القيم األخالقية واإلنسانية املشروعات واملناشط والطرق 
 املرغوبة.

 أن يراعي القيم السائدة يف جمتمعه اليت يقرها الدين والعقل والعرف. .3
أن يلتزم بأخالقيات البحث الرتبوي وباملبادئ والقواعد اخللقية اليت تتضمنها القوانني األساسية، وأن  .4

ريها اطاته البحثية. ومن هذه األخالقيات: املوضوعية يف مجع البيانات وحتليلها وتفسيراعيها يف مجيع نش
 واستخالص النتائج منها، ويف إصدار األحكام العلمية، واحلياد الفكري، والتجرد عن األهواء، والدقة يف 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 95 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
، ويف مالحظة الظواهر، لعلميةالتعبري، ويف استعمال االصطالحات واملفاهيم، ويف اختيار العينات، وتصميم التجارب ا

ويف تصوير ودراسة الواقع، ويف التحكم يف املتغريات، ويف التنبؤ مبدى حدوث أو عدم حدوث الظاهرة يف املستقبل، 
وأمانة النقل واملالحظة، وحتري احلقيقة، وتصوير الواقع على ما هو عليه، وتقدمي فهم للظاهرة موضوع البحث يطابق 

قع، وفحص األدلة والتأكد من صدقها، والنظرة إىل األمور نظرة كلية، واالنفتاح الفكري والنفسي ما هي عليه يف الوا
 واملرونة الفكرية، وعدم التحيز وجتنب الغرور.

( لعدد من القيم العلمية اليت تشكل يف جمموعها األخالقيات 2-1: 2008ويف السياق نفسه يعرض األسدي )
 تمثل فيما يلي:   القيمية للعمل البحثي، واليت ت

املوضوعية: وتعين أخالقيا ذكر احلقائق اليت مت التوصل إليها كما هي سواء عززت وجهة نظر الباحث أو  .1
 تعارضت معها، دون أي تغيري أو حتريف عليها.

 الدقة: وتعين أخالقيا اعتماد مقاييس دقيقة مستندة إىل أسس علمية للوصول إىل نتائج مقبولة. .2
 يعين استخدام الطريقة العلمية املمنهجة يف الوصول إىل احلقيقة.العلمية: وهذا  .3
احليادية: أي االبتعاد عن التعصرب والتزمت والتمسك بالرأي والذاتية بل اتصاف الباحث باحليادية  .4

 واالحنياز كليا إىل احلقيقة العلمية أي أن يكون الباحث منفتحا عقليا.
 د الباحث على األدلة والرباهني الكافية إلثبات صحة النظرياتالداللة: وتعين أخالقيا ومهنيا أن يعتم .5

 والفرضيات للتوصل إىل احلل املنطقي املعزز باألدلة.
أن يدركوا املسؤوليات  كما ينبغي عليهم،  املعرفةينبغي أن يكون لدى الباحثني االهتمام مبجاالت تعزيز ومهم يكن فإنه 

ما هي، ولتحقيق ك  توصلوا إليهااخلاصة الواجبة عليهم يف هذا السبيل، واليت من أمهها متابعة وعرض احلقائق اليت 
ذلك اجيب عليهم تكريس طاقاهتم لتطوير وحتسني كفاءهتم األكادميية، كما ينبغي عليهم أيضا ممارسة النقد الذايت 

اءة استخدام مواقعهم  عدم إس يهم أيضاينبغي علكما ستخدام وتوسيع ونشر املعرفة.  الم، واالنضباط والعدل يف قراراهت
 (.12: 1434اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي، ) كباحثني لتحقيق مكاسب شخصية

ويف ضوء ما سبق سوف يتناول الباحث يف هذه الدراسة أخالقيات البحث الرتبوي من عدة جوانب على النحو 
 :اآليت
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ات يف وتتمثل هذه األخالقيأوال: أخالقيات البحث التربوي في جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 يف البحث ميسه أن على والوطنية، واحلرص الدينية الضوابط الباحث، ومراعاة إمكانات حدود يف املشكلة اختيار
 الدقة بدقة، والتزام ثالبح مصطلحات وأمهيته، وحتديد البحث أهداف حتديد يف اإلنسانية، واملوضوعية املعرفة تقدم

 مبوضوع صلتها لىع بناء السابقة الدراسات وأمانة، وحتديد بدقة املقتبسة النصوص العلمية، وتوثيق املادة مجع يف
 .السابقة الدراسات بنتائج االستشهاد عند البحث، واملوضوعية

احث باختيار منهج ويلتزم فيه البثانيا: أخالقيات البحث التربوي في جانب إجراءات التطبيق وجمع البيانات: 
الدراسة املناسب، وحتديد اجملتمع والعينة، وبناء أداة الدراسة بشكل صحيح، وحتكيمها، والدقة واألمانة يف تطبيقها، 

 وعرض البيانات مبوضوعية.
قيات تتعلق بالتحليل وهي أخاللتربوي في جانب تحليل البينات والنتائج وتفسيرها: ثالثا: أخالقيات البحث ا

واختيار األسلوب االحصائي املناسب، وحتليل البيانات وتفسريها بدقة، ومن مث استخالص النتائج وتفسريها واالبتعاد 
 عن الذاتية وعن املبالغة يف تعميم النتائج.

بط املعتمدة، وتتمثل يف كتابة اخلطة البحثية بإتقان وفق املعايري والضواالعلمية:  رابعا: أخالقيات عامة في الكتابة
 ومراعاة حسن الرتتيب والتنظيم، وسالمة الكتابة من األخطاء اللغوية والطباعية، ووضوح العبارة ودقتها.

 دراسات سابقة: 

أخالقيات البحث العلمي لدى طالب وهدفت الدراسة إىل التعرف على  (:هـ1434)الحبيب، وأبو كريم دراسة 
الكليات اإلنسانية يف جامعة امللك سعود. وتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس من محلة الدكتوراه 

والبالغ  1431/1432يف الكليات اإلنسانية )الرتبية، اللغات والرتمجة، اآلداب، العلوم اإلدارية( للفصل الثاين 
لى . وقد أظهرت نتائج الدراسة لتقديرات أفراد العينة عاملنهج الوصفي انوقد استخدم الباحث .( فراد250عددهم )

(، كما كان حال مجيع جماالت الدراسة 2.48األداة الكلية يقابل التقدير مبستوى متوسط، إذ بلغ املتوسط احلسايب )
دراسة إحصائية على األداة الكلية للالتقدير مبستوى متوسط، كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

 تُعزى ملتغريي اجلنس والرتبة األكادميية.
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إىل إبراز بعض األخطاء الشائعة يف استخدام اإلحصاء يف البحوث  الدراسة وهدفت (:2013)غنايم  دراسة
 احث املنهجالب واستخدم. الرتبوية، والكشف عن بعض أشكال التجاوزات األخالقية يف استخدام هذه اإلحصاءات

الوصفي. وقد قدمت الدراسة من خالل نتائجها تصورا مقرتحا ملعايري االستخدام األخالقي إلحصاء يف البحوث 
 الرتبوية.

توضيح أهم القيم اليت اجيب توافرها يف الباحثني والقائمني على  إىل الدراسة وهدفت (:م2012)سليمان  دراسة
حث النهج الوصفي. واستخدم البا املنهج الباحثة واستخدمت. إشكالياتهأمر البحث الرتبوي، والوقوف على أهم 

الوصفي التحليلي. وقد قدمت الدراسة من خالل نتائجها رؤية مقرتحة لبناء القيم الالزمة لتطوير البحث الرتبوي 
 باجلامعات املصرية.

عريب العلمي وموقف الباحث ال: وهدفت الدراسة إىل التعررف طبيعة أخالقيات البحث م(2008دراسة عبدالحي )
منها، ودور اجلامعات العربية يف تطوير البحث العلمي، والعوامل اليت تؤثر فيه، وأهم مشكالته، وقد استخدم الباحث 
املنهج الوصفي التحليلي، وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف البحث العلمي وقلة تقدير معطياته ونتائجه على املستوى 

ف تقييمها، وإمهال أعضاء هيئة التدريس وعدم إدراكهم  أن البحث العلمي جزء ال يتجزأ من العام للمجتمع، وضع
مهمتهم وعمله يف اجلامعة، وأن البحث العلمي العريب يلتزم إىل حد ما بقيم وعادات اجملتمع العريب، وال يوجد تناقض 

عية، وفقدان الثقة املطلوبة لدى املؤسسات الصنابني نتائجه وبني معتقداته الدينية، وعدم توفر احلد األدىن من الثقة 
 بني اجلهات اإلنتاجية وبني البحث العلمي العريب.

التعررف على مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا لقيم البحث  إىل الدراسة وهدفت (:م2005)األستاذ  دراسة
طبقت الوصفي. و  املنهج لباحثا واستخدم. العلمي، كما يتبدى من خالل خطاباهتم من وجهة نظر أساتذهتم

( أستاذا جامعيا ممن مارسوا اخلربة اإلشرافية على طلبة الدراسات العليا. وتشري نتائج الدراسة إىل 40الدراسة على )
أن ترتيب جماالت النسق القيمي على النحو التايل: البصرية الفكرية، يليه املوضوعية، مث العقالنية، مث حب االستطالع، 

 ومل يتأثر باملتغريات املتعلقة باألستاذ اجلامعي. %80ى القيم البحثية لديهم أقل من وكان مستو 

التعررف على أهم معامل وأبعاد األزمة األخالقية للبحث العلمي يف  إىل الدراسة وهدفت (:م2004)علي  دراسة
  استخدمتو . األخالقيمصر من أجل بناء دستور أخالقي للبحث العلمي، مع وضع مقرتح ألهم معايري الدستور 
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الوصفي. واستخدمت أسلوب دلفاي جبوالته املتعددة. وقد أكدت نتائج الدراسة على أمهية املعايري  املنهج الباحثة
األخالقية للبحث العلمي الالزمة ملواجهة عصر املعلوماتية، وهي املعايري اليت ضمنتها الباحثة للتصور املقرتح الذي 

 قدمته الدراسة.

التعررف على مستوى وعي التدريسيني يف كلييت اآلداب  إىل الدراسة وهدفت (:م2001)لقيسي وآخرون ا دراسة
والرتبية/ عدن بأخالقيات البحث العلمي من حيث املوقف األخالقي من قضايا الفرد واجملتمع، واملوقف األخالقي 

 املنهج لباحثا واستخدم. لوم االجتماعيةمن القضايا املنهجية، واملوقف من اخلصائص األخالقية للباحثني يف الع
 الوصفي. وتشري نتائج الدراسة إىل أن الرتاجع يف مستوى الوعي بأخالقيات البحث العلمي االجتماعي يعود إىل 

ضعف اعتياد البحث العلمي، واجلهل مبواثيق الشرف األخالقية للعلوم االجتماعية، والبيئة األكادميية احمليطة 
 واألجواء املتاحة هلم للنمو والتطورر املهين/ وهناك ما يتصل بالوازع األخالقي للباحثني أنفسهم.بالباحثني، 

وضع ميثاق أخالقي يضبط سري العملية البحثية وحيدد خطاها، هدفت الدراسة إىل و  (:م1996) بكرةدراسة 
حث املنهج شرية. واستخدم البويرسم اجتاهها، لتمكني البحث العلمي والرتبوي من حتقيق أهدافه يف خدمة الب

 وقد .الوصفي، وسار الباحث يف دراسته وفق الرؤية اإلسالمية لقضية البحث العلمي وأخالق العلماء والباحثني
إىل أن اإلخالص، والبحث عن احلق، والنظرة الشمولية، والبعد عن اهلوى، وااللتزام باملوضوعية، نتائج الدراسة أشارت 

لتواضع، والصدق واألمانة من أهم أخالقيات ومعايري الباحث العلمي. أما عن أخالقيات البحث واالنتفاع بالعلم، وا
العلمي اليت حتكم العالقة بني العامل وطالبه فتتمثل يف نشر العلم والتدرج فيه، وتقبل االختالف يف الرأي، وحب 

يؤمن الباحث  ث وعالقته بزمالئه يف أنالعلم والرغبة يف طلبه. أما أخالقيات البحث العلمي فيما يتعلق بالباح
بالتباين واختالف اآلراء، وضرورة وضع قواعد للحوار واملناقشة، وعقد الندوات واملؤمترات وحلقات النقاش لتبادل 

 اآلراء وإثارة األفكار وتوليد املعرفة.

خالص أهم تأصيل أخالقيات البحث االجتماعي، واست إىل الدراسة وهدفت (:م1995)البحيري  دراسة
أخالقيات البحث العلمي من وجهة نظر عينة من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس. واستخدم الباحث النهج الوصفي 
التحليلي. وقد قدمت الدراسة من خالل نتائجها جمموعة من املعايري األخالقية املتعلقة بالبحث العلمي يف خمتلف 

 خطواته.
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 التعليق على الدراسات السابقة:

 ت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف جوانب واختلفت عنها يف جوانب أخرى، على النحو التايل:اتفق

تنوعت أهداف الدراسات السابقة بني معرفة أخالقيات البحث العلمي لدى الطالب ومستوى وعيهم  -
ذ(، وبني )األستابتلك األخالقيات كما يف دراسة )احلبيب وأبو كرمي( ودراسة )القيسي وآخرون( ودراسة 

التعررف على أهم معامل األزمة األخالقية يف البحث العلمي، والوقوف على طبيعة أخالقيات البحث العلمي  
كما يف دراسة )علي( ودراسة )عبد احلي(، وأخرى تناولت وضع ميثاق أخالقي يضبط سري العلمية البحثية، 

دراسة )علي(، بينما تناولت دراسات أخرى أهم أو دستور أخالقي للبحث العلمي كما يف دراسة )بكرة( و 
القيم اليت اجيب أن ميتلكها الباحث كما يف دراسة )سليمان(، أو الوقوف على أخطاء الباحثني يف اجلانب 
 اإلحصائي كما يف دراسة )غنامي(. بينما تناولت الدراسة احلالية مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي.

 يف تناول الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي مع دراسة )القيسي وآخرون(.اتفقت الدراسة احلالية  -

اتفقت الدراسة احلالية يف اختيارها ملعرفة واقع طلبة الدراسات العليا وطبيعة املرحلة فيما يتعلق بأخالقيات  -
ينما ب البحث الرتبوي مع كل من دراسة )احلبيب وأبو كرمي( ودراسة )القيسي وآخرون( ودراسة )األستاذ(،

 اختلفت يف ذلك مع كل من دراسة )غنامي، وسليمان، وعلي، وبكرة، والبحريي، وعبد احلي(.

اتفقت الدراسة احلالية يف اختيارها لبعد العينة مع كل من دراسة )احلبيب وأبو كرمي، واألستاذ، وعلي،  -
 والقيسي وآخرون، والبحريي(.

 يف استخدام املنهج الوصفي. تتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة -

 تركز الدراسة احلالية على جانب الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي دون املمارسة الفعلية لتلك األخالقيات. -
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 منهج الدراسة

 لية الرتبيةكأعضاء هيئة التدريس باستخدم الباحث املنهج الوصفي )املسحي( وذلك عند إجراء دراسة مسحية آلراء 
استخدم الباحث  . وقدالوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طالب الدراسات العليا مستوىباحة جتاه اليف جامعة 

 االستبانة كأداة جلمع املعلومات.

 مجتمع الدراسة:

ن يف برامج الدراسات ممن يدررسو  جامعة الباحة،يف  كلية الرتبيةب أعضاء هيئة التدريسيتكون جمتمع الدراسة من مجيع 
 .هـ1436/1437(، خالل الفصل الدراسي األول من العام 57بالغ عددهم )وال العليا،

 عينة الدراسة:

( 46وبعد استبعاد االستبانات غري املكتملة وصل عدد العينة النهائية إىل ). عضوا (57تكونت عينة الدراسة من )
  :(1عضوا كما يوضحها اجلدول )

 (1جدول رقم )
 األوليةتوزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم 

 

 النسبة العدد التصنيف املتغريات

 الدرجة العلمية
 32.6 15 أستاذ مشارك فأعلى

 67.4 31 أستاذ مساعد

اخلربة يف عدد سنوات 
التدريس يف برامج 

 الدراسات العليا

 34.8 16 سنوات 5أقل من 
 32.6 15 سنوات 10إىل أقل من  5من 
 32.6 15 سنوات فأكثر10من 

 100.0 46 اجملموع
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( من اجملتمع األصلي %80، ميثلون ما نسبته )من أعضاء هيئة التدريس( 46وبذلك بلغ جمموع عدد أفراد العينة )
 للدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

استخدم الباحث يف معاجلة بيانات هذه الدراسة األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة الدراسة وأهدافها، وهي: 
( Mean(، املتوسط احلسايب )(Cronbach Alpha(، معامل ألفا كرونباخPearsonارتباط بريسون)معامل 

 .، اختبار مان ــــــ وتيناختبار )ت(، اختبار)ف(، (Standard Deviation)االحنراف املعياري 

 أداة الدراسة:

اسات العليا من لدى طالب الدر مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي على  استخدم الباحث االستبانة للتعرف
ى الدراسات ُصممت االستبانة بعد االطالع علد ، وقوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة الباحة

، وأبو كرمي، )احلبيب واالستفادة منها، من أمهها دراسة أخالقيات البحث العلمي والرتبوياليت تناولت  السابقة
 حماور:  أربعة، وتكونت االستبانة من (1995(، ودراسة )البحريي،2004ي،(، ودراسة )عل56: 1434

 (.12احملور األول: أخالقيات البحث الرتبوي يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة، وعدد فقراته )
 (.12احملور الثاين: أخالقيات البحث الرتبوي يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات، وعدد فقراته )

 (.14احملور الثالث: أخالقيات البحث الرتبوي يف جانب حتليل البيانات والنتائج وتفسريها، وعدد فقراته )
 (.8) فقراته وعدد أخالقيات عامة يف الكتابة العلمية :الرابع احملور

 صدق األداة وثباتها:
جمموعة من احملكمني من من خالل عرضها على  لألداة مت التحقق من الصدق الظاهري أوال: صدق األداة:

وقد تكونت األداة يف (. 18املختصني وخرباء الرتبية من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية، وعددهم )
( فقرة، والرابع 19( فقرة، والثالث )14( فقرة، والثاين )17صورهتا األولية من أربعة حماور تضمن احملور األول )

ويف ضوء مالحظاهتم وآرائهم مت تعديل بعض الفقرات وحذف بعضها ( فقرة. 62)(، وكان جمموع فقرات احملاور12)
 ( فقرة. واستخدم معامل ارتباط بريسون 46حماور تتضمن) أربعةلتصبح االستبانة يف صورهتا النهائية مكونة من 
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الكلية  الدرجةبستبانة )االتساق الداخلي( لقياس معامل الصدق الداخلي، وذلك بإاجياد معامل االرتباط بني بنود اال

كما يتضح   (0,01للمحور املنتمية إليه، وكانت النتائج اليت مت احلصول عليها كلها )دالة إحصائيا( عند مستوى)
 صدق االتساق الداخلي:  (:3( واجلدول)2من اجلدول)

 مية إليه:املنتمعامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود االستبانة، بالدرجة الكلية للمحور  -1-1
 معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه (2جدول رقم )

 م معامل االرتباط م احملور
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط م

الوعي يف جانب اإلطار 
 النظري والدراسات السابقة

1 0.4539** 5 0.8252** 9 0.5715** 
2 0.5478** 6 0.7730** 10 0.7379** 
3 0.6220** 7 0.8293** 11 0.7611** 
4 0.7334** 8 0.6972** 12 0.8107** 

الوعي يف جانب إجراءات 
 التطبيق ومجع البيانات

13 0.6475** 17 0.7692** 21 0.7483** 
14 0.8089** 18 0.7814** 22 0.6661** 
15 0.8433** 19 0.7442** 23 0.7133** 
16 0.7904** 20 0.2997* 24 0.8468** 

الوعي يف جانب حتليل 
 االبيانات والنتائج وتفسريه

25 0.5570** 30 0.7946** 35 0.7286** 
26 0.6543** 31 0.7725** 36 0.7188** 
27 0.6519** 32 0.7920** 37 0.7125** 
28 0.8136** 33 0.8503** 38 0.8135** 
29 0.7418** 34 0.8233**   

باألخالقيات العامة الوعي 
 يف الكتابة العلمية

39 0.6151** 42 0.7300** 45 0.7594** 
40 0.7890** 43 0.5590** 46 0.7591** 
41 0.7631** 44 0.7739**   
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 0.01** دالة عند مستوى 

 معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود االستبانة، بالدرجة الكلية لالستبانة: -1-2
 (3رقم ) جدول

 معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة

 م معامل االرتباط م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط م

1 0.4401** 13 0.5515** 25 0.5465** 37 0.6996** 
2 0.5549** 14 0.7688** 26 0.6170** 38 0.7820** 
3 0.6502** 15 0.8254** 27 0.6177** 39 0.5430** 
4 0.7254** 16 0.8572** 28 0.8252** 40 0.7091** 
5 0.8020** 17 0.7531** 29 0.7202** 41 0.7140** 
6 0.7315** 18 0.7518** 30 0.7637** 42 0.6509** 
7 0.7392** 19 0.7397** 31 0.7275** 43 0.4683** 
8 0.6249** 20 0.2006 32 0.7399** 44 0.7902** 
9 0.5462** 21 0.7164** 33 0.7940** 45 0.7420** 

10 0.6544** 22 0.5307** 34 0.7698** 46 0.7742** 

11 0.7097** 23 0.6294** 35 0.6945**   

12 0.7377** 24 0.8263** 36 0.7245**   

  0.01** دالة عند مستوى 
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 معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني حماور االستبانة، بالدرجة الكلية لالستبانة: -1-3

 (4جدول رقم )
 معامالت ارتباط محاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل االرتباط احملور

 **0.9449 الوعي يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة
 **0.9494 الوعي يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات
 **0.9605 الوعي يف جانب حتليل البيانات والنتائج وتفسريها

 **0.9374 الوعي باألخالقيات العامة يف الكتابة العلمية

 0.01** دالة عند مستوى                         
 كرونباخ  ألفا معامل استخدام طريق عن الدراسة أداة ثبات حساب متر  كما  ثانيا: ثبات األداة:

(CronpakAlpha) واجلدول. االستبانة ثبات على يدل مما مرتفع معامل وهو( 0.98) الثبات معامل وكان 
 .االستبانة حماور من حمور لكل البحث أداة ثبات معامالت يوضرح( 5)

 (5جدول رقم )
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

 احملور
عدد 
 البنود

معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 0.91 12 الوعي يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة
 0.92 12 الوعي يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات

 0.94 14 حتليل البيانات والنتائج وتفسريهاالوعي يف جانب 
 0.86 8 الوعي باألخالقيات العامة يف الكتابة العلمية

 0.98 46 الثبات الكلي لالستبانة
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ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة. حيث مت إعطاء 

(، وبعد ذلك مت تصنيف تلك اإلجابات إىل ثالثة مستويات 1، منخفض=2متوسط=، 3وزن للبدائل: )مرتفع=
 متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:

 0.67=  3( ÷ 1-3عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة
 لنحصل على التصنيف التايل:

 (6جدول رقم )
 أداة البحثتوزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في 

 مدى املتوسطات الوصف

 3.00 – 2.34 مرتفع

 2.33 – 1.68 متوسط

 1.67 – 1.00 منخفض

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

مستوى الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا في جانب  ما: األول السؤال -1-1
 اإلطار النظري والدراسات السابقة؟

 والرتب املعيارية، اتواالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابق السؤال على ولإلجابة
 (:7) اجلدول يف كما  النتائج وجاءت الدراسة، عينة أفراد إلجابات

 (7جدول رقم )
 ستوىمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة حول 

 الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا في جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 املعيـــار م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 الوعي

 الرتتيب

2 
مراعاة الضوابط الدينية والوطنية عند اختيار مشكلة 

 البحث.
 1 مرتفع 0.45 2.80

 2 متوسط 0.70 2.33 استخدام النص املقتبس دون تعديل أو حتريف. 9

11 
حتديد الدراسات السابقة بناء على صلتها مبوضوع 

 البحث.
 3 متوسط 0.70 2.22

1 
اختيار مشكلة البحث يف حدود إمكانات الباحث 

 ومرحلته الدراسية.
 4 متوسط 0.60 2.15

12 
الدراسات املوضوعية عند االستشهاد بنتائج 

 السابقة.
 4 متوسط 0.70 2.15

 6 متوسط 0.72 2.13 توثيق النصوص املقتبسة بدقة وأمانة. 7
 7 متوسط 0.79 2.04 حتديد مصطلحات البحث بدقة. 5

3 
احلرص على أن يسهم البحث يف تقدم املعرفة 

 اإلنسانية.
 8 متوسط 0.71 2.02

 8 متوسط 0.71 2.02 املوضوعية يف حتديد أهداف البحث وأمهيته. 4

8 
فصل االقتباسات عن اآلراء الشخصية للباحث 

 بآليات واضحة.
 10 متوسط 0.79 2.00

 11 متوسط 0.68 1.98 املوضوعية يف استخدام النصوص املقتبسة. 10
 11 متوسط 0.75 1.98 التزام الدقة يف مجع املادة العلمية. 6

 2.15 المتوسط* العام للمحور

 درجات 3احلسايب من * املتوسط 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 107 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات ) األول احملور أنر ( 7) السابق اجلدول من يتضح
 مستوى عند منها عبارة واحدة جاءت عبارة،( 12) من يتكون( العليا يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة

 للمقياس األوىل الفئة ضمن يقع املتوسط وهذا( 2.80) هلا احلسايب املتوسط جاء حيث( 2) العبارة وهي( مرتفع)
 عند عبارة( 11) وعددها احملور عبارات باقي جاءت حني يف(. 3.00-2.34) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج
 احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 11، 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4، 3 ،1) العبارات وهي( متوسط) مستوى

 بني ما رتاوحت اليت الثالثي املتدرج للمقياس الثانية الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.33-1.98) بني هلا
أن هناك قصورا لدى طلبة الدراسات العليا يف العناية باإلطار النظري  النتيجة إىل هذه وتشري(. 1.68-2.33)

أمهية مبوضوع الدراسة، ورمبا يعود هذا القصور إىل عدم اقتناع الطلبة بوالدقة يف اختيار الدراسات السابقة ذات الصلة 
هذه اخلطوة من خطوات البحث العلمي وبالتايل عدم بذل اجلهد الكايف عند مجع املادة العلمية واختيار الدراسات 

بعض الطالب ال  ( من أن1434السابقة املتعلقة مبوضوع البحث، وهو ما تؤكده نتيجة دراسة )احلبيب، وأبو كرمي،
  .يبذل اجلهد املطلوب يف إعداد املادة العلمية واالطالع على الدراسات السابقة ذات االرتباط املباشر مبوضوع الدراسة

 حصلت" البحث مشكلة اختيار عند والوطنية الدينية الضوابط مراعاة( " 2) الفقرة أن إىل كذلك  اجلدول ويشري
( 2008وهي بذلك تتفق مع دراسة )عبداحلي،  (0.45) معياري رافباحن( 2.80) حسايب متوسط أعلى على

اليت أشارت إىل أن البحث العلمي العريب يلتزم إىل حٍد ما بقيم وعادات اجملتمع العريب وال يوجد تناقض بني نتائجه 
سك بأخالقيات ( اليت تؤكد على أن التم2001وبني معتقداته الدينية، كما تتفق مع نتائج دراسة )القيسي وآخرون، 

املواطنة ال تعزز فقط ترسيخ الوعي بدور الباحث بوصفه مواطنا وال متنحه احلصانة الالزمة واحلماية املطلوبة ملنع 
تسخري النتاج العلمي لإلضرار باملصاحل الوطنية أو التصدي للممارسات اهلادفة لطمس معامل اهلوية الوطنية فقط بل 

( 2012هنة وااللتزام بقوانينها، وتتفق كذلك مع ما دعت إليه دراسة )سليمان، وإىل ترسيخ الوعي بأخالقيات امل
 ويعزو الباحث ذلك إىل أن واقع اجملتمع هو الذي اجيعل من االهتمام باحلس الوطين والوازع األخالقي للباحثني.

ضمن ذلك أيضا ه، ويتالضوابط الدينية يف مقدمة املعايري واملؤشرات لدى الباحث املسلم عند اختيار مشكلة حبث
 مبتوسط ةالثاني املرتبة يف" حتريف أو تعديل دون املقتبس النص استخدام( " 9) الفقرة الضوابط الوطنية. وجاءت

وتشري هذه النتيجة إىل أن الباحثني حباجة إىل تنمية الوعي باألمانة  (0.70) معياري باحنراف( 2.33) حسايب
  كذلك  .العلمية عند استخدام النصوص املقتبسة، وتدريبهم على االستخدام الصحيح هلا بعيدا عن التحريف والتعديل
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 مجع يف الدقة التزام ( "6والفقرة )"  املقتبسة النصوص استخدام يف املوضوعية( " 10) الفقرة أن النتائج من يظهر
( و 10للفقرة ) (0.68) معياري باحنراف( 1.98) حسايب مبتوسط األخرية املرتبة يف العلمية " جاءت املادة

( اليت أشارت إىل أن هناك مثانية جوانب 1995(، وختتلف هذه النتيجة مع دراسة )البحريي، 6( للفقرة )0.75)
 لدى الطالب الباحثني، من أمهها جوانب: الوضوح، والصدق، %75أخالقية هي اليت تتحقق بنسب تزيد عن 

( إىل أن 1996واملوضوعية. ويف ذلك إشارة إىل أمهية العناية بعدد من القيم البحثية حيث أشارت دراسة )بكرة، 
االلتزام باملوضوعية، واالنتفاع بالعلم، والتواضع، والصدق واألمانة من أهم أخالقيات ومعايري الباحث العلمي. كما 

 تحلىي أن اجيب اليت الفضائل أولويات من تعد العلمية ألمانةا أن إىل( 1434 كرمي،  وأبو احلبيب،) دراسة أشارت
 لديهم، وفرةاملت املعلومات من للتحقق الكايف اجلهد بذل عدم إىل تعود األسباب أن موضحا واملفكر، العامل هبا

 البيانات توظيف أو قلالن يف الدقة حتري وضعف عليها، حصلوا اليت واملعلومات البيانات بأمهية بعضهم جهل وكذلك
 .مالئم بشكل

 استجابات أن إىل يشري وهذا( 3) من( 2.15) يبلغ احملور هلذا الكلي احلسايب املتوسط أن كذلك  اجلدول ويوضح 
 النظري اإلطار بجان يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى"  حنو العينة أفراد

ى ، مما يعين أمهية تفعيل دور عضو هيئة التدريس يف رفع مستو (متوسط) مستوى عند جاءت"  السابقة والدراسات
الوعي هبذه األخالقيات لدى طلبة الدراسات العليا املتعلقة هبذا اجلانب الذي يعد خطوة أساسية يف بناء معرفة 

 . جديدة وإنتاج حبث علمي جاد ومثمر

 جانب في االعلي الدراسات طلبة لدى التربوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى ما: الثاني السؤال -1-2
 إجراءات التطبيق وجمع البيانات؟

 والرتب املعيارية، اتواالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابق السؤال على ولإلجابة
 (:8) اجلدول يف كما  النتائج وجاءت الدراسة، عينة أفراد إلجابات
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 (8جدول رقم )

 ستوىمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة حول 
 الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا في جانب إجراءات التطبيق وجمع البيانات

 املعيـــار م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 الوعي

 الرتتيب

20 
احلصول على املوافقات الرمسية الالزمة لتطبيق أداة 

 البحث.
 1 مرتفع 0.47 2.78

22 
جتنب االستخفاف بأفراد العينة مهما كان مستواهم 

 االجتماعي أو التعليمي.
 2 مرتفع 0.56 2.67

 3 مرتفع 0.58 2.61 اختيار منهج البحث املناسب للموضوع. 13
 4 مرتفع 0.62 2.59 املعلومات وخصوصية البحث.احلفاظ على سرية  23

14 
الدقة يف اختيار جمتمع البحث املمثل للمصدر 

 احلقيقي للمعلومات.
 5 مرتفع 0.71 2.39

 6 متوسط 0.70 2.30 األمانة يف التطبيق على عينة البحث املختارة. 21

17 
صياغة فقرات أداة الدراسة بشكل خياطب العقل ال 

 العاطفة.
 7 متوسط 0.62 2.28

15 
اختيار عينة البحث وفق الضوابط املنهجية للبحث 

 الرتبوي.
 7 متوسط 0.75 2.28

24 
املوضوعية والنزاهة يف عرض ما مت مجعه من بيانات 

 ومعلومات.
 9 متوسط 0.67 2.24

19 
اختيار احملكمني من ذوي القدرات العلمية واخلربات 

 املتخصصة.
 9 متوسط 0.77 2.24
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18 
إجراء اختبارات الصدق والثبات الالزمة ألداة 

 البحث.
 11 متوسط 0.80 2.17

 12 متوسط 0.72 2.13 التزام الدقة عند اختيار األداة وبنائها. 16

 2.39 المتوسط* العام للمحور

 
 درجات 3* املتوسط احلسايب من 

 دراساتال طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى) الثاين احملور أن( 8) السابق اجلدول من يتضح
 مستوى عند منها مخس عبارات جاءت عبارة،( 12) من يتكون( البيانات ومجع التطبيق إجراءات جانب يف العليا

( 2.78-2.39) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 14، 23، 13، 22، 20) العبارات وهي( مرتفع)
 حني يف(. 3.00-2.34) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج للمقياس األوىل الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه

 ،18 ،19 ،24 ،15 ،17 ،21) العبارات وهي( متوسط) مستوى عند( 7) وعددها احملور عبارات باقي جاءت
 قياسللم الثانية الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.13-2.30) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 16

إىل أن طلبة الدراسات العليا لديهم وعي  النتيجة هذه وتشري(. 2.33-1.68) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج
يف اجلوانب اإلجرائية للبحث املتعلقة باجلوانب اإلدارية، إال أن هذا الوعي ينتابه شيء من القصور عند تطبيق 

 الفقرات.إجراءات مجع البيانات كما هو واضح يف بقية 
 لتحص" البحث أداة لتطبيق الالزمة الرمسية املوافقات على احلصول( " 20) الفقرة أنر  إىل كذلك  اجلدول ويشري
وختتلف هذه النتيجة مع دراسة  عند مستوى )مرتفع(، (0.47)معياري باحنراف( 2.78)حسايب متوسط أعلى على

بة املرتبة األخرية مبستوى )متدن( ويفسر الباحثان ذلك برغ( حيث احتلت العبارة نفسها 1434)احلبيب، وأبو كرمي،
بعض الطالب يف ختطي العقبات البريوقراطية اليت قد تؤخر أو تعطل تطبيق األداة، لكنه تصرفا يعد إخالال بأخالقيات 

 وأ االجتماعي مستواهم كان  مهما العينة بأفراد االستخفاف جتنب( " 22)الفقرة البحث العلمي. يف حني جاءت
 الفقرة أنر  النتائج من يظهر كذلك(.  0.56) معياري باحنراف( 2.67) حسايب مبتوسط الثانية املرتبة يف" التعليمي 

 ( " إجراء اختبارات الصدق والثبات الالزمة ألداة البحث" جاءت يف الرتتيب قبل األخرية مبتوسط حسايب 18)
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( اليت أشارت إىل أن هناك بعض 2013( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )غنامي،0.80( واحنراف معياري )2.17)
 عند الدقة التزام"  (16)الرسائل العلمية اليت توجد فيها أخطاء يف حساب الصدق والثبات املستخدم. بينما الفقرة 

، ويف ضوء (0.72) معياري باحنراف( 2.13) حسايب طمبتوس األخرية املرتبة يف جاءت"  وبنائها األداة اختيار 
نتائج هاتني الفقرتني يشري الباحث إىل أن هناك حاجة إىل رفع مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى 
الطلبة، وأن وقوعهم يف مثل هذه األخطاء املنهجية يف البحث يعود إىل ضعف اعتياد البحث العلمي، واجلهل مبواثيق 

ألخالقية للعلوم االجتماعية، والبيئة األكادميية احمليطة بالباحثني، واألجواء املتاحة هلم للنمو والتطورر املهين، الشرف ا
(. 2001وهناك ما يتصل بالوازع األخالقي للباحثني أنفسهم كما تشري إىل ذلك نتائج دراسة )القيسي وآخرون،

أشارت إىل أن ضعف امتالك الطالب لقيم األمانة العلمية  ( يف نتائج دراسته اليت2005وهو ما يؤكده )األستاذ،
يرجع إىل عدم دراسة مساقات دراسية خاصة بأخالقيات البحث العلمي اليت توضح وجود مواثيق وتشريعات أخالقية 
لكل ممارسة للبحث العلمي، وقد يكون السبب راجعا إىل عدم وجود نظام احملاسبة، والذي يرتتب عليه عقوبات 

 يف حال عدم االلتزام بآداب البحث وقيمه. معينة

 أن إىل يشري وهذا( 3) من( 2.39) يبلغ احملور هلذا الكلي احلسايب املتوسط أنر  كذلك  اجلدول ويوضح 
 جانب يف لعلياا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى"  حنو العينة أفراد استجابات

لكون ، مما يعين أن طلبة الدراسات العليا ميت(مرتفع) مستوى عند جاءت"  البيانات ومجع التطبيق إجراءات
  .وعيا بأخالقيات البحث الرتبوي املتعلقة باجلوانب اإلجرائية لتطبيق الدراسة ومجع البيانات

 جانب في االعلي الدراسات طلبة لدى التربوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى ما: الثالث السؤال -1-3
 تحليل البيانات والنتائج وتفسيرها؟

 والرتب املعيارية، اتواالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابق السؤال على ولإلجابة
 (:9) اجلدول يف كما  النتائج وجاءت الدراسة، عينة أفراد إلجابات

 (9جدول رقم )
 ستوىمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة حول 

 الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا في جانب تحليل البيانات والنتائج وتفسيرها
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 املعيـــار م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 الوعي

 الرتتيب

 1 مرتفع 0.58 2.39 عرض البيانات بطريقة واضحة للقارئ. 28

29 
حتري األمانة والصدق عند عرض البيانات 

 وحتليلها.
 1 مرتفع 0.65 2.39

27 
استبعاد االستجابات اليت ثبت عدم صالحيتها 

 قبل إدخال البيانات.
 3 مرتفع 0.71 2.37

31 
 حتليل البيانات وتفسريها يف ضوء ظروف اجملتمع

 الذي أجري فيه البحث.
 4 متوسط 0.70 2.33

30 
التزام الباحث بتقدمي بيانات صحيحة عن جتاربه 

 وأحباثه مهما كانت النتيجة.
 5 متوسط 0.65 2.26

32 
الصدق واألمانة عند استخالص النتائج وعرضها 

 وتفسريها.
 5 متوسط 0.68 2.26

25 
اختيار املعاجلات اإلحصائية املناسبة ألهداف 

 البحث.
 7 متوسط 0.70 2.22

 8 متوسط 0.65 2.20 احلذر من املبالغة يف تعميم نتائج البحث. 37

36 
االبتعاد عن الذاتية عند استخالص النتائج من 

 واقع البيانات.
 8 متوسط 0.69 2.20

26 
استخدام األسلوب األنسب يف التحليل بصرف 

 النظر عن صعوبته أو سهولته.
 10 متوسط 0.67 2.15

 10 متوسط 0.67 2.15 مناقشة نتائج البحث بوضوح وحيادية. 33
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34 
تفسري نتائج البحث مبنطقية وفقا ألهدافه 

 وإجراءاته.
 12 متوسط 0.74 2.11

 13 متوسط 0.76 2.04 استخالص توصيات البحث يف ضوء نتائجه. 38
 13 متوسط 0.79 2.04 مقارنة نتائج البحث بنتائج الدراسات السابقة. 35

 2.22 المتوسط* العام للمحور

 درجات 3* املتوسط احلسايب من 

 لدراساتا طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى) الثالث احملور أن( 9) السابق اجلدول من يتضح 
 مستوى عند منها عبارات ثالث جاءت عبارة،( 14) من يتكون( وتفسريها والنتائج البيانات حتليل جانب يف العليا

 وهذه( 2.39-2.37) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 27 ،29 ،28) العبارات وهي( مرتفع)
ويف هذه النتيجة (. 3.00-2.34) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج للمقياس األوىل الفئة ضمن تقع املتوسطات

، من خالل اختاذ اإلجراءات الالزمة اليت حتقق ذلكإشارة إىل أن الطلبة لديهم وعي بأمهية اخلروج بنتائج صادقة 
 عبارة( 11) اوعدده احملور عبارات باقي جاءت حني وإىل دور املشرف ومتابعته للخطوات اإلجرائية لطالبه. يف

 حيث( 35، 38، 34، 33، 26 ،36 ،37 ،25 ،32 ،30 ،31) العبارات وهي( متوسط) مستوى عند
 تدرجامل للمقياس الثانية الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.33-2.04) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت
 (. 2.33-1.68) بني ما ترتاوح اليت الثالثي

 األمانة ( " حتري29والفقرة )" للقارئ واضحة بطريقة البيانات عرض( "28) الفقرة أنر  إىل كذلك  اجلدول ويشري
 (0.58) معياري باحنراف( 2.39) حسايب متوسط أعلى على وحتليلها" حصلت البيانات عرض عند والصدق
 بلق صالحيتها عدم ثبت اليت االستجابات استبعاد( " 27) الفقرة وجاءت (،29( للفقرة )0.65( و)28للفقرة )
ويرى الباحث أن هذا مؤشر  (0.71)معياري باحنراف( 2.37)حسايب مبتوسط الثانية املرتبة يف" البيانات إدخال

دراسة  تيجةن مع تتفق النتيجة وهذه إاجيايب حنو حتقق معايري ألخالقيات البحث الرتبوي لدى الطلبة،
( اليت أشارت إىل أن الوضوح لدى الطالب الباحثني يعد من اجلوانب األخالقية اليت تتحقق 1995)البحريي،

 ( اليت تشري إىل ضعف امتالك الطالب لقيم األمانة.2005، وختتلف مع دراسة )األستاذ،%75بنسب تزيد عن 
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 البحث نتائج " مقارنة (35والفقرة ) " نتائجه ضوء يف البحث توصيات استخالص"  (38الفقرة ) جاءت بينما
 ( و 38للفقرة ) (0.76) معياري باحنراف( 2.04) حسايب مبتوسط األخرية املرتبة السابقة " يف الدراسات بنتائج

( ويشري ذلك إىل وجود خلل يف جانب التعامل مع نتائج الدراسة بشكل جيد وتوصياهتا 35( للفقرة )0.79)
( اليت تؤكد على 2001واستخالصها وصياغتها، ويف ذلك إشارة أيضا إىل ما دعت إليه دراسة )القيسي وآخرون، 

 تياد البحث العلمي، ودراسةأن الرتاجع يف مستوى الوعي بأخالقيات البحث العلمي يعود إىل ضعف اع
( اليت تشري إىل أن هناك العديد من اآلثار السلبية املرتتبة على أخطاء التحليل اإلحصائي واملعاجلات  2013)غنامي،

 اإلحصائية للبحوث والرسائل الرتبوية، ميكن إاجيازها يف: البعد عن املوضوعية والتحيز مما يفقد البحوث قيمتها العلمية،
 ق يف النتائج اليت تنتهي إليها هذه البحوث، واستخدام منهجية معينة يف غري موضعها.وعدم الوثو 

 استجابات أن إىل يشري وهذا( 3) من( 2.22) يبلغ احملور هلذا الكلي احلسايب املتوسط أن كذلك  اجلدول ويوضح
 البيانات حتليل بجان يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى " حنو العينة أفراد

 (. متوسط) مستوى عند جاءت"  وتفسريها والنتائج

 الدراسات لبةط لدى العلمية الكتابة في العامة باألخالقيات الوعي مستوى ما: الرابع السؤال -1-4
 العليا؟ 

 والرتب املعيارية، اتواالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابق السؤال على ولإلجابة
 (:10) اجلدول يف كما  النتائج وجاءت الدراسة، عينة أفراد إلجابات

 (10جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة

 مستوى الوعي باألخالقيات العامة في الكتابة العلمية لدى طلبة الدراسات العليا الدراسة حول 
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 املعيـــار م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 الوعي

 الرتتيب

43 
االستفادة من املصادر الثانوية إذا تعذر الوصول 

 للمصادر األصلية.
 1 مرتفع 0.66 2.52

 2 مرتفع 0.65 2.39 وترتيب فصوله.حسن تنظيم البحث  40
 3 مرتفع 0.60 2.35 مجع املادة العلمية بناء على صلتها مبوضوع البحث. 44

39 
إعداد خطة البحث يف ضوء الضوابط واملنهجية 

 املتبعة يف الكلية.
 3 مرتفع 0.67 2.35

 5 متوسط 0.58 2.28 وضوح الكتابة وتنظيمها. 41
 6 متوسط 0.71 2.17 األفكار املتباينة.التزام احلياد يف عرض  46
 7 متوسط 0.66 1.91 االهتمام باجلانب التأصيلي عند مجع املادة العلمية. 45

42 
الرجوع إىل املصادر األولية واألصلية جلمع املادة 

 العلمية.
 8 متوسط 0.71 1.76

 2.22 المتوسط* العام للمحور

 
  درجات 3* املتوسط احلسايب من     

 طلبة دىل العلمية الكتابة يف العامة باألخالقيات الوعي مستوى) الرابع احملور أنر ( 10) السابق اجلدول من يتضح
، 43) العبارات وهي( مرتفع) مستوى عند منها أربع عبارات جاءت عبارات،( 8) من يتكون( العليا الدراسات

 الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.52-2.35) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 39، 44، 40
، وهذه النتيجة تشري إىل أن الطلبة قد استفادوا (3.00-2.34) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج للمقياس األوىل

من الدراسة املنهجية يف هذا اجلانب من خالل إعداد اخلطة وحسن التنظيم ومجع املادة العلمية ذات الصلة باملوضوع 
  عبارات( 4) هاوعدد احملور عبارات باقي جاءت حني  تشكيل وعيهم جتاه هذه املهارات البحثية. يفمما أسهم يف
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-1.76) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 42، 45، 46، 41) العبارات وهي( متوسط) مستوى عند
 (. 2.33-1.68) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج للمقياس الثانية الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.28

 "األصلية  للمصادر الوصول تعذر إذا الثانوية املصادر من االستفادة( " 43) الفقرة أن إىل كذلك  اجلدول ويشري 
 تنظيم حسن( "40) الفقرة وجاءت ،(0.66) معياري باحنراف( 2.52) حسايب متوسط أعلى على حصلت
 من يظهر كذلك(.  0.65) معياري باحنراف( 2.39) حسايب مبتوسط الثانية املرتبة يف" فصوله وترتيب البحث
 مبتوسط خريةقبل األ املرتبة يف جاءت"  العلمية املادة مجع عند التأصيلي باجلانب االهتمام( " 45) الفقرة أن النتائج
( من 1995، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة )البحريي، (0.66) معياري باحنراف( 1.91) حسايب

أن ضعف خربة بعض الباحثني يف اجلوانب اإلسالمية املرتبطة مبوضوعات البحث لتأصيلها إسالميا تعد من العوامل 
 األولية املصادر إىل الرجوع( " 42) الفقرة املعيقة لتطبيق اجلوانب األخالقية يف البحث العلمي. يف حني جاءت

، ويعزو (0.71) معياري باحنراف( 1.76) حسايب مبتوسط األخرية تبةاملر  يف جاءت" العلمية املادة جلمع واألصلية
الباحث ذلك إىل اكتفاء الباحث باملراجع الثانوية أو ما تسمى بالوسيطة أثناء مجعه للمادة العلمية، دون بذل اجلهد 

 ( من هذا احملور على أعلى متوسط حسايب. 43للوصول إىل املصادر األولية واألصلية، وهذا ما يؤيده حصول الفقرة )

 استجابات أن إىل يشري وهذا( 3) من( 2.22) يبلغ احملور هلذا الكلي يباحلسا املتوسط أن كذلك  اجلدول ويوضح 
 عند جاءت"  لياالع الدراسات طلبة لدى العلمية الكتابة يف العامة باألخالقيات الوعي مستوى"  حنو العينة أفراد

 (. متوسط) مستوى

 العليا الدراسات طلبة لدى التربوي بأخالقيات البحث الوعي لمستوى تنازلياً  وترتيبها الحسابية المتوسطات
  التدريس: هيئة أعضاء نظر وجهة من

 (11جدول رقم )
 مستوى الوعي بأخالقياتالمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً ل

 البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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 احملاور
املتوسط* 

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
مستوى 

 الوعي
 الرتتيب

 4 متوسط 0.49 2.15 الوعي يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1 مرتفع 0.49 2.39 الوعي يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات
 2 متوسط 0.51 2.22 الوعي يف جانب حتليل البيانات والنتائج وتفسريها

 2 متوسط 0.47 2.22 العلميةالوعي باألخالقيات العامة يف الكتابة 

  متوسط 0.47 2.25 الدرجة الكلية للوعي بأخالقيات البحث العلمي

 درجات 3* املتوسط من           
 لبةط لدى الرتبوي بأخالقيات البحث الوعي مستوى حول الدراسة عينة إلجابات( 11) السابق اجلدول يشري

 حمور أن إىل إشارة فيهو  تنازليا، ترتيبها بعد( االستبانة حماور) إىل التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من العليا الدراسات
يف املرتبة  يليه ،(2.39) حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف جاء( البيانات ومجع التطبيق إجراءات جانب يف الوعي)

 الكتابة يف العامة قياتباألخال )الوعيوحمور ( وتفسريها والنتائج البيانات حتليل جانب يف الوعي) الثانية كل من حمور
 الدراساتو  النظري اإلطار جانب يف الوعي) حمور أخريا يف املرتبة الرابعة ويأيت ،(2.22) حسايب العلمية( مبتوسط

ن أ . حيث جاء احملور الثاين فقط عند مستوى وعي )مرتفع(، يف حني يالحظ(2.15) حسايب مبتوسط( السابقة
ث الوعي بأخالقيات البح مستوى أنر  على يدل وهذا( متوسط)وعي  مستوى عند مجيعها جاءت احملاور األخرى

مما يتطلب  وب،املطل من أقل الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
ات النقاش بأمهية حضور حلقبذل املزيد من اجلهد لتنمية الوعي هبذا اجلانب، من خالل املقررات وتوعية الطلبة 

 واملناقشات العلمية لالستفادة منها وتاليف ما يقع فيه غريهم من األخطاء.
 الرتتيب العام، السابقة( يف والدراسات النظري اإلطار جانب يف احملاور إىل تأخر حمور )الوعي ترتيب وتشري نتائج

ويعزو الباحث ذلك إىل عدم اقتناع بعض الباحثني جبدوى وأمهية اإلطار النظري من  حيث جاء يف املرتبة الرابعة،
جانب، وعدم معرفة طرق اإلفادة من الدراسات السابقة من جانب آخر، حيث يتناقل الطلبة بعض األفكار السلبية 

د فيه، وأنه  فيه، وأنه ال جدييف اجلوانب املتعلقة باإلطار النظري، ومن ذلك: أن اإلطار النظري تكرار، وأنه ال جهد 
 كتبه غريك، إىل غري ذلك؛ مما يقلل من قيمته العلمية لدى الطلبة. 
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وبناء على النتائج السابقة جاءت الدرجة الكلية للوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طالب الدراسات العليا 

( عند مستوى )متوسط(، ويرى الباحث أن هناك حاجة كبرية إىل رفع 20.25مبتوسط حسايب ) جبامعة الباحة
( من أن 1434مستوى الوعي بأخالقيات البحث لدى الطلبة، ويتفق مع ما جاء يف دراسة )احلبيب، وأبو كرمي،

بة واعتياد الطلبة قلة جتر الضعف يف مستوى أخالقيات البحث العلمي مرتبط مبنظومة متكاملة من العوامل من أمهها: 
ممارسة البحث العلمي، وجهلهم باملواثيق األخالقية للبحث، كما يرتبط هذا الضعف مبستوى توفر البيئة األكادميية 
احمليطة بالطالب، كما أن األخالقيات األكادميية تتأثر بصورة واضحة مبنظومة القواعد األخالقية السائدة يف اجملتمع، 

 تقييم وقبول أحباث الطالب، أو عدم توفر معايري مدروسة للحكم على صالحيتها. وكذلك التهاون يف
السؤال الخامس: هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى  -1-5

الخبرة  -لعلمية ا الدرجةطلبة الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا الختالف المتغيرات: )
 يسية في برامج الدراسات العليا(؟التدر 

 العلمية: الدرجةالفروق باختالف  -1-2-1
 (12جدول رقم )

 اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي
 بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا باختالف الدرجة العلمية

 العدد الدرجة العلمية احملور
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التعليق

اإلطار النظري 
 والدراسات السابقة

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.02 0.47 
 غري دالة 0.194 1.32

 0.49 2.22 31 أستاذ مساعد

إجراءات التطبيق 
 وجمع البيانات

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.28 0.44 
 غري دالة 0.278 1.10

 0.51 2.45 31 أستاذ مساعد
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تحليل البيانات 
 والنتائج وتفسيرها

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.11 0.53 
 غري دالة 0.304 1.04

 0.50 2.28 31 أستاذ مساعد

األخالقيات العامة في 
 الكتابة العلمية

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.19 0.44 
 غري دالة 0.800 0.26

 0.49 2.23 31 أستاذ مساعد
الدرجة الكلية للوعي 
بأخالقيات البحث 

 العلمي

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.14 0.45 
 غري دالة 0.301 1.05

 0.47 2.30 31 أستاذ مساعد

 
( أن قيم )ت( غري دالة يف احملاور: )اإلطار النظري والدراسات السابقة، إجراءات 12يتضح من اجلدول رقم ) 

الكلية  لدرجةاالبيانات، حتليل البيانات والنتائج وتفسريها، األخالقيات العامة يف الكتابة العلمية(، ويف التطبيق ومجع 
للوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 تلك بحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا يفبني استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي بأخالقيات ال
  العلمية ألفراد العينة. الدرجةاحملاور، تعود الختالف 

 (13جدول رقم )
 وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مستوى-اختبار مان

 الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا باختالف الدرجة العلمية
 

 العدد الدرجة العلمية حملورا
متوسط 

 الرتب
جمموع 
 الرتب

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

النظري اإلطار 
 والدراسات السابقة

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 18.90 283.50 
 غري دالة 0.105 1.62

 797.50 25.73 31 أستاذ مساعد
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إجراءات التطبيق 
 وجمع البيانات

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 20.23 303.50 
 غري دالة 0.249 1.15

 777.50 25.08 31 أستاذ مساعد

تحليل البيانات 
 والنتائج وتفسيرها

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 20.00 300.00 
 غري دالة 0.217 1.24

 781.00 25.19 31 أستاذ مساعد

األخالقيات العامة في 
 الكتابة العلمية

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 22.33 335.00 
 غري دالة 0.680 0.41

 746.00 24.06 31 أستاذ مساعد
الدرجة الكلية للوعي 
بأخالقيات البحث 

 العلمي

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 19.97 299.50 
 غري دالة 0.214 1.24

 781.50 25.21 31 أستاذ مساعد

 
( أن قيم )ز( غري دالة يف احملاور: )اإلطار النظري والدراسات السابقة، إجراءات التطبيق 13يتضح من اجلدول رقم ) 

ومجع البيانات، حتليل البيانات والنتائج وتفسريها، األخالقيات العامة يف الكتابة العلمية(، ويف الدرجة الكلية للوعي 
اسات العليا، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدر 

استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا يف تلك احملاور، 
اء هيئة التدريس ضتعود الختالف الدرجة العلمية ألفراد العينة. ويعزو الباحث ذلك إىل أن أفراد عينة الدراسة من أع

على اختالف درجاهتم العلمية لديهم املعرفة ذاهتا بطلبتهم؛ مما أوجد هذا االتفاق بني استجاباهتم. وتتفق هذه 
( اليت أشارت يف نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2001النتيجة مع دراسة )القيسي، وآخرون، 

بوكرمي، ث العلمي وفقا ملتغري الرتبة العلمية، ومع دراسة )احلبيب، وأبني مستوى وعي املبحوثني بأخالقيات البح
( اليت أشارت يف نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على األداة الكلية تُعزى ملتغري الرتبة 1434

 األكادميية.
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 ريسية في برامج الدراسات العليا:الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة التد -1-2-2

 (14جدول رقم )
 اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي بأخالقيات

 البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا باختالف عدد سنوات الخبرة التدريسية في برامج الدراسات العليا

 نمصدر التباي احملور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 التعليق

اإلطار النظري 
 والدراسات السابقة

 0.34 2 0.67 بني اجملموعات
 غري دالة 0.248 1.44

 0.23 43 10.05 داخل اجملموعات
إجراءات التطبيق 

 وجمع البيانات
 0.11 2 0.22 بني اجملموعات

 غري دالة 0.647 0.44
 0.25 43 10.53 داخل اجملموعات

تحليل البيانات 
 والنتائج وتفسيرها

 0.54 2 1.07 بني اجملموعات
 غري دالة 0.128 2.16

 0.25 43 10.69 داخل اجملموعات
األخالقيات العامة 

 في الكتابة العلمية
 0.49 2 0.98 بني اجملموعات

 غري دالة 0.107 2.36
 0.21 43 8.97 داخل اجملموعات

الكلية للوعي الدرجة 
بأخالقيات البحث 

 العلمي

 0.33 2 0.66 بني اجملموعات
 غري دالة 0.224 1.55

 0.21 43 9.17 داخل اجملموعات

 
( أن قيم )ف( غري دالة يف احملاور: )اإلطار النظري والدراسات السابقة، إجراءات 14يتضح من اجلدول رقم )

يف الدرجة والنتائج وتفسريها، األخالقيات العامة يف الكتابة العلمية(، و التطبيق ومجع البيانات، حتليل البيانات 
 الكلية للوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة
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لدراسات العليا اإحصائية بني استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة  

 يف تلك احملاور، تعود الختالف عدد سنوات اخلربة التدريسية ألفراد العينة يف برامج الدراسات العليا. ويعزو الباحث 
ذلك إىل حداثة برامج الدراسات العليا يف معظم أقسام كلية الرتبية، مما أظهر عدم وجود فروق بني استجابات 

 أفراد عينة الدراسة.

 نتائج:خالصة ال  

كل جاء ك الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا بجامعة الباحة مستوى أن .1
 درجات. (3)( من أصل 2.25، حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي)(متوسط) مستوىعند 

مستوى الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا بجامعة الباحة في جانب  أن .2
 .(2.39عند مستوى )مرتفع( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )جاء  إجراءات التطبيق وجمع البيانات

 جانب في الباحة بجامعة العليا الدراسات طلبة لدى التربوي البحث بأخالقيات الوعي مستوىأن  .3
سايب ح عند مستوى )متوسط( يف املرتبة األخرية مبتوسط جاء اإلطار النظري والدراسات السابقة

(2.15). 

 البحث بأخالقيات الوعي مستوى حول الدراسة عينة استجابات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم .4
 التدريسية اخلربةو  العلمية، الدرجة: متغرير  الختالف تعود الباحة جبامعة العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي

 .الدراسة جمتمع أفراد نظر وجهات توافق على يدل وهذا. العليا الدراسات برامج يف

 توصيات الدراسة: 

 :يلي مبا الباحث يوصي احلالية الدراسة نتائج ضوء يف

دراسة واقع أخالقيات البحث الرتبوي من مجيع جوانبه يف خمتلف اجلامعات السعودية، هبدف توحيد الرؤية  -
 يف معاجلة القصور وتصحيح األخطاء والتجاوزات األخالقية. 

 طلبة الدراسات العليا وتدريبهم وإعدادهم لرفع مستوى الوعي لديهم بأخالقيات البحث الرتبوي.تأهيل  -

 تظافر اجلهود بني مجيع مكونات البيئة األكادميية إلعداد باحثني مؤهلني.  -
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 بناء معايري ومؤشرات أخالقية لتقييم البحوث والدراسات الرتبوية واحلكم على صالحيتها. -

الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا يف جانب إجراءات التطبيق تعزيز مستوى  -
ومجع البيانات، وحتديد عوامل التميز يف هذا اجلانب لالستفادة منها يف رفع مستوى الوعي يف اجلوانب 

 األخرى ألخالقيات البحث الرتبوي.

ي البحث الرتبوي يف جانب اإلطار النظر  بذل املزيد من اجلهود هبدف رفع مستوى الوعي بأخالقيات -
 والدراسات السابقة باعتباره أساس ومنطلق البحث الرتبوي، وله أمهية كبرية يف بناء دراسة علمية جادة.
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 .مؤشرات أخالقيات البحث الرتبوي يف ضوء معايري الرتبية اإلسالمية -

 ليلية.الرتبية، دراسة حتمشكالت اإلطار النظري للبحوث الرتبوية يف رسائل املاجستري يف كلية  -

 معوقات البحث الرتبوي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بكليات الرتبية باجلامعات السعودية. -

 المراجع:
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 م، رام اهلل، جامعة القدس املفتوحة. 75/7/2004-3 ،برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية
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Abstract 

 

In medid and its means is the strongest trendy communication that the person can 

live with the age and intract with it. It’s the main part in our life as we consider the 

media an active tool in building the thoughts of youth in their divections and 

believing s but the inedia becomes in first twenty age the final word he big 

revolution in communica tion and in formation. 

The place of media in onr society and the realationship that connect. With 

differeuf, establish ments it effect with the role of the meaus in genera I system of 

community. We meaus the role that media play in changeable formative society. 

This subject show the one of field that in therest the de fferent inner views for the 

prac tical and criticisim. We can find media and its means which is trendy and 

verily it forms the impor tamt part in building up the valne of the. Wonderful 

society in advance the security of ideational that become urgent neceyssaiaity for 

developments that socieky and their progress. So the poople can live in quity, love, 

welfare and peace. We can move to the trausmission (e.g. Tv.) it forms the most 

important topics in culture media. It is very dangerouse means. 

The emphasis of scientific studies the media effect most on the culture of human 

and its behavior especitize the negative behavior of young people. 

In conclusion the media material become very dangerous for youth nowadays , it 

effecfou the social enviromeat and the security of ideational. If we focusein media 

at the jobs of society we can find the positiue and good vesults.  

The experts of media emphasise  on mang steps in extending the security of 

ideational to the youth . we begin these steps by prevention, discussion, estimation 

and punishmeuts allthese leads ho reformation. 
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 الملخص

يعدُّ اإلعالم، ووسائله من أقوى أدوات االتصال العصرية، اليت تعني الفرد على معايشة العصر والتفاعل معه، كونه 
جزءاً رئيساً يف حياتنا اليومية. كما يعدُّ االعالم األداة الفاعلة يف بناء قناعات الشباب وتوجهاهتم، ومعتقداهتم، بل 

 ثورة االتصال واملعلومات اليت نشهدها. صار اإلعالم صاحب الكلمة الفصل، يف ظل 
والذي ال خيفى أنَّ االعالم ووسائله املعاصرة املتنوعة تشكل مفصالً مهماً يف تعزيز القيم اجملتمعية الرائعة، ويف مقدمتها 
)األمن الفكري عند الشباب( الذي صار ضرورة ملحة لتقدم اجملتمعات ورقيها، حىت يعيش أهلها بطمأنينة، ووئام، 

 ورفاهية، وسالم. 
الفضائي )ال سيما التلفزيون( فإنه يشّكل أبرز مصادر الثقافة اإلعالمية، فهو وسيلة بالغة وباالنتقال إىل البث 

اخلطورة، وتكمن خطورهتا يف عدم القدرة على احلد من تأثريات التلفزيون السلبية، على الرغم من اجلوانب اإلجيابية 
 . اليت حيملها، وتلك االجيابيات تشكل مصدراً جيداً للثقافة اإلعالمية

وتؤكد معظم الدراسات العلمية أنَّ لوسائل اإلعالم تأثري بالغ على تكوين ثقافة الفرد وسلوكه، وخاصة السلوكيات 
 السلبية يف حياة كثري من الشباب.

وميكن أن ُتسهم الربامج التلفزيونية اهلادفة يف تنمية الوعي لدى الشباب بالعادات الصحيحة، واحرتام مؤسسات 
ية فظة على كياهنا، وتوقري أبناء اجملتمع، فضالً عن البناء الفكري السليم، وتنمية القيم االجتماعية اإلجيابالدولة، واحملا

 لديهم.
وأما وسيلة األنرتنت، فإنَّ القيام بأيِة مقارنٍة بني إقبال الشباب عليه، واطالعهم على حمتوياته وأفكاره، وبني التأثر 

( ية املنبثقة عنه، سندرُك أثره يف حياة الشباب، وانعكاس ذلك على )األمن الفكريمبنشوراته وموادِه الفلمية والعلم
سلباً أو إجياباً. ومن هنا فإنَّ األنرتنت خيلُق فكراً ال بد من استغالله استغالالً ناجحاً ومثمراً، يف صقِل أفكار الشباب، 

 حينما وذخرها الثمني، وسيكون الشباب خرياً ونعمةً  مبا خيدُم دينهم وجمتمعهم؛ ألنَّ الشباب هم ثروة األمة الغالية،
 ُيستثمُر يف اخلري والبناء، ويغدو ضرراً مستطرياً، وشراً وبالًء حني يفرتسه الشر والفساد.

ولقد أكد املتخصصون على ضرورة توافر مجلة من املراحل إلشاعة األمن الفكري عند الشباب من خالل وسائل 
حل بـــ)الوقاية(، مث )مرحلة احلوار(، مث )مرحلة التقومي(، مث )مرحلة احملاسبة(، وتنتهي بـــ)مرحلة االعالم، تبدأُ تلك املرا

 االصالح(.
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 مقدمة:
 أما بعد:، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن واآله، احلمد هلل

وعات اليت الشباب(، تناولُت فيه عدداً من املوضفهذا هو حبثي املوسوم بــ)دور اإلعالم يف تعزيز األمن الفكري عند 
أجدها مهمة، لعلها تسهم يف إثراء جانب من أبرز اجلوانب الفكرية املعاصرة، وفيما يأيت تفصيل للطريقة اليت سرت 

 عليها أثناء البحث:
  : خالصة الموضوع 

ىن أنَّ عكس صورة عموم اجملتمع، مبعتعدُّ مرحلة الشباب من أخطر املراحل يف حياة اإلنسان، وهي املرحلة اليت ت
 الشباب هم عماد اجملتمعات، وصالحها بصالحهم، والعكس صحيح. 

هذه حقيقٌة، وثـّمة حقيقة أخرى، وهي: أنَّ اإلعالم ووسائله املتنوعة صارت جزءًا من حياة الناس، يتأثرون هبا، 
لي به يف مقدمتها )االحنراف الفكري( الذي ابتُ ويتبعون خطاها، ولـّما كان جمتمعنا يعاين من بعض األمراض، يقف 

بعض الشباب املسلم، فما هو واجب اإلعالم، ودوره يف إصالح حال هؤالء الشباب، والعمل الدؤوب على وقايتهم 
 من مظاهر هذا االحنراف؟ هذا هو التساؤل األبرز الذي جييب عنه البحث.  

  : أهمية الموضوع 
تنبع أمهية حبثي من املوضوع الذي يتحدث عنه، وال شك أنَّ موضوع ))دور االعالم يف تعزيز األمن الفكري عند 
الشباب(( يعّد موضوعاً مهمًا للغاية؛ ألنه موضوع العصر، ذلك أنَّ االحنراف الفكري عند بعض الشباب قد أخذ 

جلاد إليقاف هذا املرض اخلطري، الذي يشهده واقعنا مداه، وبالتايل صار لزامًا على كل مفاصل اجملتمع العمل ا
 املعاصر. 

وتأيت أمهية البحث أيضاً من كونه يبحث أيضاً التأثري الفكري لإلعالم على شبابنا وأبناء جمتمعنا، وبيان أثر وسائل 
سائل يف بناء لو االعالم ]ال سيما التلفزيون واألنرتنت[ على األمن الفكري، وبيان طرق االستخدام األمثل لتلك ا

 ورقي اجملتمع. 
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  : أهداف الموضوع 

لعل اهلدف من املوضوع واضح يف اإلطار العام لعنوان البحث، وذلك أنين أهدف يف التوصل إىل قناعة تامة يتضح 
، (من خالهلا بيان األثر الذي ميكن أن يلعبه اإلعالم يف تعزيز جانب مهم من جوانب األمن، أال وهو )األمن الفكري

 الذي صار األساس ضمن أنواع األمن الفكري املختلفة.
  : تساؤالت الموضوع 

 هناك عدة تساؤالت للبحث، أمهها ما يأيت: 
 هل هناك ترابط بني االعالم والرتبية والتنشئة االجتماعية؟  (1)
 هل االعالم له تأثري على األمن الفكري عند الشباب املسلم؟  (2)
 سلبية لبعض وسائل االعالم على الشباب املسلم؟ما هي طرق الوقاية من اآلثار ال  (3)
 ما حقيقة إسهامات االعالم يف خلق وتعزيز األمن الفكري يف اجملتمع اإلسالمي؟  (4)
 ما طبيعة العالقة بني االعالم التقليدي واالعالم اجلديد؟   (5)
  : أسباب اختيار الموضوع 

 تعود أسباب اختياري هلذا املوضوع إىل ما يأيت:
 اجلهود يف الكتابة والبحث يف قضايا الفكر اإلسالمي املتنوعة، ال سيما القضايا املعاصرة منها.( مواصلة 1)
( التعرف عن كثب على مدى تأثري اإلعالم يف حتقيق األمن يف اجملتمع، ال سيما األمن الفكري، الذي يعدُّ من 2)

 أهم وأخطر املوضوعات.
 اجملتمع، ال سيما مشكالت الشباب، وحماولة وضع العالج املناسب هلا.( الوقوف على األدواء اليت مير هبا أبناء 3)
  :منهجية البحث 

استخدم الباحث )املنهج الوصفي التحليلي(؛ لكونه أفضل املناهج اليت تساعد على حتديد أهداف الدراسة. واهلدف 
ة باملخططات من الفكري، مع االستعانمن املنهج املتبع، هو: مجع احلقائق والبيانات عن ظاهرة األثر اإلعالمي على األ

 املطلوبة.
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وأما طريقيت يف نقل النصوص أو االستفادة منها، فإنين أقوم باالستفادة من كل فكرة، أو مادة، أو نص خيدم موضوع 
حبثي، فحيثما وجدت بعض ذلك أفدُت منه، سواءٌ من املصادر واملراجع، أو من بعض الدراسات واألحباث املنشورة 

 شبكة األنرتنت، مما كتبه املتخصصون. جزاهم اهلل خرياً. على
وقد عزوت اآليات القرآنية إىل سورها وبّينت أرقامها، وخّرجت األحاديث النبوية الواردة يف البحث، ذاكرًا مظاّن 

 وجودها، مع االشارة إىل اسم الكتاب، والباب، واجلزء والصفحة، ورقم احلديث. 
ات والرسوم واملخططات لزيادة الفائدة للقارئ الكرمي؛ ألنَّ هذا األسلوب العصري وقد قمت بعمل بعض املشجر 

 يطبع يف ذاكرة القارئ، فتكون الفكرة حاضرة بني يديه.
  : حدود الموضوع 

من املعلوم أنَّ ما يتعلق باإلعالم وتأثريه على األمن موضوع متشعب وطويل، كما أنَّ الوسائل اإلعالمية باتت متنوعة 
رية، ولذلك صار من الضروري وضع حدود معلومة ملوضوع حبثي، فإنين سأتناول حتديداً: دور اإلعالم يف تعزيز وكث

األمن الفكري فقط، وذلك من خالل الرتكيز على دور البث الفضائي )التلفزيون(، وشبكة األنرتنت، دون التطرق 
 إىل بقية الوسائل االعالمية األخرى.

  :محتويات البحث 
احتوى البحث على هذه املقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة. جاء املبحث األول للتعريف باملصطلحات، وضّم مطلبني، 
األول: التعريف باإلعالم لغة واصطالحاً. والثاين: التعريف باألمن والفكر، لغة واصطالحاً، واألمن الفكري )مركباً(. 

جاء  عالم، واألمن الفكري يف اجملتمع. وقد احتوى على مطلبني،أما املبحث الثاين، فقد خصصته إليضاح أمهية اإل
األول منها لبيان أمهية اإلعالم، بينما جاء الثاين لبيان أمهية األمن الفكري. وأما املبحث الثالث فقد حتدثُت فيه عن 

نها عن أثر مدور االعالم يف تعزيز األمن الفكري عند الشباب، واحتوى على ثالثة مطالب، تكلمُت يف األول 
الفضائيات يف تعزيز األمن الفكري، وتكلمت يف املطلب الثاين عن أثر األنرتنت يف تعزيز األمن الفكري، بينما 
حتدثُت يف املطلب الثالث عن دوِر اإلعالم يف التنشئة االجتماعية وأثر ذلك يف بناء األمن الفكري. أما املبحث 

 ل لدور اإلعالم يف تعزيز األمن الفكري. مث اخلامتة )وفيها أهم النتائج(. الرابع، فقد جاء بعنوان: الواقع واملأمو 
 واهللَ تعاىل أسأل أن يكتب يل التوفيق والسداد، إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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 . ( من حديث عبد اهلل بن عمرو 3461برقم ) 4/170أخرجه البخاري يف صحيحه، باب: ما ذكر عن بين إسرائيل،  (1)
عليقات تينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لإلمام ابن حجر العسقالين، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، وعليه  (2)

 . 6/498هـ، 1379بريوت،  -العالمة الشيخ: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة 
(، وصحيح مسلم، باب: تغليظ حترمي الدماء 1741برقم ) 2/176: صحيح البخاري، باب: اخلطبة أيام مىن،  متفق عليه من حديث أيب بكرة  (3)

 (. 1679برقم ) 3/1306واألعراض، 
 .  11/169و 9/128هــــ، 1392بريوت، الطبعة الثانية،  -دار إحياء الرتاث العريبشرح النووي على صحيح مسلم، لإلمام النووي،  (4)
 .  2/896ينظر: املعجم الوسيط، جملموعة من املؤلفني يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، نشر دار الدعوة،  (5)
 . 141م، ص2015جابر السيد، دار التعليم اجلامعي، مصر، االسكندرية، عام  اإلعالم واجملتمع، للدكتور ابراهيم (6)

 
 المبحث األول

 التعريف بالمصطلحات
 المطلـب األول
 لغة واصطالحاً  تعريف االعالم

 تعريف اإلعالم لغة:  : (الفرع األول)
أي: ليسارع كل سامع  (1)هو التبليغ واإلبالغ، أي: اإليصال، ويف احلديث النبوي الشريف: ))بلغوا عين ولو آية((

، واملقصود (3)ويف احلديث أيضاً: ))...فليبلغ الشاهد الغائب(( .(2)ات لآلخرينياآلما وقع له من  وإيصال إىل تبليغ
 . (4)بالتبليغ: اإلشاعة واإلعالم

على . ونبأ تفع وظهرار  :ونبوءاً  الشيء نبئاً ومثة من ربط بني اإلعالم واألخبار واألنباء، وهو وارٌد يف اللغة، يقال: نبأ 
 .  (5)أعلمته :خارجاً  عمراً  زيداً  نبأتُ  :ويقال، وأنبأه اخلرب: أخربه. أخربَ  :ونبأ الرجلُ ، وهجمالقوم طلع عليهم 

 تعريف االعالم اصطالحاً:  : (الفرع الثاني)
 تعريفات عدة، ومنها:  لإلعالمكر يف التعريف االصطالحي ذُ 

ل اإلعالم معينة، خالل أدوات ووسائ))كل نقل للمعلومات واملعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، بطريقة  .1
 . (6)والنشر((

 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 134 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
م، 2011ألوىل، عام ااجتاهات اإلعالم احلديث واملعاصر، للدكتور حسني عبد اجلبار، دار أسامة للنشر والتوزيع، اململكة األردنية اهلامشية، عّمان، الطبعة  (7)

 . 11 – 10ص
 .25م، ص2011دكتور فاضل حممد البدراين، منتدى املعارف، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، عام االعالم صناعة العقول، لل (8)
رب عه إليه أن تسمية االعالم بـ)وسائل االتصال باجلماهري( فيه إشكال لفظي من حيث العربية، فهي تسمية ليست دقيقة وال وافية؛ ألهنا ال تمما ينبغي التنبّ  (9)

العملية اإلعالمية، وهو )ارسال املعلومات(، فضالً عن تغافلها عن اجلانب األول، املعرب عن استقبال املعلومات. ينظر: االعالم صناعة عن اجلانب النهائي من 
  . 26العقول، ص

  . 4سورة قريش، اآلية  (10)
 (. 9632برقم )  15/398أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، من حديث أيب هريرة  (11)
  6/493ح صحيح البخاري، البن حجر حىت ترتع األسود مع اإلبل، والذئاب مع الغنم. ينظر: فتح الباري شر  وهذا األمن يتحقق عند نزول عيسى  (12)
 . 13/21هـ،  1414للعالمة مجال الدين ابن منظور اإلفريقي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، ينظر: لسان العرب،  (13)

 
وزاد بعضهم على التعريف السابق مجلة توضيحية يف آخره، فقال: ))كُل نقٍل للمعلومات واملعارف والثقافات  .2

قية يالفكرية والسلوكية، بطريقة معينٍة، خالل أدوات ووسائل اإلعالم والنشر، الظاهرة واملعنوية، ذات الشخصية احلق
 . (7)أو االعتبارية، بقصد التأثري، سواء عرّب موضوعياً أو مل يعرّب، وسواء كان التعبري لعقلية اجلماهري أو لغرائزها((

 .  (8)))علم معاجلة األخبار يف إطاٍر من املنطق، وتلقائية املعلومات، واالتصاالت البشرية ملعرفة اإلعالم(( .3
إىل أنَّ املصادر ذات املرجعية العربية تتفق على تسمية هذا العلم بــــ)االعالم(، ولكنَّ ولعلَّ من املناسب هنا، اإلشارة 

اخلالف حاصل يف املراجع األجنبية احلديثة، فاملصادر الفرنسية حتاول تثبيت مصطلح )اإلعالم( لدقته ومشوله وتالؤمه 
ة، بة السبق اإلعالمي، والصحافة املزدهر مع التطور التكنولوجي والعلمي. بينما املصادر األمريكية ]وهي صاح

واألجهزة املتطورة[ ُتصر على تسميته بــــمصطلح )وسائل االتصال باجلماهري(، بالرغم من عدم تطابقه الدقيق مع 
 .  (9)مجيع جوانب املعىن املقصود

 المطلـب الثاني
 من الفكري لغة واصطالحاً تعريف األ

 : واصطالحاً  لغة منتعريف األ : (الفرع األول)
: اإلميانُ : ضد اخليانة. و واألمانةُ واملراد به: سكوُن القلب. : ضد اخلوف. هوواألمانة مبعىن. و  ،األماناألمن، و  .1

. ويف احلديث النبوي (10)((َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ ))...ويف التنزيل العزيز: . : مبعىن التصديقضد الكفر. واإلميانُ 
، يريد أن األرض متتلئ األمنُ ، أي: (11)((يف األرض األمنةُ  وتقعُ ))... سالم:عليه الصالة والالشريف، يقول 

  .(13)فال خياف أحد من الناس واحليوان (12)باألمن
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م. كتبها الدكتور إبراهيم 2011/يناير/18األمن الفكري: مفهومه، ضرورته، جماالته، دراسة منشورة على شبكة األنرتنت، على موقع )السكينة(، بتاريخ  (14)

 بن عبد اهلل الزهراين، مقدمة إىل الدوري اخلامس هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
آبادي، إشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة  وس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزالقامو ، 5/65ينظر: لسان العرب،  (15)

 . 458م، ص2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة الثامنة،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 .  4/367هــــ، 1356فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لإلمام عبد الرحيم املناوي، املكتبة التجارية الكربى، مصر، الطبعة األوىل،  (16)
 .45م، ص2002 -هــ 1423األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية، للدكتور حيدر عبد الرمحن احليدر، الطبعة األوىل،  (17)
اية اململكة العربية السعودية به، للدكتور عبد اهلل عبد احملسن الرتكي، كتاب منشور على األنرتنت، وأصله حماضرة ألقيت يف مدينة األمن الفكري وعن (18)

 . 57هـــ، ص5/3/1422تدريب األمن العام مبكة املكرمة، بتاريخ 

 
 فكأنَّ املراد باألمن لغًة: سكون القلب واطمئنانه بعدم وجود مكروه، وتّوقعه. 

املقصود باألمن يف االصطالح: ))احلاُل اليت يكون فيها االنسان مطمئنًا يف نفسِه، مستقراً يف وطنه، ساملًا من   .2
 .(14)كل ما ينتقص ديَنه، أو عقله، أو عرضه، أو ماله((

 : واصطالحاً  الفكر لغةً تعريف  : (الفرع الثاني)
مبعىن. ورجل  روأفكر فيه وتفكّ  ،ر يف الشيءوقد فكّ  ،والفكرة: كالفكر. إعمال اخلاطر يف الشيءالفكر، هو: . 1

 .(15)ليس يل فيه حاجة :أي ،يقال: ليس يل يف هذا األمر فكر. و التأمل :رُ ــــالتفك. و كثري الفكر:  فكري
ب أمور يف الذهن هو ترتي))وقيل:  ((،تردد القلب بالنظر والتدبري لطلب املعايناملقصود بالفكر اصطالحاً: )) .2

 .(16)((أو ظناً  منها إىل مطلوب علماً يتوصل 
 : مركبــــاً  مــــن الفكريريف األـــتع : (الفرع الثالث)

األمن الفكري مصطلح عصرٌي وجديٌد، وهو مركٌب من كلمتني مها )األمن( و)الفكر(. وقد ذُكر املقصود بتعريفه 
ور واخلروج عن الوسطية واالعتدال، يف فهمه لألممركبًا بأنه: ))سالمُة فكر االنسان وعقله وفهمه من االحنراف، 

 .(17)الدينية والسياسية، وتصوره للكون مبا يؤول به إىل الغلو والتنطع، أو إىل اإلحلاد والعلمنة الشاملة((
ومن أمشل وأخصر ما ُعّرف به األمن الفكري، ما ذكره الدكتور عبد اهلل عبد احملسن الرتكي، إذ قال يف مقصوده: 

يش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبني جمتمعاهتم آمنني على مكونات أصالتهم، وثقافتهم النوعية، ومنظومتهم ))أن يع
 . (18)الفكرية((
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لعلوم ن السديس، حبث مقدم ضمن ملتقى األمن الفكري يف جامعة نايف لينظر: الشريعة اإلسالمية وأثرها يف تعزيز األمن الفكري، للدكتور عبد الرمح (19)

 . 16هــ، ص1426األمنية، اململكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة األوىل، 
 . 31م، ص2004ينظر: اإلعالم واجملتمع، مىن سعيد احلديدي وسلوى إمام علي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، عام  (20)
 . 19م، ص2010 -هــ1431: سياسات اإلعالم واجملتمع، للدكتور طارق اخلليفي، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ينظر (21)

 
واجلدير باملعرفة، أنَّ تلك األصالة والثقافة واملنظومة الفكرية ال بد أن تكون تابعة وخاضعة ملا جاء يف كتاب اهلل وسنة 

باعتبارمها األصالن األصيالن اللذان جيب على املسلم التمسك هبما لنيل السعادة يف  ،صلى اهلل عليه وسلمنبيه 
 .(19)الدارين

 
 المبحث الثاني
  .. واألمن الفكريأهمية االعالم

 المطلـب األول
 أهـــــميــــة اإلعــالم

ال شك أنَّ هناك أمهية كبرية لإلعالم يف اجملتمع، ألنَّ مثة ترابط واضح بني اجلمهور وبني وسائل االعالم املختلفة، 
ل االعالمية، حىت صارت تلك الوسائل ضرورة وحنن نرى اعتمادًا متزايدًا من جانب اجلماهري على تلك الوسائ

 اجتماعية، بل صارت من ضرورات احلياة اليومية. 
وقد زاد اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم لتلبية كثري من احتياجاهتم وإشباع رغباهتم، وتضاعف الوقت الذي 

 جزءاً من سائل يف عصرنا احلايلخيصصه الفرد للتعامل مع خمرجات وسائل االعالم أو بعضها، حىت صارت هذه الو 
 . (20)حياة املواطن، أياً كانت خصائصه، أو قدراته، أو مستواه االقتصادي واالجتماعي

وال يقتصر التأثري اإلعالمي على املستوى الفردي، بل يزداد تأثريه أيضًا على املستوى اجملتمعي، وعظم اعتماد 
ات، وابتكاراهتا، وال يوجد جمتمع من اجملتمعات أو مجاعة من اجلماعاجملتمعات قاطبة على وسائل اإلعالم بتقنياهتا 

إال وتربطها عالقات وطيدة، تعتمد على التبادل بوسائل االعالم. حىت أصبحت تلك العالقة من األمور املسّلم هبا، 
لتغريات املتسارعة امع اعرتافنا بتعقيداهتا، بسبب اختالف طبيعة اجملتمعات من حيث الفلسفة واإليديولوجية، وبسبب 

واملتالحقة اليت طرأت على وسائل اإلعالم وتكنولوجياهتا، فضالً عن تداخل املتغريات اليت حتكم هذه العالقة وتنوعها 
 .(21)بني متغريات اقتصادية واجتماعية، وغري ذلك
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مستويات التأثير 

 االعالمي

                                                           
 . 15ينظر: االعالم صناعة العقول، مصدر سابق، ص (22)

 
تمعات وتكوينها يف صقل اجمل ومن خالل املقارنة بني االعالم وصنع الثقافات السائدة يف اجملتمع، تظهر أمهية اإلعالم

إجيابًا أو سلباً، ومن هنا تبدو وثاقة العالقة بني االعالم والثقافة؛ ألنَّ اإلعالم ليس جمرد ناقل حمايد، بل إنه يؤثر 
ويتأثر يف ظل سياق تساهم األحداث املهمة يف دفعه لألمام ألجل االستجابة للمتغريات مبرونٍة تامة. وعرب العصور 

ي حظ توثق العالقة بني الفعل الثقايف والنشا  اإلعالمي، حىت أخذ الرتابط يتعاظم بينهما بعد التطور العلمالزمنية نال
والتقين واملعلومايت. وأضحى االعالم الوعاء املناسب حلمل رسالة الثقافة، إن مل يكن كالمها )االعالم والثقافة( قد 

هومها الواسع بينهما. فاالرتباُ  الوثيق إذن قائم بني الثقافة مبفأسهم حبمل رسالٍة إنسانيٍة مشرتكة، يصعُب الفصل 
ه الذي قد يستوعب احلياة كلها، وبني االعالم بوصفِه حلقة الوصل بني املنتج الثقايف واجملتمع. فاإلعالم بوسائله وآليات

ات االتصال خالل عملي املعروفة يشكل القناة اليت تغذي اإلنسان واجملتمع باملزيد من النتاجات الثقافية، من
. واإلعالم له أمهية  (22)اجلماهريي املستمرة بني مصدر الرسالة الثقافية واجلمهور املتلقي هلا عرب الوسيلة االعالمية

 كربى على املستويات املوضحة يف املخطط التايل:
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 . 143 -142ينظر: االعالم واجملتمع، مصدر سابق، ص (23)
 .  28صدر سابق، صينظر: سياسات االعالم واجملتمع، م (24)
 . 358م، ص1992نظريات وسائل االعالم، ملؤلفه ملفني ديفلري، ترمجة: كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،  (25)

 

تصادية، الرتبوية، والثقافية، واالجتماعية، والصحية، واالقولإلعالم أهـمية كربى، على مجيع مرافق احلياة اإلنسانية: 
 :  (23)والسياسية، وغريها. وتتضح تلك األمهية يف املرافق املتنوعة اليت أشرنا إليها من خالل النقا  اآلتية

معه،   ليعدُّ اإلعالم، ووسائله من أقوى أدوات االتصال العصرية، اليت تعني الفرد على معايشة العصر والتفاع (1)
 كونه جزءاً رئيساً يف حياتنا اليومية. 

ُيسهم االعالم يف ترمجة التوجهات االجتماعية مبختلف املشارب الفكرية، وتفعيل املشهد الثقايف، والنتاج الفكري  (2)
 واإلبداعي.

ى الرأي العام لصار اإلعالم من أهم الوسائل احلديثة يف خماطبة اجملتمعات االنسانية، وشرح القضايا وطرحها ع (3)
 من أجل هتيئته إعالمياً. 

 ياً.يقوم االعالم ببناء الدول، والتأثري يف تنشئتها، ورقي جمتمعاهتا: اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً، وفكر  (4)
امه هاالعالم له دور فاعل يف إطالع الناس على ما جيري يف العامل من أخبار وأحداث وتطورات، فضالً عن إس (5)

 ورمسه لطريقة التفاعل مع تلك اجملريات.
يعدُّ االعالم األداة الفاعلة يف بناء القناعات، والتوجهات، واملعتقدات، عند األفراد واجلماعات، حىت صار  (6)

 اإلعالم يف القرن احلادي والعشرين صاحب الكلمة الفصل، يف ظل ثورة االتصال واملعلومات. 
دور  وسائل االعالم يف اجملتمع، ونوعية العالقة اليت تربطها مع مؤسساته املختلفة، تؤثر على إنَّ املكانة اليت حتتلها

هذه الوسائل يف النظام االجتماعي العام، ونعين هنا الدور الذي متارسه وسائل االعالم بالنسبة لعمليات التغيري 
تلفة، الوظيفية مت هبا كثري من املداخل النظرية املخالبنائي يف اجملتمع. ولقد مّثل هذا املوضوع أحد اجملاالت اليت اهت

 .(24)منها والنقدية
ولذلك يصف أحد الباحثني عالقة وسائل اإلعالم بالواقع االجتماعي بقوله: ))إنَّ أحد املعامل العظمى النتقالنا إىل 

عرب عن عامٍل ا التمثيل للواقع يعصر وسائل االعالم، هو: أننا على اتصال مبا ميثل أو يقوم مقام الواقع إعالمياً، وهذ
مادي واجتماعي ُمعّقد، أكثر مما تعرب عنه املالمح املوضوعية لعاملنا الشخصي الضيق... لقد أصبحنا نشهد بازدياد 

 . (25)عاملاً تسوده وسائل االعالم أكثر مما نشهد احلقيقة نفسها((
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 . 82 – 80سورة األنعام، اآليات  (26)
 (، عن عبد اهلل بن مسعود 4776برقم ) 6/114روى البخاري يف صحيحه، كتاب: تفسري القرآن، باب: ال تشرك باهلل إنَّ الشرك لظلم عظيم،  (27)

: أال ترون إىل قول لقمان  ل اهلل ، فقال رسو الَِّذيَن آَمُنوا ومََلْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم...(( شقَّ ذلك على أصحاب رسول اهلل قال: ))ملا نزلت هذه اآلية ))
حتقيق: أمحد حممد شاكر،  لطربي،))ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم((...((. وينظر: تفسري الطربي املسمى )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، لإلمام حممد بن جرير ا

 . 11/492م، 2000 -هـــ 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 
 المطلـب الثاني

 أهـــــميــــة األمن الفكري
قرارهم متس حياهتم واستهي ومجاعات, و  ،فرادى :الفكري من أهم املوضوعات اليت تشغل مهوم الناساألمن يعدُّ 

مة ملا له من الصلة املتينة هبوية األمة. فاأل ؛أهم أنواع األمن وأخطرها. ويعدُّ األمن الفكري من فيها مسًا جوهرياً 
الذي  ذلك الغزو .االضمحالل أمام أخطار الغزو الثقايفوهويتها من  ،وثقافتها ،املسلمة أوىل من غريها حبماية فكرها

 تعددت أساليبه وتنوعت أشكاله اليت تغتال العقائد, وهتدم املبادئ والقيم.
كن حبال من وال مي, ةاإلسالمي، واملبادئ واخللق ،ولذلك فإن االهتمام باألمن الفكري هو يف حقيقته أمن للعقيدة

 مة للحياة بدونه.قياألحوال االستغناء عنه، بل ال 
 كتاب اهلل العزيز يف ناكثرت فيه اآليات واألحاديث, ولو نظر   حديثٌ  نيفاحلديث عن األمن يف الشرع اإلسالمي احلو 

ه واالنقياد وأنه ال ميكن أن يتحقق إال بتوحيد اهلل وخشيت ،وأمهية حتقيقه ،آيات كثرية ركزت على أمهية األمن نالوجد
  لشرعه.

الَِّذيَن آَمُنوا ﴿ وله تعاىل:قالقرآنية جيُد أنَّ بعضها قد تطرق إىل إبراز حقيقة )األمن الفكري(، كما يف واملتتبع لآليات 
 .(26)﴾ومََلْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك هَلُْم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

. وإذا كان اإلميان (27) يف صحيح السنة املطهرة وسلمصلى اهلل عليه واملقصود بـــ)الظلم(: الشرُك، كما فّسره النيب 
امللبس هو الشرك، فإنَّ اإلميان اخلالص هو التوحيد، املنسجم مع العقل والفطرة السوية، فاألمن من هذا املنظور هو 

 نتيجة ملعطيات فكرية، وليس معطيات حسية. 
 األمن إىل قسمني رئيسني، مها: ومع ما تقدم، فإنَّ املنظور التحليلي، ميكن أن ُيسهم يف تقسيم

 األمن احلسي، وهو األمن املتعلق بأمن األنفس، واألموال، واألعراض. (1) 
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مية، مفهوم األمن الفكري )دراسٌة تأصيليٌة يف ضوِء اإلسالم(، ماجد اهلذيلي، اململكة العربية السعودية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالينظر:  (28)

 . 24هـــ، ص1433 -1432
ث مقدم للمؤمتر عبد الرمحن اللوحيق، حباستفدُت املضمون العام للمخطط من دراسة بعنوان: بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء املنهج العلمي، للدكتور  (29)

 . 20هــــ، ص1430الوطين األول لألمن الفكري، 

 
 .(28)األمن الفكري، وهو املتعلق باملعتقد، وسالمته من االحنراف عن جادة الوسطية اإلسالمية (2)

اصر،  من الفكري، وهي مكونة من مخسة عنولعلي أختم هذه اجلزئية باإلشارة إىل خمطط، يوضح عناصر ومكونات األ
 : (29)كما يف أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االعتصام بحبل 

 هللا تعالى

التأصيل على 

 الحق
التحصين من 

 الباطل

التفاعل مع 

 الثقافات األخرى
معالجة 

 اللـــــــالض
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 المبحث الثالث

  دور االعالم في تعزيز األمن الفكري
 عند الشباب

ية مصدراً د اجتاهاته، بل أصبحت الوسائل االعالمتعدُّ وسائل االعالم من أكثر وسائل التأثري يف الرأي العام وحتدي
أساسيًا للثقافة العامة لكافة فئات اجملتمع، فقد امتد تأثريها إىل معظم أفراد اجملتمع من خالل ما تقدمه من حمتوى 

 حيمل مضامني متعددة تلقى قبوالً لدى هذه الفئات ال سّيما الشباب. 
 مقدمتها عاصرة املتنوعة تشكل مفصالً مهماً يف تعزيز القيم اجملتمعية الرائعة، ويفوالذي ال خيفى أنَّ االعالم ووسائله امل

)األمن الفكري( الذي صار ضرورة ملحة لتقدم اجملتمعات ورقيها، حىت يعيش أهلها بطمأنينة، ووئام، ورفاهية، 
 وسالم. 

أدوار  كون تركيز احلديث عنسي -مع رغبة الباحث باالختصار قدر اإلمكان-وحىت ال تتشعب أطراف احلديث 
أهم الوسائل اإلعالمية املعاصرة، وأثرها يف حتقيق األمن الفكري عند الشباب، مع اإلشارة إىل أنين اخرتت وسيلة 

 إعالمية تقليدية، وأخرى وسيلة جديدة، وذلك عن طريق املطالب اآلتية:
 

 المطلـب األول
 بأثر الفضائيات في تعزيز األمن الفكري عند الشبا

يشّكل البث الفضائي )ال سيما التلفزيون( أبرز مصادر الثقافة اإلعالمية، فهو وسيلة بالغة اخلطورة، وتكمن تلك 
اخلطورة يف عدم القدرة على احلد من تأثريات التلفزيون السلبية، على الرغم من اجلوانب اإلجيابية اليت حيملها، مبا ال 

 اً جيداً للثقافة اإلعالمية.ميكن إنكاره، وتلك االجيابيات تشكل مصدر 
وتؤكد معظم الدراسات العلمية أنَّ لوسائل اإلعالم تأثري بالغ على تكوين ثقافة الفرد وسلوكه، وخاصة السلوكيات 

( من املشاهدين يشاهدون التلفزيون ساعة %21السلبية يف حياة كثري من الشباب. وتشري الدراسات أيضاً إىل أنَّ )
( يشاهدونه ملدة ثالث ساعات، أما الذين تزيد مدة %22,5هدونه ملدة ساعتني، و)( يشا%27,5واحدة، و)

( للربامج %4,5(. أما نوعية الربامج املفضلة لدى الشباب فهي )%29مشاهدهتم عن ثالث ساعات فهم )
 ينية،( للربامج الد%10,5( ملشاهدة املسرحيات، و)%9,5( للربامج الرتبوية والتعليمية، و)%4اإلخبارية، و)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 142 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 . 46 - 45ينظر: اجتاهات االعالم احلديث واملعاصر، ص (30)
 . 76ينظر: املصدر نفسه، ص (31)

 
( %11( ملشاهدة األفالم العاطفية، و)%8( ملشاهدة األغاين واملوسيقى، و)%26( للربامج الرياضية، و)%14و) 

 . (30)( ملشاهدة أفالم الرعب%8( للربامج الثقافية، و)%4,5ملشاهدة العنف واجلرمية، و)
وتأيت التأثريات الثقافية على الشباب من انفتاح الفضاء أمام قنوات خمتلفة، منها ما يسهم إسهاماً إجيابياً، ومنها ما 
يؤدي إىل احنراف فكري وسلوكي لدى بعض الشباب. ومل يعد من املمكن السيطرة على ما تبثه القنوات الفضائية 

 القنوات الرمسية.  ]العربية منها والدولية[ خاصة يف ظل تراجع وضعف
وأمام هذه احلقائق فإنَّ التساؤل هنا: عن مدى إسهام التلفزيون يف تعزيز األمن الفكري يف اجملتمع؟ واحلقيقة أنَّ 
 التلفزيون يعدُّ الوسيلة اإلعالمية األبرز يف توعية أبناء اجملتمع، وبث روح الفضيلة فيهم، وتعزيز أواصر احملبة والوداد،

 هم، مبا يعكس صورة إجيابية رائعة عن اجملتمع املسلم وصورته املثالية. وإشاعة روح االعتدال والتسامح بين
وللتلفزيون دور كبري يف تنمية القدرة على التخيل والتوعية بأمهية دور األبناء والشباب يف احلياة، وحماولة تثقيفهم 

يمتهم ودورهم اإلجيايب فضالً عن ق الثقافة السمحة املبنية على املنهج الوسطي املعتدل، الذي ال إفرا  فيه وال تفريط،
ومسامهتهم يف احلياة، وهو بذلك ميكن أن يسهم بتنمية القيم االجتماعية اإلجيابية لدى املشاهد، مثل احلث على 
مكارم األخالق، والعطف باآلخرين، والتسامح، والتعاطف، والتكاتف، والرتاحم، واحرتام اآلخر، واحملافظة على  

ام ذاته، وخصوصياته. ويتم كل ذلك من خالل املناظر اليت تثري االنتباه واألحاسيس واملشاعر كيانه ووجوده، واحرت 
 لدى املشاهدين. 

إنَّ الربامج التلفزيونية اهلادفة، واملخطط هلا حبرفية ودقة، ميكن أن ُتسهم يف تنمية الوعي لدى الشباب بالعادات 
ليم، كياهنا، وتوقري أبناء اجملتمع، فضاًل عن البناء الفكري السالصحيحة، واحرتام مؤسسات الدولة، واحملافظة على  

وتنمية القيم االجتماعية اإلجيابية لديهم، كحب اخلري، وكره الشر ]بكافة أنواعه وأشكاله وصوره[، والتعاون، وااللتزام 
 مبناهج الكتاب والسنة، واالعتصام هبما، وعدم اخلروج عن ضوابطهما، ومعاملهما. 

من ذلك ]ال قّدر اهلل[ سيسهم عدم التخطيط الناجح للربامج التلفزيونية يف خلق دور سليب عند شبابنا، وبالعكس 
وسنجدهم عند ذلك تائهني، متخبطني، تعصف هبم الرياح الصفراء من هنا إىل هناك، وسيضيعون بني الربامج 

ري واخللقي دي هبم إىل االحنراف الفكالتلفزيونية اهلادمة، اليت ال تفيدهم بشيء، بل على العكس من ذلك، ستؤ 
 .(31)أحياناً، واكتساب القيم اخلطرية على جمتمعنا اإلسالمي
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ريق نظام بإنشاء موقع خاص به، ومن مث ربطه عن طاملقصود بالتواصل االجتماعي: ))منظومة من الشبكات اإللكرتونية، اليت تسمُح للمشرتك فيها  (32)

 . 43اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين، لديهم االهتمامات واهلوايات نفسها((. اإلعالم واجملتمع، ص
 . 48 – 47ينظر: اجتاهات االعالم احلديث واملعاصر، ص (33)
 . 54ينظر: االعالم واجملتمع، ص (34)

 
 المطلـب الثاني

 أثر األنترنت في تعزيز األمن الفكري عند الشباب
 تيعدُّ األنرتنت من أبرز وسائل االتصال احلديثة تأثرياً، وأصبح مصدرًا مهمًا للوصول إىل املعلومات، سواء كان

معلومات متخصصة أم عامة، وسواء كانت مقروءة، أم مسموعة، أم مرئية، مع تيسري سرعة الوصول إىل املعلومة، 
 وسهولة احلصول عليها. 

 ومتتاز شبكة األنرتنت بانفتاحها على ثقافات العامل، وتنوع حمتواها، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام املتعامل معها. 
 (32)ت من خالل استخدامها وسيلةً لالتصال عرب الربيد اإللكرتوين، أو بوابات مواقع التواصلوتزداد أمهية شبكة األنرتن

 بني املستخدمني للشبكة. 
ولقد أحدثت شبكة املعلومات )األنرتنت( نقلة مهمة يف آليات التعليم والتعلم، فهمي تعمل على توفري اخلدمات 

ومناهجه  واخلدمات تدعو إىل إعادة النظر يف فلسفة العمل الرتبوي الرتبوية بصورٍة أسرع وتكلفٍة أقل، وهذه املكاسب
 . (33)وآلياته، والعمل على دمج قواعد املعلومات الرتبوية وتكاملها

وباالنتقال إىل معدل السرعة والزمن يف ظل هذه الوسيلة الواسعة االنتشار، فإنَّ األنرتنت يقوم على معادلة زمنية 
ة اللحظية، وسرعة الطواف. وهذا ما يُعرب عنه بــــ)الزمن العاملي(، الذي هو مبثابة الزمن جتمع يف الوقت ذاته السرع

العابر للحدود بني القارات واجملتمعات واللغات، عرب طرق االعالم املتعدد، اليت تنقل الصور والرسائل بالسرعة 
 .(34)القصوى من أي نقطة يف األرض إىل أي نقطة أخرى

موادِه مقارنٍة بني إقبال الشباب على األنرتنت، واطالعهم على حمتوياته وأفكاره، وبني التأثر مبنشوراته و إنَّ القيام بأيِة 
الفلمية والعلمية املنبثقة عنه، سندرُك أثر األنرتنت يف حياة الشباب، وانعكاس ذلك على )األمن الفكري( سلبًا أو 

صقِل  أن نعمل جاهدين على استغالله استغالاًل ناجحاً ومثمراً، يف إجياباً. ومن هنا فإنَّ األنرتنت خيلُق فكراً ال بد
أفكار الشباب، مبا خيدُم دينهم وجمتمعهم؛ ألنَّ الشباب هم ثروة األمة الغالية، وذخرها الثمني، وسيكون الشباب 

 ني يفرتسه الشر والفساد.ح خرياً ونعمًة حينما ُيستثمُر يف اخلري والبناء والفضيلة، ويغدو ضرراً مستطرياً، وشراً وبالءً 
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 . 16سورة االسراء، اآلية  (35)
عربية لمبناسبة احلديث عن االفرا  يف استخدام األنرتنت، فقد اطلعُت على دراسٍة توضح النمو السريع يف عدد مستخدمي األنرتنت، ففي اململكة ا (36)

تصل م: عشرة ماليني شخص، ل2009م : مليون شخص، بينما وصل عدد مستخدميه يف عام 2001السعودية مثالً، كان عدد من يستخدم األنرتنت عام 
مليون  11,4م( إىل 2011م تؤكد وصول العدد يف عام )11/6/2011. ونشرت صحيفة الرياض السعودية تقريراً يف  %33نسبة متوسط النمو حوايل 

 شخص.

 
ومعلوٌم أنَّ االحنراف يف مرحلة الشباب خطرٌي وخميف؛ فمنحرُف اليوم هو جمرُم الغد، ما مل تتداركه عناية اهلل تبارك 
 وتعاىل. وعلى قدر الرعاية بالشباِب والعنايِة هبم، ومراقبِة تصرفاهتم، ومتابعِة هواياهتم، يتحدُد مصري األمة واجملتمع.

نَّ الضرر الذي يتولُد عن االحنراف الفكري والسلوكي لدى الشباب، سيدمُر كياَن األمة، وينخُر جسدها، ويضعُف وإ
َرِفيَها فـََفسَ وجودها، وُيسهُم يف هالكها، وهذه سنة إهلية كونية )) َها َوِإَذا أََرْدنَا َأْن نـُْهِلَك قـَْريًَة أََمْرنَا ُمتـْ ُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ

 .(35)((َقْوُل َفَدمَّْرنَاَها َتْدِمرياً الْ 
ويرُد هنا مثَة تساؤل: ما هي طرق الوقاية من سلبيات األنرتنت اليت هتدُم اجملتمع، وتشكل خطورة على فكر الشباب؟ 
واجلواب: أنَّ ذلك يتطلُب تفعياًل للمؤسسات الرتبوية، كالبيت واملدرسة واملسجد والنواد االجتماعية، وحماولة غرس 

لقيم املفيدة، واخلصال والصفات احلميدة؛ ألنَّ هذه الوسائل هي اليت أثبتت فاعليتها على مدار التاريخ االجتماعي، ا
 بشر  أن متارس تلك املؤسسات أدوارها بتوازٍن وتكامل، فال يهدُم بعضها ما يبنيه البعض اآلخر.

دام األنرتنت فراغهم، للحيلولة دون االفرا  يف استخوال بد أن يرافق ذلك بيئٌة ومناٌخ مناسبني للشباب، وذلك مللئ 
 .(36)بشكٍل دائم
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 المطلـب الثالث

 دور االعالم في التنشئة االجتماعية
 وأثر ذلك في بناء األمن الفكري

تربية الناشئة هلا دور أساسي يف تعزيز األمن الفكري، ذلك أنَّ تبين الفكر الوسطي املعتدل القائم على احرتام حياة 
اآلخرين وفكرهم السليم املنضبط ال يتأتى إال من خالل التنشئة الصحيحة، القائمة على وفق املبادئ السمحة لديننا 

 العظيم. 
نان على أمهية الدور الفاعل لكافة وسائل االعالم يف تنشئة األجيال. وهنا يربز ومن هنا فإنه ال ميكن أن خيتلف اث

أثر املؤسسة اإلعالمية املتنوعة بتأثريها الكبري وإسهامها الفاعل يف تكوين اجليل والناشئة، ومن مث االسهام يف بلورة 
 اجتاهاته، وقدراته، وقابلياته، وسلوكه، مبا خيدم أهداف اجملتمع. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشارع المجتمع المدرسة االعالم لمنزلا
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دوة ))جمتمع نمن التفصيل حول مضامني هذا املوضوع املهم، ينظر: دور اإلعالم يف تنشئة األجيال، د. حفيظ الراجحي، دراسة منشورة ضمن ملزيد  (37)

 . 5و  4م، ص2012ظفار الرتبوي((، سلطنة عمان، 
 . 144ينظر: اإلعالم واجملتمع، مصدر سابق، ص (38)

 
وإذا أردنا التوسع قلياًل إلبراز دور اإلعالم يف تأثريه على سلوكيات الشباب والناشئة، ومدى انعكاس ذلك التأثري 

 : (37)على األمن الفكري وشيوعه بني تلك الشرحية املهمة يف اجملتمع، فإنه ال بد من معرفة اآليت
اإلعالم، ووسائله، باتت تعد من أهم أدوات التواصل اجلماهريية بني النشئ والعامل اخلارجي، وقد تطورت تلك  (1)

درجة أنَّ وتوفرت العديد من اخليارات، ل -وخصوصًا يف اجلانب املرئي-األدوات يف السنني األخرية بصورة مذهلة 
صنيف وثقافته الشخصية، مصدُرها وسائل اإلعالم، ولذلك ميكن تجند كثرياً من الناشئة والشباب جل مادته املعرفية، 

 وسائل االعالم بأهنا املؤثر األول واألقوى بني الشباب.
( بلداً يف العامل، وهي تعكس ثقافات، 130تنتمي إىل أكثر من ) -ال سيما املرئية-اإلعالم، ووسائله املختلفة  (2)

ة غري قليلة قد يشعل التنافس بينها صراعاً فكرياً وتأثرياً خطرياً. وإنَّ نسبوديانات، وتطلعات، متباينة أشد التباين، و 
من الناس قد أسلمت أبناءها للفضائيات، ومواقع األنرتنت، وصفحات التواصل، من غري قيود تذكر، فليس مثة 

 ميقة اليت بناها اإلعالم.العرقيب أو حسيب. وصار ما يقوله األبوان يُفهُم لدى هؤالء األبناء يف ضوء اخللفية الثقافية 
أصبحت املادة اإلعالمية املوجهة للناشئة والشباب من أخطر الصناعات اإلعالمية يف العصر احلايل، بل صارت  (3)

من أكثر الصناعات اليت تشهُد إقبااًل من طرف املستثمرين وشركات االنتاج العاملية؛ نظرًا ملا تدره من أرباح كبرية، 
 شرحية واسعة من أهم شرائح اجملتمع، وهي شرحية األطفال والشباب. بسبب استهدافها 

 تتضح أمامنا صورة واضحة املعامل، بانتشار الفضائيات، وظهور شبكة -مثالً -بالرتكيز على تنشئة الطفل  (4)
قد محل هذا و األنرتنت، وعوملة الصوت والصورة، مبا يشهد تنامياً ملحوظاً، وصار أكثر قرباً من الطفل داخل البيت، 
 االنتشار السريع معه أساليب جديدة، وأكثر تطوراً الستمالة الطفل، والسيطرة على عقله وسلوكياته. 

وصارت أجهزة االعالم تلقي بظالهلا على الطفل املعاصر، إجياباً أو سلباً، حىت أنه يصعب عليه أن يفلت من أسارها، 
 . (38)وحتاول أن ترسم له طريقاً جديداً حلياته

إنَّ مما ال ينبغي جتاهله يف هذا االطار هو فاعلية اخلطاب اإلعالمي، وأثره يف تكوين القيم أو املنظمة األخالقية، اليت 
قة تضم بني طياهتا كافة املزايا الفاضلة، والصفات النبيلة، واليت يأيت )األمن الفكري( ضمن أولوياهتا. وبالتايل فإنَّ العال

 نظومة القيم االجتماعية واألخالقية عالقة متداخلة، على اعتبار أن وسائل االعالم هي بني املنظمة اإلعالمية وم
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 . 177ينظر: االعالم صناعة العقول، ص (39)

 
الوسائل الناقلة ألمنا  التفكري واملعرفة والقيم. وستسهم عندئذ يف خلق جانب كبري من الثقافة االجتماعية، ما يعطيها 

 أحقيتها كسلطة إعالمية يف توجيه اجملتمع.
واألمن الفكري كجزء من مظاهر املنظومة االجتماعية يتأثر بتأثر البيئة واجملتمع، وبالتايل فكلما زاد الرتكيز يف اهتمام 
-االعالم بالوظائف االجتماعية ستظهر النتائج إجيابية ورائعة، وحنن نتكلم هنا عن الوظائف االجتماعية املنبثقة 

الغراء )الكتاب والسنة(، ووظيفة االعالم أيضًا مراقبة اخللل أو املظاهر من املصدرين اخلالدين لشريعتنا  -طبعاً 
 واالحنرافات اليت  تقود إىل العنف الفكري، ومعاجلتها قدر اإلمكان، وفق آليات إعالمية ناجعة. 

عرفة موحىت يتضح دور وسائل اإلعالم وأهم وظائفها االجتماعية، يف تعزيز القيم العليا يف اجملتمع، فال بد من 
 :  (39)اآليت
أن يكون االعالم ووسائله أداة وقُــــّبة اجتماعية، حبيث تقوم بتزويدها باملعلومات والتنبيه باملخاطر اليت يتعرض  
 هلا. 
خلق الـُمثل االجتماعية، وذلك من خالل تقدمي وسائل االعالم النماذج االجيابية يف األمور العامة، والثقافة،  

 جملتمع املثايل.والفنون. مبا يسهم يف جتسيد مبدأ ا
التنشئة االجتماعية، وحتقيق التواصل االجتماعي من خالل التعبري عن الثقافة السائدة، والكشف عن الثقافات  

 وحماربة الفكر والعادات املنحرفة، حىت خيلق بيئة تتمتع بكّم مناسب من األمن الفكري. الفرعية،
لبلدان، االجتماعية، وبصفة خاصة يف األزمات اليت تتعرض هلا االتعبئة، ويتمثل ذلك يف االسهام يف احلمالت  

 حبيث ال يستطيع ضعفاء النفوس مكامن الضعف أو اخللل إلشاعة ما يعود بالضرر الفكري أو املادي على اجملتمع. 
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نها اجملتمع إال األدواء اليت يعاين متشخيص الداء مث وضع الدواء املناسب له، يعّد مبدأً إسالمياً أصياًل، مضمونه: أنه ال ميكن حباٍل من األحوال معاجلة  (40)

 مبعرفتها معرفة تامة وتشخيصها جيداً، مث وضع العالج املناسب هلا.
 ينظر: االعالم العريب بني الواقع واألمل، للدكتور عبد القادر طاش، دراسة مستفيضة، نشرها موقع )اإلسالم اليوم(. (41)

 
 المبحث الرابع

 لدور االعالم  ولُ ـــوالمأم عُ ـــالواق
 لشبابعند ا في تعزيز األمن الفكري

ليس من العيب االعرتاف بالواقع الذي يشهده أو يعيشه االعالم العريب واإلسالمي، ألنَّ ذلك يدخل ضمن مبدأ 
. واحلقيقة اليت نريد االفصاح عنها يف هذا املقام، وأكدها الباحثون (40)ضع الدواء املناسب لهضرورة تشخيص الداء لو 

والدارسون أنَّ واقع اعالمنا العريب واإلسالمي يشهد سيطرة وهيمنة غربية حمكمة عليه، وهذه اهليمنة قد تركت آثاراً 
 سيئة على وسائل االعالم يف الدول النامية. 

حني نقول بأنَّ واقع االعالم يف عاملنا العريب واالسالمي يشكو من مرض بالغ اخلطورة، يتمثل ولن جنانب الصواب 
فيما يسمى بـــ)التقليد والتبعية(، بسبب اعتماد ذلك االعالم على التقنية األجنبية، واستعارة املفاهيم والنظم والنظريات 

ومبادئ اجملتمعات  ال تنبع من قيم -طبعاً -من الدول الغربية وهي االعالمية الغربية، واسترياد املواد والربامج اإلعالمية 
االسالمية، فضالً عن أنَّ اعالمنا العريب واالسالمي يشهد تضخماً ترفيهياً، طغى على مبدأ الرتبية والثقافة، مع اشتداد 

اري، وحماربة البناء احلضحاجة اجملتمعات العربية واالسالمية إىل توظيف وسائل االعالم خلدمة التنمية الفكرية، و 
 .  (41)األفكار املنحرفة، وبناء االنسان الوسطي املعتدل

هذا هو واقع إعالمنا العريب واإلسالمي!! وأمام هذا الواقع املرير، تنقدح أمامنا فكرة اخلالص من هذا الواقع، املتمثل 
نا بناء حضاري ال غىن عنه، إذا أريد لبــ)ضرورة التخلص من التبعية بكافة أشكاهلا(، فهي ضرورة الزمة، ومطلب 

 شبابنا، وصقل أفكارهم وفق منهج اإلسالم املنضبط بالكتاب والسنة، وما ينبع منهما من مكارم وفضائل.
إنَّ حترر االعالم من التبعية والتقليد هو األمل املنشود، الذي يتطلع إليه كل خملص غيور، ولن يتحقق هذا التحرر 

 رة االعتماد على الذات يف مجيع ميادين االعالم املختلفة، صناعًة، وفكراً، ونظاماً، وممارسًة. إال عندما تتوسع دائ
وال بد كذلك من العمل اجلاد على صياغة نظام إعالمي عريب إسالمي، مميٌز يف روحه، وجوهره، ومنطلقاته، وأهدافه، 

 ونظمه، وقوانينه، وطرقه، وأساليبه. 
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 املصدر نفسه. (42)
م، 2009، شهر أغسطس، عام 43مفهومه وأمهيته ومتطلباته، الدكتور عبد احلفيظ املالكي، ضمن جملة البحوث األمنية، العدد ينظر: األمن الفكري:  (43)

 . 57 – 54ص

 
 هو األصل الذي ينبغي أن يصدر عنه ذلك النظام اإلعالمي -كره وقيمه ومبادئه وحضارتهبف-وال شك أنَّ اإلسالم 

املنشود، وهو األساس الذي ينبغي أن يستند إليه صياغته للنشا  اإلعالمي، وحتديد أبعاده ووظائفه ومسؤولياته يف 
 .(42)اجملتمع اإلسالمي

يق عظمى، وأمنية غالية؛ حىت يتمكن أصحاب الصالح من حتق إنَّ تلك الفرصة املأمولة يف تطور إعالمنا، تعّد غاية
السعادة االجتماعية اليت يتمناها كل مسلم، ليدرك اإلنسان املسلم قيمته يف حياته، فيقوم بالدور املنو  به، بعيداً 
ا نعن كل ما يعكر صفو تلك احلياة، من أفكار هّدامة، أسهمت بشكل كبري يف تراجع الدور احلضاري يف بلدان

 العربية واالسالمية.
وما دمنا نتكلم يف احلقائق.. فإنَّ النظر إىل الواقع بتفحص ومتعن سيظهر من خالله مجلة من مظاهر العنف الفكري، 
اليت تسيطر على عقول وأفئدة بعض من تأثروا بالفكر املنحرف. وبالتايل، وأمام هذا الواقع الذي جيب االعرتاف به، 

أمول من وسائل االعالم يف معاجلة هذا الرتدي احلاصل، وكيف ميكن يتبادر إىل الذهن سؤال وجيه، مفاُده: ما هو امل
 اإلسهام يف توضيحه؟ وما هي اآلليات الكفيلة يف عالجه واقتالعه؟ 

واجلواب على ذلك: أنَّ حتقيق األمن الفكري لدى الشباب يتطلب من وسائل االعالم القيام بسلسلة من االجراءات، 
 اآليت: وعلى عدد من اجلبهات، تتمثل يف

 الوقاية -
 المواجهة -
 العالج  -

ولكل واحد من هذه األشياء الثالثة بعض املتطلبات واالجراءات واملقومات، ويذكر املتخصصون لتحقيق ما يصبو 
 : (43)إليه القائمون يف إشاعة األمن الفكري يف وسائل االعالم، القيام باملراحل اآلتية

 

واملقصود هبا الوقاية من االحنراف الفكري، ويتم ذلك من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية األولية والثانوية، 
 وغريها من املؤسسات، ويكون ذلك وفق خطط مدروسة، حتدد من خالهلا الغايات املنشودة، واألهداف املطلوبة.
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قد ال تنجح جهود الوقاية من الفكر املنحرف مع بعض شرائح اجملتمع، بسبب عوامل االستقطاب والتأثري، وعند 
ذلك جيب االنتقال إىل مرحلة أخرى قائمة على النقاش واحلوار وإعمال الفكر،  من أجل التصدي للفكر املنحرف، 

أصحاب هذه األفكار باألدلة القاطعة. ومرحلة احلوار تعدُّ من أهم مراحل التصدي وذلك من خالل التحاور مع 
 للفكر املنحرف، وهي من أهم األساليب اليت مت استخدامها على مدار التاريخ اإلصالحي.

 

املناقشة. ورته، باعتبار ذلك نتيجة حتمية للحوار و يعتمد أساس هذه املرحلة على تقييم الفكر املنحرف، ومدى خط
 مث ينتقل العمل إىل مستوى آخر، وهو: تقومي هذا الفكر وتصحيحه قدر املستطاع باإلقناع وبيان األدلة والرباهني. 
ة يوميكن أن تقوم وسائل االعالم املختلفة يف تبين مثل هذه املرحلة من خالل القيام جبملة من الفعاليات اإلعالم

 والربامج التلفزيونية، ومنتديات احلوار والنقاش البّناء.
 

قد يكون آخر العالج الكي كما يقولون، وهي مرحلة املساءلة واحملاسبة، ملن ال يستجيب للمراحل السابقة، وذلك 
 يتم من خالل مواجهة من حيملون الفكر املتطرف وحماسبتهم. وهذا الفعل منو  باملؤسسات الرمسية والقضائية

 

يف هذه املرحلة يُكّثف احلوار مع األشخاص املنحرفني فكرياً، ويتم ذلك من خالل املؤهلني علمياً وفكرياً، واملؤثرين 
يف طريقتهم، واملقنعني يف أساليبهم، وال سيما العلماء الربانيني، املؤهلني على مقارعة الشبهات، وردها باحلجج 

 اهني الساطعة.والرب 
وليس هناك مثة مانع مينع من استضافة بعض الشباب ممن أكرمهم اهلل تعاىل باهلداية والصالح، وجمانبة الطريق 

لبيان الفكر القدمي  -مثالً -املنحرف.. أقول: ليس هناك من مانع مينع من استضافتهم يف بعض الربامج التلفزيونية 
يههم ناسبة يف إزالة مثل تلك األفكار؛ ملا يسهم ذلك يف نوعية الشباب، وتنبالضال، وطريقة تأثرهم به، واآلليات امل

 خبطورة طرق الغي والضاللة. 
وإذا كان العنف الفكري يوجد أكثر ما يوجد بني شرحية الشباب، فإنَّ الواقُع يقوُل: إنَّ وسائل اإلعالم تؤثر تأثرياً 

  ميكن وسلوكياته، وبالتايل فال ميكن إغفال هذا الواقع، حىت مباشراً يف الشباب، وتستهدف بصورة مباشرة أفكاره
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 .  146يراجع يف ذلك: االعالم واجملتمع، ص (44)

 
استغالله يف وضع اآللية املناسبة هلذا الواقع مبا يعكس صورة إجيابية ومثالية ملا نأمله من وسائل اإلعالم يف تعزيز األمن 

 الفكري يف ربوع اجملتمعات. 
 . (44)اب عقول، وأذهان، وتوجهات، وسلوكيات الشبويوضح املخطط اآليت نسبة تأثري وسائل االعالم املختلفة يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :توصيات للنهوض باإلعالم؛ لتعزيز األمن الفكري 

شهده اليوم، نلعلَّ من املناسب يف آخر هذا املطاف، ويف ظل ما تقدم ذكره من حقائق تتصل بواقع االعالم الذي 
والتزامًا بضرورة توفري االعالم لبيئة آمنة، يتحقق فيها األمن الفكري املنشود، املبين على احلالة املثالية للوسطية 
واالعتدال، فال بد من حتديد مجلة من التوصيات، أو احللول مما يتعلق باجلانب اإلعالمي، للنهوض بدوره ومسؤولياته، 

 وحسب ما يأيت:
 
 
 

 الوسائل التفاعلية

 –]ألعــاب 

 كمبيوتــــر[

 % 30 – 20بنسبة 

 السمعيةالوسائل 

 –إذاعــــة ]

 [كاسيـــت

 % 20 – 10بنسبة 

 الوسائل البصرية

 -ماسين –]تلفاز 

 فيديو[

 % 70 – 60بنسبة 

 المقروءةالوسائل 

 -ب مجالت وكت]

 [قصص

 % 20 – 10بنسبة 
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 .115ر: سياسات اإلعالم واجملتمع، صملزيد من التفصيل، ينظ (45)

 

تخطيُط.. سرُّ النجاح، وينبغي هنا أن خيضع اإلعالم بكافة أجهزته ومؤسساته العاملة، خلطة شاملة، تضع ال (1)

اإلطار العام، واملبادئ الرئيسة، واألهداف املنوطة هبذه العملية، وتكون مهمتها: التخطيط الصحيح، والتوجيه، 
 ألجهزة الفرعية املتخصصة. والتمحيص، واملتابعة، بينما ترتك عمليات التنفيذ والربجمة ل

وفائدة ذلك: منع العشوائية يف العمل، واالرجتال يف التخطيط والتنفيذ؛ ألننا إذا أردنا أن حنقق الغاية املنشودة بتوفري 
 األمن الفكري البد أن نسعى جاهدين لتحقيق النجاح الذي يقود لتلك الغاية.

ع التخطيط شيء آخر، أال وهو: ضرورة انطالق وسائل االعالم الوضوُح.. لكافة األهداف، وهنا ال بد أن يتب (2)

]املقروءة واملسموعة واملرئية[ من فلسفة واضحة، حتدد أهداف العملية االعالمية يف أي بلد من البلدان. وتقوم كافة 
لوقوع يف التناقض ااألجهزة اإلعالمية باالهتداء هبذه الفلسفة، محاية هلا أيضاً من التخبط واالرجتال، الذي يؤدي إىل 

 أحياناً، أو السطحية أحياناً أخرى.

التشخيُص والعالج.. واملراد بذلك أن ال يتم اقتصار االعالم على جمرد القيام بالعملية االعالمية، املقتصرة على  (3)

مية أن تسهم األخبار، أو توصيل املعلومات، بل جيب أن ميتد إىل أبد من ذلك، واملرجتى من العملية والثقافة اإلعال
 يف حتديد املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع، وكذلك تقرير األولويات، مع وضع احللول والبدائل. 

فإذا أردنا إعالماً ناجحاً يسهم يف بناء جمتمع مثايل قائم على احرتام األنسان، ومحاية فكره من الغي والعنف والزلل، 
 ( و)العالج(!!فال بد من خلق مؤسسة إعالمية تتقن )التشخيص

الفكرُة بقدٍر معلوم.. واملقصود بذلك أن ال يذهب اجلهد االعالمي هباًء بال فائدة ترجتى، فضاًل عن تبديد  (4)

اجلهود واألموال يف سبيل الرتويج لفكرة ميتٍة، أو مبدأ زائٍف، أو خطٍة ال يُؤمُل جناحها مسبقاً، وينبغي أن تكون 
 للٍة للجماهري.الفكرة حقيقية ومقنعة، وغرُي مض

وينبغي العلم مسبقاً أنَّ من يروجون للفكر املنحرف أصحاب إمكانية فائقة، وصاروا ميلكون وسائل إعالمية متقدمة 
على شبكة األنرتنت وغريها، فعلى قدر شراسة هؤالء تقابل األفكار، وتبذل اجلهود، حىت يتحقق األمن الفكري 

 . (45)املنشود
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 لخاتمة..ا

 جـــم النتائــفي أه
 أستطيع تلخيص بعض نتائج البحث، وبيان أهم ما يمكن استفادته منه من خالل اآلتي:

االطالع على مضامني األمن الفكري أنَّ املراد به: عيُش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبني  تبني يل من خالل (1)
 جمتمعاهتم آمنني على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية، ومنظومتهم الفكرية.

ه اإلعالم له أمهية بالغة يف صقل اجملتمعات وتكوينها سلباً أو إجياباً، وله ارتبا  وثيق بثقافة اجملتمعات، باعتبار  (2)
 القناة اليت تغذي اإلنسان باملزيد من النتاجات الثقافية.

م واستقرارهم يعدُّ األمن الفكري من أهم املوضوعات اليت تشغل مهوم الناس فرادى ومجاعات، وهي متسُّ حياهت (3)
 مّساً جوهرياً، وهو يعدُّ من أهم أنواع األمن وأخطرها؛ لصلته املتينة هبوية األمة وكياهنا.

يشكل التلفزيون أبرز مظاهر الثقافة اإلعالمية، كونه وسيلة بالغة اخلطورة، بينما يعدُّ األنرتنت من أبرز وسائل  (4)
االتصال اليت تسهم يف االنفتاح على ثقافات العامل، وتنوع حمتواها، وله تأثري مباشر يف خلق جو آمن ومطمئن، 

 وأفكارهم.وهلما تأثري بالغ يف خلق ثقافة الشباب وتوجهاهتم 
يعاين إعالمنا العريب واإلسالمي من مرض )التبعية والتقليد(، ولن يتعاىف من هذا الداء إال بعد التحرر منه،  (5)

وذلك بتوسيع دائرة االعتماد على الذات يف مجيع ميادين االعالم املختلفة، صناعًة وفكراً، ونظامًا وممارسًة. ولن 
 يف الشباب ما مل يتم عالجه وإصالحه.  يُؤمل من إعالمنا التأثري اإلجيايب

يؤكد املتخصصون على ضرورة توافر مجلة من املراحل إلشاعة األمن الفكري عند الشباب من خالل وسائل  (6)
االعالم، تبدأُ تلك املراحل بـــ)الوقاية(، مث )مرحلة احلوار(، مث )مرحلة التقومي(، مث )مرحلة احملاسبة(، وتنتهي بـــ)مرحلة 

 صالح(.اال
ينبغي إذا أريد لإلعالم أن ينهَض مبسؤولياته وحيقق بعض غاياته يف إشاعة األمن الفكري: أن يعتمَد على  (7)

التخطيط؛ ألنه سرُّ النجاح، وأن يتبىن أهدافاً واضحة، وأن يشخص الداء ويعاجله، وأن يستغل جهده بتبين األفكار 
 ناجحني، حيملون مهوم األمة وآالمها.املقنعة للشباب، وأن يعمل على بناء إعالميني 
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 المصادر والمراجع مرتبة حسب حروف الهجاء

اجتاهات اإلعالم احلديث واملعاصر، للدكتور حسني عبد اجلبار، دار أسامة للنشر والتوزيع، اململكة األردنية  .1
 .م2011اهلامشية، عّمان، الطبعة األوىل، عام 

 للدكتور عبد القادر طاش، دراسة مستفيضة، نشرها موقع )اإلسالم اليوم(.االعالم العريب بني الواقع واألمل،  .2
 .م2011فاضل حممد البدراين، منتدى املعارف، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، عام  د.االعالم صناعة العقول،  .3
 .م2015 اإلعالم واجملتمع، للدكتور ابراهيم جابر السيد، دار التعليم اجلامعي، ، مصر، االسكندرية، عام .4
 .م2004اإلعالم واجملتمع، مىن سعيد احلديدي وسلوى إمام علي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، عام  .5
 .م2002 ،هـ1423حيدر عبد الرمحن احليدر، الطبعة األوىل،  د.األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية،  .6
تاب منشور على ، كالدكتور عبد اهلل عبد احملسن الرتكياألمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به،  .7

 هــــ. 5/3/1422األنرتنت، وأصله حماضرة ألقيت يف مدينة تدريب األمن العام مبكة املكرمة، بتاريخ 
األمن الفكري: مفهومه وأمهيته ومتطلباته، الدكتور عبد احلفيظ املالكي، ضمن جملة البحوث األمنية، العدد  .8
 .م2009، عام ، شهر أغسطس43
م.  2011/يناير/18األمن الفكري: مفهومه، ضرورته، جماالته، دراسة منشورة على موقع )السكينة(، بتاريخ  .9
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 الملخص

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل 

 عبده ورسوله
 أما بعد:

فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر األمور حمدثاهتا وكل 
 حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.

صلى اهلل  –نيب املصطفى إن أعظم نعمة أنعم اهلل تعاىل هبا على هذه األمة، أنه أرسل إليها هذا ال-
فبلغنا  الوحي بشقيه؛ كتاب اهلل عز وجل، وسنته صلى اهلل عليه وسلم الشريفة، اليت  -عليه وسلم

 كما كان أهنا وحي من اهلل -كما هو معروف عند العلماء    –، والسنة هاشتملت أقواله وأفعاله وتقريرات
َنا تـََقوَّلَ  َوَلو  القرءان، كما يدل على ذلك قوله تعاىل:  ﴿ نَاأل األقَاِويِل، بـَع ضَ  َعَليـ   ث َّ ،بِال َيِميِ  ِمن ه   َخذ 

ََوى، َعنِ  يَنِطق   َوَماوقوله: ﴿  1﴾ َحاِجزِينَ  َعن ه   َأَحد   ِمن   ِمن ك م   َفَما  ال َوِتَي، ِمن ه   َلَقطَع َنا  الإِ  ه وَ  ِإن    اهل 
ي    أوتيت إين أال معه ومثله الكتاب أوتيت إين أال ﴿ -النيب صلى اهلل عليه وسلم  –وقول  2﴾ي وَحى َوح 

وإننا جند يف األحاديث  النبوية 3﴾معه.... ومثله القرآن
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كالمها من طرق عن حريز بن عثمان عن عبد الرمحن بن أيب عوف  عن املقداد بن معد يكرب به، وصححه األلباين كما يف صحيح اجلامع:    4606رقم:
    2643رقم 

 

اليت تتعلق بعلوم العقلية، مثل الطب واهلندسة وغري الشريفة من اإلرشادات والتوجهات النبوية
الكرمي، وكتب السنة املشرفة ليست كتب طب أو هندسة ذلك، ولكن ينبغي أن ي عرف  أن القرآن 
، إال أهنا قد حوت قبسًا من هذه العلوم، للتدليل على ةأو زراعة أو حنو ذلك من العلوم التجريبي

مصدرها اإلهلي، ولذا يهدف البحث إىل دراسة مبدئي من مبادئ  العلوم العقلية، أال وهو 
النبوية من خالل كتب السنة ومصادرها األصلية، التحصي، واحلجر الصحي على ضوء السنة 

فجمعنا كل ما يتعلق مبادة البحث، وعملنا على الدمج بي العلوم النقلية والعقلية، لنتوصل إىل 
مجلة من نتائج املهمة يف هذا الباب، منها إن التحصي ينقسم إىل قسمي، التحصي اإلجيايب وهو 

إلنتاج األجسام املضادة، والتحصي السليب وهو إدخال مقاومة اجلسم لبعض األمراض بتهييجه 
احلجر الصحي من أهم الوسائل للَحدِّ من انتشار األمراض األجسام املضادة يف اجلسم مباشرة، وأن 

على جوازه،  -صلى اهلل عليه وسلم-وقد دّلت األحاديث عن النيبالوبائية يف العصر احلاضر، 
ء.وأمهيته يف الوقاية من تفشي الوبا
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 المبحث األول

 تعريف التحصين لغًة واصطالًحا

احل ص وِن،  احدو  فاحِلصن. واحِلرز واحلِياطة احلفظ منقاس، وهو واحد أصل   والنون والصاد احلاءأواًل: التحصين لغًة: 
َصنَ  نَ وحتصَّ حوهلا  أي بىن حتصينا القرية وَحصَّنَ    احَلَصانةِ  بي َحِصي   ِحص ن   حصون، يقال واجلمع  من العدو، وأح 
َصَنتِ  فهو تزوج إذا الرجل  امرأة علب: كلث وحم  ِصَنة ، قال حم  َصنة   فهي زوجها وأحصنها إذا عفت  املرأة حم  ِصن ، وأح 
 .(4)حمَصنة فهي متزوجة امرأة وكل وحمِصنة حمَصنة فهي عفيفة

 ثانيا: التحصين في اصطالح األطباء:

هو إدخال الفريوس، أو امليكروب، مضعًفا، أو ميًتا، إىل جسم اإلنسان، حىت تتعرف عليه أجهزته املناعية، فتقوم بصنع 
واهلدف هو حتفيز جسم اإلنسان أو الطفل والتفاعل مع اجلهاز املناعي على إنتاج املواد املناعية األجسام املضادة، 

ن درجة املستقبل حبيث ال يصاب الطفل هبذا املرض يف املستقبل أو يقلل مالالزمة للتعرف على هذا العامل املمرض يف 
خطورة املرض عند تعرضه لنوع املرض الذي أخذ لقاحا ضده ألن هذه املواد املناعية تتعرف يف مرحلة ما بعد اللقاح 

 .(5)(، وتسمى هذه املواد املناعية )األجسام املضادةعلى العامل املمرض بشكل سريع وحتارب املرض

وهناك تعريف آخر للتحصي: وهو طريقة ملقاومة اجلسم لبعض األمراض بتهييجه إلنتاج األجسام املضادة، وهو ما 
 يسمى التحصي اإلجيايب، أو بإدخال األجسام املضادة يف اجلسم مباشرة، وهو ما يسمى بالتحصي السليب.

ض، أو يأخذ ائي، يعرف باللقاح، من إنتاج جرثومة املر ويف التحصي اإلجيايب حيقن اجلسم مبادة يف شكل مستحضر دو 
أشكال اجلرثومة نفسها وتسمى هذه املادة )مولد املضاد(، فيستجيب اجلسم بتكوين أجسام مضادة، وحتضر هذه املادة 

 سمى تبإحدى طرائق عدة: إما أن تكون بكرتيا ميتة، أو فريوسات ميتة، أو حية ضعيفة. واحلصانة املكتسبة هبذا النوع 

 

                                                           
م  (،  بتحقيق عبد السالم  حممد هارون، الطبعة األوىل، احتاد الكتاب العرب  2002هـ  1423، أبو احلسي أمحد بن فارس بن زكريّا،  ) مقاييس اللغة 4

 .69ص 2،ج
هـ( الطبعة األوىل، مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع بالرياض،  1425حسن الفكي، ) بن أمحد بن ، الدكتور حسنأحكام األدوية في الشريعة اإلسالمية 5

 ، بتصرف وزيادة. 124ص  اململكة العربية السعودية، ،
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مناعة إجيابية، وتكون ضد مادة التلقيح بعينها، إذا كانت مادة اللقاح مفردة، وإذا كانت مركبة حدثت املناعة حبسب 
 ذلك، وتدوم عّدة سنوات وقد تدوم مدى احلياة.

يهدف و وأما يف التحصي السليب فيستعمل فيه املصل أو مضاد التوكسي الذي حيتوي على األجسام املضادة للمرض. 
استعماهلا  إىل نقل ما فيها من أجسام مضادة إىل جسم اإلنسان، فتحدث بذلك مناعة مكتسبة سلبية، لكنها قصرية 
األجل، إذ تبقى مدة ال تزيد على الشهر الواحد، إذ يظل الشخص احملصن حمتفظًا مبقاومته للمرض مدة بقاء هذه 

ى يف قل كثريًا عن مدة حتصي اللقاح، إال أهنا ذات فوائد قصو األجسام املضادة يف الدم حمتفظة بفعاليتها. فهي ت
 .(6)العوارض املستعجلة واحلاالت اليت ال ميكن فيها االنتظار  حىت يتم التحصي اإلجيايب

املقصود باألجسام املضادة عند األطباء أهنا تطلق على طائفة عديدة من املواد اليت تنتج يف اجلسم، لتعادل تأثري 
الذي سببها، سواء كان خلية، أو توكسي )مادة سامة تنتجها احليوانات والنباتات(، أوبروتي غريب عن  (7)األنتيجن

 .(8)اجلسم، ويف عبارة أخرى هي مستحضرات دوائية معقمة، غنية باألجسام املضادة، لعدوى مفردة أو أكثر

ما جبلية لتأثر هبا، وهي نوعان: جبّلية، ومكتسبة، أواملقصود باملناعة عند األطباء: هي حالة عدم القابلية للعدوى أو ا
 فهي: ما حيويه اجلسم من قوى دفاعية، حتصنه بأمر اهلل، ضد كثري من األمراض.

وأما املكتسبة فهي: ما يكسبه اجلسم ضد عدوى بذاهتا، يكون قابالً ألمراضها. وهي نوعان: إجيابية، وسلبية. فاإلجيابية 
سام املضادة يف فرد بعينه، نتيجة إلصابته بالعدوى، أو لتلقيحه بعامله املمرض، وأما تتكون عن طريق إحداث األج

املناعة السلبية، فتأيت عن طريق نقل األجسام املضادة إىل املريض، من مصل دم إنسان آخر، أو حيوان، حمصن ضد 
 .9العدوى نفسها 

 
                                                           

 ، بتصرف يسري. 126-125، املصدر نفسه، صأحكام األدوية في الشريعة اإلسالمية 6
يا البكرتية، يعنون به موّلد املضاد، وهو كل مادة تسبب إنتاج مواد مضادة عند دخوهلا اجلسم احلي، وهي أنواع منها: امللز نات: ومهمتها جتميع اخلال  7

 ، لتحد من نشاطها. ومنها: املذيبات: وتعمل على تفتيت اخلاليا املعتدية ث إذابتها. ومنها: األبسونينات: ومهمتها  تنشيط بالعم الدموتلصيقها مع بعضها
ثها. ومنها حداإ )نوع من  خاليا الدم البيضاء( اللتهام اخلاليا البكرتية املعتدية. ومنها: مضادات التوكسينات: مهمتها إبطال عمل التوكسي، الذي سبب

 . 125- 124أيضا: املرسبات: ترسِّب، فتبطل عمل اإلنتيجينات السائلة. انظر كلها: ا أحكام األدوية يف الشريعة اإلسالمية، املصدر نفسه ص 
 . 124أحكام األدوية يف الشريعة اإلسالمية ، املصدر نفسه، ص  8
 . 712، املصدر نفسه ، ص أحكام األدوية في الشريعة اإلسالمية 9
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 وفوائده:  التحصين ثالثاً: عمل

هذا التحصي جعله اهلل وقاية للبشر، من كثري من األمراض الفتاكة وسببا يف القضاء على عدد من األوبئة اخلطرية، وهو 
ر وسائل وقد حقق التحصي الواقي تفوقًا كبريًا على سائأيضا من تسخري اهلل جل وعال للناس، وهذا من عظيم رمحته، 

ة إلعداد اجلسم على حنو حيول دون متكن العوامل املمرضة من غزوه أو وسيلة أساسي، ألنه مكافحة األمراض السارية
وقد قلل التحصي وقائي كثريًا من انتشار األمراض اخلطرية يف أحناء العامل، وأكثر من يستفيد منه هم السيطرة عليه، 

 .(10)األطفال الرضع، وإن كان خريه يشمل غريهم

يقاوم العدوى يكتسبها اإلنسان ل ملناعة هي القوة اليتواجهاز املناعة، وقد يتحقق فائدة التحصي لإلنسان من طريق 
ا من املناعة ويكتسب اإلنسان نوع، ويتغلب عليها، وهى دفاع اجلسم البشري ضد غزو اجلراثيم اليت تسبب املرض

اعة من أمهاهتم املن ضواألطفال عند الوالدة ولوقت قصري بعدها يكتسبون بع، الطبيعية بالتعرض املتكرر للجراثيم
راعه مع واجلسم نفسه يشكل مناعة فاعلة خالل صمحاية مؤقتة للمولود،  بواسطة دم املشيمة فتوفر هذه املناعة املورثة

وقد  .اجلرثومة املهامجة، وتتكون من رد الفعل أجسام مضادة تدوم عادة مدة من الوقت أطول من حالة املناعة املنفعلة
 اجلرثومة حبقن اجلسم بلقاح من هذه اجلرثومة بعد أن يبطل مفعوهلا أو خيففه أو مبنتوجاتتعلم اإلنسان أن يقلد غزو 

أجسام  هذا اللقاح وينتج اإلنسان مع وهنا يتجاوب جسم، جرثومية خاضعة حلاالت مضبوطة ومصنوعة بشكل لقاح
. وهذه (11)اإلنسان مع الغزوات الالحقة من قبل اجلراثيم املشاهبة هلا أو القريبة منها مضادة تكسبه مناعة فعالة تقيه شر

 املناعة تنقسم إىل قسمي وهي املناعة الطبيعية واملناعة املكتسبة:

(: ومن عظيم قدرة اهلل الباهرة أن خلق لإلنسان جهاز املناعة Natural immunity) ةاملناعة الطبيعي
(Immune systemذ ،) لك اجلهاز العجيب، الذي حتار فيه العقول، وتذعن لعظمة اهلل وجالله، عند النظر يف

طريقة عمله، يف  الدفاع عن اجلسم، ذلك أن اهلل جلت قدرته، خلق يف جسم اإلنسان منذ والدته خاليا عظيمة، تقوم 
وعات الدفاع عن اجلسم جممبصنع أضداد مناسبة لكل جسم غريب )مكروب(، أو غريه، وتشرتك يف عمل املقاومة، و 

 عديدة، لكل منها وظيفة خاصة، يف دقة متناهية، وإتقان عجيب. فعند دخول اجلسم الغريب تقوم خاليا تعرف باخلاليا 

                                                           
 بتصرف.  128الفكي، املرجع السابق، ص  (10)
 .http: //www. dohaiss. net/vb/showthreadالتطعيمات، ، وعبد احلميد عبد الرشيدبتصرف،  127ص الفكي، املرجع السابق،  (11)

php?t=4354 3 /11/2010 . 

http://www.dohaiss.net/vb/showthread.php?t=4354
http://www.dohaiss.net/vb/showthread.php?t=4354
http://www.dohaiss.net/vb/showthread.php?t=4354
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(، املساعدة T lymphocytes or T cellالبالغة ببلعه، ث تقوم بتقدميه إىل أخرى تعرف باخلاليا اللمفاوية يت )
 هذا اجلسم الغريب.اليت تقوم بالتعرف على 

 صورة اخلاليا اللمفاوية يت

 
(T lymphocytes or T cell) 

 (.B lymphocytes or B cellوبعد ذلك ث تدفعه إىل خلية غريها تعرف باخللية اللمفاوية يب )

 (B lymphocytes or B cellصورة اخلاليا  اللمفاوية يب )

 
(  املوجودة على سطح اخللية، واليت Immune proteins) وعندها  حيدث تفاعل بي الربوتينات املناعية 

على سطح اجلسم الغريب مما يؤدي إىل تنشيط اخللية ذاهتا، فتتحول إىل خلية بالزمية تقوم بصنع األجسام املضادة 
لذلك اجلسم الغريب خبصوصه. وإذا استمر صنع هذه األجسام فإنه يزيد على احلاجة فيصبح ضارًا باجلسم، ومنًعا 
لذلك، تقوم خاليا ملفاوية أخرى كاحبة بالتدخل لدى اخلاليا النشطة فتكبح نشاطها، فيقف األمر عند حده على 

( والسامة تقوم بتحطيم اخلاليا Natural Killer cellsالقدر املطلوب. ث هناك خاليا تعرف باخلاليا القاتلة )
 ها يف طريقه الفريوس يتكاثر يف خلية وحيطمها، وعند خروجه منالبالعة، ويف داخلها اجلسم الغريب، وأحيانًا يرتك اجلسم 
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إىل غريها يكون اجلسم قد صنع له مواد قاتلة فتصرعه. كل هذا من عظيم خلق اهلل وتدبريه، فتبارك اهلل أحسن 
 .(12)اخلالقي

 صورة اخلاليا القاتلة

 
(Natural Killer cells) 

هذا النوع من املناعة يتم اكتسابه بعد تعرض اجلسم ألحد أنواع  (:Acquired immunityاملناعة املكتسبة )
ا اسم املناعة ، ومبا أهنا متتاز بصفة النوعية ألحد أنواع اجلراثيم فيطلق عليها أيضً باملناعة املكتسبة اجلراثيم، ولذلك مسيت

لوقايته من األمراض،  تعاىل لإلنسانالنوعية، وهذه فكرة للتحصي نشأت بعد التعرف على جهاز املناعة اليت خلقها اهلل 
ولذلك املراد بالتحصي من طريق مناعة مكتسبة  ضد مرض ما، هو أن يؤخذ املكروب املسبب  لذلك املرض بعد أن 
تضاف إليه مواد كيماوية تضعفه، أو متيته، ث حيقن يف جسم اإلنسان، فتتعرف عليه اخلاليا املختصة يف ذلك فيكّون 

ا مضادة، فإذا دخل هذا املكروب اجلسم يوًما ما، وهو بكامل قواه، وجد اجلسم حمصًنا ضده مبا  اجلسم ضده أجسامً 
 .(13)كونه من أجسام مضادة له إبان تعرفه عليه آنذاك

وتقوم الليمفاوية،  وإفراز أجسام مضادة نوعي( Antibodiesهذه اجلرثومة بواسطة أحد أنواع اخلاليا )يتم تكوين ث 
ى خباليا الذاكرة باكتساب ذاكرة للخواص املميزة لتلك اجلرثومة وبالتايل تصبح جاهزة لتكوين وإفراز خاليا أخرى تسم

  ذه الطريقةهالتحصي بواسطة و أجسام مضادة بكميات كبرية وبسرعة إذا ما تعرض اجلسم لتلك اجلرثومة مرة أخرى. 

                                                           
 بتصرف.  127الفكي، املرجع السابق، ص  (12)
 بتصرف.  127الفكي، املرجع السابق، ص (13)
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يت أنعم اهلل يل اكتساب مناعة ضدها، وهبذه الوسائل الأهنا طريقة آمنة لتعريض اجلسم ملسببات األمراض، وبالتا يعترب
لدفرتيا والسعال اتعاىل علينا مت إعدام كثري من األمراض وتقليل بعضها مع منع انتشارها، مثل مرض السل واجلدري و 

 .(14)ومرض احلصبة وغريها، وهذا يدل على فائدة التحصي وعمل به الديكى وشلل األطفال

 ضوء السنة النبويةرابعا: التحصين في 

وبي العالج  ،مرض متوقعخشية  تحصيإذ ال فرق بي ال، ضد أي مرض خيشى انتشاره ال حرج فيهالتحصي فإن 
 أن إلنسانا اعتقد التوكل، إذا ينايف ال األسباب ألن التحصي هو من باب األخذ باألسباب، ففعلمن مرض نازل، 

 التوكل، ألن نايفي ال باألسباب األخذ تعاىل، ومما يدل أن– اهلل بإذن إال اهل تأثري ال فقط جمرد أسباب األسباب هذه
 عام رأسه على غفرامل لبس أنه باألسباب، كما وأخذ الدروع لبس املتوكلي، وقد سيد -صلى اهلل عليه وسلم - النيب

 فاألخذ ولذلك باألسباب، أخذ املتوكلي، وقد سيد والسالم الصالة عليه املغفر، فهو رأسه وعلى مكة الفتح، فدخل
 األسباب، فهذا سببم عن ويغفل األسباب على اإلنسان يعتمد أن التوكل ينايف الذي التوكل، وإمنا ينايف ال باألسباب

التوكل. ولذا  ينايف ال ذلك اهلل، فإن بقضاء شيء كل  أن اهلل، وعلم على واعتمد باألسباب أخذ إذا يؤثر، أما الذي هو
بالتحصي جيوز وال ينايف التوكل إذا اعتمد اإلنسان على اهلل، وعلم أن كل شيء جيري بتقدير اهلل ومشيئته، فاألخذ 

 وأن التحصي ال يؤثر بنفسه إال بقضاء اهلل وقدرته.

صلى اهلل -قال: مسعت رسول اهلل  -رضي اهلل عنه -أيب وقاص  بن ومما يدل أيًضا على جواز التحصي حديث سعد
َوًة مل مَتَرَات   ِبَسب عِ  من َتَصبَّحَ »يقول:  -م عليه وسل  ويف هذا احلديث دليل (15)«. سحر وال سم اليوم ذلك يضره َعج 

يه أيضا نص يف به، وف بأس ال وأنه سائغ املستقبل يف منها خيشى أمراض أو مستقبلة أمراض ضد التحصي أن على
 جواز التوقي من كل املكروه قبل نزوله.

 
 

                                                           
 . net/vb/showthread. php?t=4354http: //www. dohaiss. 3 /11/2010التطعيمات، ، عبد احلميد عبد الرشيد (14)

بريوت،  –بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب ، صحيح مسلماحلجاج أبو احلسي القشريي النيسابوري،  بن سلمأخرجه مسلم، م 15
هاشم عن  بن أيب شيبة وأيب أسامة كالمها عن هاشم بن ، باب فضل متر املدينة، من طريق أيب بكر2047رقم احلديث:  1618ص  3ج

 أيب وقاص به.  بن أيب وقاص عن أبيه سعد بن سعد بن عامر

http://www.dohaiss.net/vb/showthread.php?t=4354
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 الثانيالمبحث 

 معنى الَحْجر الصحي

 أواًل: تعريف  الحجر الصحي لغًة:

 فيه، وقيل لتصرفا من منعه إذا ماله املفلس على احلاكم التََّصرُِّف، يقال: حجر ِمن املنع العرب كالم  يف احلجر ومعىن
 احملجور. مبعىن وهو منه ممنوع شيء ألنه حجر للحرام

ج ر أَن مَهَم ت   لقد: )الزُّبـَري ِ  وابنِ  عائشةَ  حديث ويف ر   أَمَنَع، ومنه َأي(  عليها َأح   ِإذا، والسَِّفيهِ  الصَِّغريِ  لىع القاِضي َحج 
 ماهلما. يف التصرُّفِ  من َمنَـَعه ما

رًا حَي ج ر   عليه َحَجرَ : ِسيَده ابن قال رًا َحج  ًرا وح ج  رَانًا وِحج  رانًا، أي  وح ج  رَ ح   منه، وال َمَنع وِحج   وال ن عَ مَ  عنه، ال ج 
 ولذا معىن احلجر الصحي هو: منع األصحاء من خمالطة املرضى. 16َدف َع.

 ثانًيا: تعريف الحجر الصحي في االصطالح األطباء:

هو منع اختالط مرضى األمراض املعدية جبمهور األصحاء، ويكون هذا حبجز املرضى، يف أماكن خاصة، معزولة، ومينع 
احلاجة إليه، كالطبيب واملمرض، ومع احتياطات طبية معينة، ويسمون املكان نفسه الناس من خمالطتهم، إال من تدعو 

 باحلجر الصحي، وهو املكان الذي يعزل فيه املشتبه يف إصابته عن بقية األصحاء طوال مدة حضانة املرض.

دة ما بي دخول ملويف احلجر الصحي يوضع املريض حتت الرقابة الطبية الدقيقة، إىل أن تنتهي مدة احلضانة، وهي ا
امليكروب اجلسم حىت يوم ظهور عوارض املرض، وهي تطول وتقصر، من مرض آلخر، ويف هناية هذه املدة، إما أن 
تظهر أعراض الوباء يف جسم احملجور، فيعاجل كما يعاجل املرضى، أو ال يظهر به شيء، فيعطى وثيقة، تثبت خلوه من 

 17)ياملرض، ويسمح له باخلروج من احلجر الصح

                                                           
، 530ص  10عبد الرزّاق احلسيين الزَّبيدي ، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، دار اهلداية، ج  بن حمّمد بن ، حمّمد وس،تاج العروس من جواهر القام 16
بتحقيق د. حممد جرب األلفي، الطبعة األوىل، وزارة ، (1399األزهر األزهري، اهلروي أبو منصور، ) بن أمحد بن ، حممد الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيو

 . 229الكويت، ص  –لشئون اإلسالمية األوقاف وا
 بتصرف.   130، املرجع السابق، ص  أحكام األدوية في الشريعة اإلسالمية(17)
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 ثالثاً: الحجر الصحي في ضوء السنة النبوية

احلجر الصحي من أهم الوسائل للَحدِّ من انتشار األمراض الوبائية يف العصر احلاضر، ومبوجبه مينع أي شخص من  ي عد
، سواء اكذلك مينع أهل تلك املناطق من اخلروج منهو دخول املناطق اليت انتشر فيها نوع من الوباء، واالختالط بأهلها، 

 أم ال. الوباء الشخص مصابًا هبذا أكان

يف عدد من األحاديث، مبادئ احلجر الصحي، بأوضح بيان، فمنع الناس من  -صلى اهلل عليه وسلم -وقد بي النيب 
الدخول إىل البلدة املصابة بالطاعون، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من اخلروج منها، بل جعل ذلك كالفرار من الزحف 

ة احلجر روعيومن هذه األحاديث اليت تدل على مش الذي هو من كبائر الذنوب، وجعل للصابر فيها أجر الشهيد
 الصحي هي كاآليت:

 بالطعن إال أميت تفىن ال»: قال -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل رسول أن -رضي اهلل عنها-عائشة عن - 1 
  منها الفارو  كالشهيد  هبا اإلبل، املقيم كغدة  غدة: الطاعون؟ قال فما الطعن عرفنا قد اهلل رسول يا: قلنا والطاعون

  (18)«. الزحف من كالفار
 َعَلى ِرض  مم    ال ي ورَِدنَّ : »-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنه -عن أيب هريرة - 2

 . (19)«م ِصح  
 ىلإ النظر تدميوا ال»قال:  -صلى اهلل عليه وسلم -أن النيب -رضي اهلل عنهما –عن ابن عباس  - 3

 . (20)«اجملذومي
 

                                                           
م( بتحقيق حسي سليم أسد الطبعة األوىل، 1984، -هـ1404، )مسند أبي يعلىاملثىن أبو يعلى املوصلّي التميمي،  بن علي بن أخرجه أبو يعلى، أمحد 18

، كالمها من 25161رقم احلديث: 145ص   6، وأمحد يف مسنده، املرجع السابق ج4408رقم احلديث: 379ص 7دمشق، ، ج –ث دار املأمون للرتا
كيسان:  بن ن جعفرمعي ع بن كيسان العدوي عن معاذة بنت عبد اهلل العدوية عن عائشة به، وهذا سند صحيح ورجاله ثقات، وقال حيىي بن طريق جعفر

: ورجال أمحد ثقات وبقية األسانيد حسان، وقال 372ص 2امت سألت أيب عنه فقال: صاحل احلديث. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، جثقة، وقال ابن أيب ح
 حسي سليم أسد: إسناده حسن، وقال شعيب األرنؤوط: حديث جيد

بتحقيق د. مصطفى ديب البغا،  (م1987 –هـ1407،  )الجامع الصحيح المختصراهلل البخاري اجلعفي،  إمساعيل أبو عبد بن أخرجه البخاري، حممد 19
 . 5437، رقم احلديث: 2177ص  5بريوت، ، ج –الطبعة الثالثة، دار ابن كثري، اليمامة 

رقم  1172ص 2بتحقيق  حممد فؤاد عبد الباقي، ج، بريوت –، دار الفكر سنن ابن ماجهاهلل القزويين،  يزيد أبو عبد بن أخرجه ابن ماجه، حممد 20
: هذا إسناد رحاله ثقات. وصححه األلباين كما يف الصحيحة رقم: 1243رقم:  207ص 2. وقال البوصريي يف املصباح الزجاجة، ج3543حلديث: ا

 ، وقال: حسن صحيح. 1064
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 ثقيف وفد يف كان»: قال -صلى اهلل عليه وسلم-سويد الثقفي بن أبيه الشريد عن الشريد بن عمرو عن - 4

 .(21)«فارجع بايعناك قد إنا وسلم عليه اهلل صلى النيب إليه فأرسل جمذوم رجل
 بأرض اعونبالط مسعتم إذا»قال:  -صلى اهلل عليه وسلم- النيب عن -رضي اهلل عنه- زيد بن عن أسامة- 5

 .(22)«منها خترجوا فال هبا وأنتم بأرض وقع تدخلوها، وإذا فال

صلى اهلل عليه - اهلل رسول سألت: قالت -صلى اهلل عليه وسلم - النيب زوج -رضي اهلل عنه- عائشة عن - 6
 من ني، ليسللمؤم رمحة جعله اهلل يشاء، وأن من على اهلل يبعثه عذاب أنه»فأخربين:  الطاعون عن -وسلم
 أجر مثل كان  الإ له اهلل كتب  ما إال يصيبه ال أنه يعلم حمتسبا صابرا بلده يف فيمكث الطاعون يقع أحد

 .(23)«شهيد

 رجز بقية»فقال:  الطاعون ذكر -صلى اهلل عليه وسلم - النيب أن -رضي اهلل عنه-زيد بن أسامة عن -  7
 ولستم بأرض وقع منها، وإذا خترجوا فال هبا وأنتم بأرض وقع إسرائيل، فإذا بين من طائفة على أرسل وعذاب

 .(24) «عليها هتبطوا فال هبا

 التهلكة إىل نفسهب يرمي أن من خوفًا أحد إليه يدخل بلد  فال يف م عد   وباء ويف هذه األحاديث دليل على أنه إذا وقع
 لىع باملرض، وكذلك ال يورد ممرض مصابًا يكون أن من خوفًا باخلروج داخله من ألحد يسمح بالوباء، وال فيصاب

رمحه –يب وقدره، وهذا هو معىن احلجر الصحي. وقال القرط تعاىل اهلل بفعل العادة يف عنده الضرر مصح حىت ال خيصل
 نبوجت، نزوهلا قبل املكاره توقي املرء على أن على داللة (25)سعد حديث : " يف-كما نقل عنه القرطيب يف تفسريه  -اهلل

  يكن مل نم هنى عليه السالم أنه نزوهلا، وذلك بعد اجلزع وترك الصرب عليه هجومها، وأن قبل املخوفة األشياء

                                                           
 . 1752ص 4أخرجه مسلم، املرجع السابق، ج   21
 . 5396رقم:  2163ص 5أخرجه البخاري، املرجع السابق ، ج  22
 .  3287رقم:  1281ص 3أخرجه البخاري املصدر السابق، ج 23
اث بتحقيق أمحد حممد شاكر وآخرون ، دار إحياء الرت سنن الترمذّي، عيسى أبو عيسى الرتمذّي السلمي،  بن أخرجه الرتمذي، أخرجه الرتمذّي، حممد 24

بتحقيق د. عبد ( م1991 –هـ1411)السنن الكبرى ن النسائي، شعيب أبو عبد الرمح بن ، والنسائي، أمحد1065، رقم: 378ص 3العريب بريوت، ج
، كالمها من طريق 7524رقم احلديث:  362ص 4ج، بريوت –الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية 

وقد  ة به، ورجاله ثقات رجال الصحيحي، وإسناده صحيح.أيب وقاص عن أسام بن سعد بن دينار عن عامر بن زيد عن عمرو بن سعيد عن محاد بن قتيبة
 زيد حديث حسن صحيح.   بن صححه الرتمذي، وقال بعد إخراجه: حديث أسامة

 أي حديث أسامة يف الطاعون الذي سبق ذكره ألن القصة كانت بي سعد وأسامة رضي اهلل عنهم أمجعي.  25



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 168 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 الواجب فكذلك، همن فرارا فيها وقوعه بعد منها اخلروج عن فيها هو من فيها، وهنى وقع إذا دخوهلا عن الوباء أرض يف
 ال"السالم:  هعلي قوله نظري املعىن وهذا. الطاعون سبيل ذلك يف سبيله، غوائلها األمور من متق كل  حكم يكون أن

، الباب يف الصحيح وه فاصربوا. ث قال  القرطيب رمحه اهلل: " وهذا لقيتموهم العافية، فإذا اهلل العدو، وسلوا لقاء تتمنوا
 حميص ال -إىل أن قال -عنهم اهلل رضي الكرام الربرة أصحابه عمل وعليه، السالم عليه الرسول قول مقتضى وهو

 التوقي يف لوسعا واملهلكات، وباستفراغ املخاوف من بالتحرز تعاىل اهلل أمرنا ولكن، وعليه له اهلل قدره عما لإلنسان
 . "(26)املكروهات من

 هو اليت األرض إىل الدخول عن هنجه يف لألمة -صلى اهلل عليه وسلم- النيب مجع " وقد-رمحه اهلل -وقال ابن القيم
يهِ   وموافاةً  للبالء عرضات هبا هو اليت األرض يف الدخول يف فإنمنه،  التحرز كمال  وقوعه بعد منها اخلروج عن هبا، َونـَه 

 احلمية باب من هأرض إىل الدخول جتنب والعقل، بل للشرع خمالف وهذا نفسه على لإلنسان وإعانة سلطانه حمل يف له
ِويَةِ  األمكنة عن محية وهي إليها سبحانه اهلل أرشد اليت ِذيَةِ  واأله  األقوال للعلماء يف شرحهم هلذه . " وكل هذه (27)ال م ؤ 

األحاديث تدل داللًة واضحة على مشروعية احلجر الصحي، وأنه ال جيوز ألحد أن يعِّرض نفسه على وباء م عد ، وأنه 
 خوفًا أال ينتشر هذا الوباء إىل األصحاء. باخلروج داخله أيضا ال جيوز ألحد من

ىت يف منع الشخص املقيم يف أرض الوباء أن خيرج منها حبوي ويتجلى أيضا يف هذه األحاديث وجه يف اإلعجاز الن
وإن كان غري مصاب، فإن منع الناس من الدخول إىل أرض الوباء قد يكون أمرًا واضًحا ومفهوًما، ولكن منع من كان 

طق والعقل نيف البلدة املصابة بالوباء من اخلروج منها، حىت وإن كان صحيًحا معاىف، أمر غري واضح العلة، بل إن امل
يفرض على الشخص السليم الذي يعيش يف بلدة الوباء، أن يفر منها إىل بلدة أخرى سليمة، حىت ال يصاب بالعدوى، 

أن الشخص  ،يثفقد أثبت الطب احلدوالطب،  ومل تعرف العلة يف ذلك إال يف العصور املتأخرة اليت تقدم فيها العلم
لميكروب، وكثري من األوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من السليم يف منطقة الوباء قد يكون حاماًل ل

 دخل جسمه امليكروب يصبح مريًضا، فكم من شخص حيمل جراثيم املرض دون أن يبدو عليه أثر من آثاره، فاحلمى 

                                                           
بتحقيق هشام  (م 2003هـ  1423)فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب،  بن أيب بكر بن أمحد نب ا، أبو عبد اهلل حممد الجامع ألحكام القرآن 26

 . 233-232ص 3مسري البخاري،  دار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية، ، ج
م( بتحقيق شعيب األرناؤوط 1986  -هـ 1407وزية ، )أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن قيم اجل بن ، حممد زاد المعاد في هدي خير العباد 27

 . 39ص  4الكويت، ج –بريوت ومكتبة املنار اإلسالمية  -وعبد القادر األرناؤوط، الطبعة الرابعة عشرة، مؤسسة الرسالة 
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ديدين دون أن عالشوكية، ومحى التيفود، والزحار، والباسيلي، والسل، بل وحىت الكولريا والطاعون قد تصيب أشخاًصا 
عالمات املرض، بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم اجلسم، ومع ذلك فهو ينقل املرض إىل  يبدو على أي منهم

وهناك أيًضا فرتة احلضانة، وهي الفرتة الزمنية اليت تسبق ظهور األعراض منذ دخول امليكروب وتكاثره ، غريه من األصحاء
يبدو على الشخص أنه يعاين من أي مرض، ولكن بعد فرتة من الزمن قد تطول حىت يبلغ أشده، ويف هذه الفرتة ال 

  .املرض الكامنة يف جسمه تظهر عليه أعراض -على حسب نوع املرض وامليكروب الذي حيمله  -وقد تقصر 

ىل ستة إبينما فرتة حضانة التهاب الكبد الفريوسي قد تطول يومان، هي يوم أو  -مثاًل  -ففرتة حضانة األنفلونزا 
يبقى كامًنا يف اجلسم عدة سنوات دون أن حيرك ساكًنا، ولكنه ال يلبث بعد تلك  قدالسل، كما أن ميكروب أشهر،  

ه هذه احلقائق، مفما الذي أدرى حممًدا صلى اهلل عليه وسلم بذلك كله؟ ومن الذي علّ  الفرتة أن يستشري يف اجلسم
ذا والوحي اإلهلي، الذي سبق كل هذه العلوم واملعارف، ليبقى هالرباين،  وهو األمي الذي ال يقرأ وال يكتب؟ إنه العلم

من  من هلك عن بينة، وحيىي  الدين شاهًدا على البشرية يف كل زمان ومكان، ولتقوم به احلجة على العاملي، فيهلك
 .(28)فصلوات اهلل وسالمه على خامت النبيي وإمام املرسلي حي عن بينة

 ج:الخاتمة مع النتائ

نة الصحي يف ضوء السنة النبوية من خالل كتب الس واحلجر قد تناول هذا البحث مسائل مهمة تتعلق بالتحصي،
ومصادرها األصلية، فجمعنا كل ما يتعلق مبادة البحث، وعملنا على الدمج بي العلوم النقلية والعقلية، وتوصلنا إىل 

 مجلة من نتائج جنمل أمهها فيما يأيت:

اهتم بكل جانب من جوانب احلياة البشرية منها اجلانب التحصي،  -صلى اهلل عليه وسلم –إن النيب  -1
واحلجر الصحي، حيث ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم األحاديث اليت فيها اإلشارات الطبية يف جانب 

 يهدفنا الرئيس يف هذا البحث وهو الدمج ب -بإذن اهلل–الصحي، وهبذا قد حققنا  واحلجر التحصي،
 العلوم النقلية والعلوم العقلية. 

 

                                                           
الطباعة والصف واإلخراج إدريس عبد القوي، م  ( ، طبعة جتريبية  2004هـ  1425، صاحل عبد القوي السنباين، )اإلعجاز العلمي في الطب الوقائي 28

 ، بتصرف. 103جامعة اإلميان، ص 
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 جيوز يف الشرع، ألنه من باب األخذ باألسباب، ففعل  ضد أي مرض خيشى انتشارهإن التحصي  -2
 اهلل بإذن إال اهل تأثري ال فقط جمرد أسباب األسباب هذه أن اإلنسان اعتقد التوكل، إذا ينايف ال األسباب

 تعاىل.–

 التحصي اإلجيايب وهو مقاومة اجلسم لبعض األمراض بتهييجه إلنتاجإن التحصي ينقسم إىل قسمي،  -3
 األجسام املضادة، والتحصي السليب وهو إدخال األجسام املضادة يف اجلسم مباشرة

قد دّلت و احلجر الصحي من أهم الوسائل للَحدِّ من انتشار األمراض الوبائية يف العصر احلاضر،  ي عد -4
 على جوازه. -عليه وسلم صلى اهلل-األحاديث عن النيب

 والمصادر المراجع فهرس
 قيقبتح الفكر دار داود، أبي سنن ،األزدي السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان داود، أبو    -1

 .احلميد عبد الدين حميي حممد
 للرتاث املأمون ارد ،يعلى أبي مسند التميمي، املوصلي يعلى أبو املثىن بن علي بن أمحد ،يعلى أبو    -2

 .سعد سليم حسي بتحقيق م 1984 هـ 1404 األوىل الطبعة دمشق
 افعي،الش ألفاظ غريب في الزاهر منصور، أبو اهلروي األزهري، األزهر بن أمحد بن حممد ،ألزهريا   -3

 األلفي جرب حممد. د بتحقيق ،1399 األوىل، الطبعة الكويت، – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة
 أحمد اإلمام مسند املروزي، اهلل عبد أبو الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد  أمحد حنبل، ابن    -4

 وآخرون األرنؤوط شعيب بتحقيق م، 1999 - هـ 1420 الثانية، الطبعة الرسالة، مؤسسة حنبل، بن
 هـ 1423 2ط العرب الكتاب احتاد ،اللغة مقاييس زكريّا، بن فارس بن أمحد احلسي أبو ،فارس ابن  -5

 .هارون حممد  السالم عبد بتحقيق  م 2002
  هدي يف املعاد زاد اجلوزية، قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد ،القيم ابن  -6

 1407 شرةع الرابعة الطبعة الكويت، – بريوت -اإلسالمية املنار مكتبة -الرسالة مؤسسة العباد، خري
 األرناؤوط القادر وعبد األرناؤوط، شعيب بتحقيق م، 1986 - هـ
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 عبد فؤاد مدحم بتحقيق الفكر، دار ،ماجه ابن سنن القزويين، اهلل عبد أبو يزيد بن حممد ،ماجه ابن -7

 .الباقي
 1407  ثالثةال الطبعة بريوت، اليمامة كثري،  ابن دار ،البخاري صحيح إمساعيل، بن حممد ،لبخاريا  -8

 البغا ديب مصطفى د  بتحقيق  م 1987 هـ
  تحقيقب بريوت، الرتاث إحياء دار ،الترمذي سنن سروة، بن عيسى بن حممد عيسى أبو الترمذي،    -9

 .وآخرون شاكر حممد أمحد
 جواهر من العروس تاج ،مبرتضى امللّقب الفيض، أبو احلسيين، الرزّاق عبد بن حمّمد بن حمّمد الزَّبيدي، -10

 .اهلداية دار ،القاموس
 هـ 1425 بيةجتري طبعة ،الوقائي الطب في العلمي اإلعجاز السنباين، القوي عبد صاحل السنباني، -11

 اإلميان جامعة القوي، عبد إدريس واإلخراج والصف الطباعة  م 2004
 دار بةمكت ،اإلسالمية الشريعة في األدوية أحكام الفكي، حسن بن أمحد بن حسن الدكتور ،الفكي -12

 .هـ 1425 األوىل الطبعة السعودية، العربية اململكة بالرياض، والتوزيع للنشر املنهاج

 الجامع القرطيب، الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو القرطبي، -13
 م، 2003 هـ 1423 النشر سنة السعودية، العربية اململكة الرياض، الكتب، عامل دار ،القرآن ألحكام
 .البخاري مسري هشام بتحقيق

 ريوت،ب الرتاث إحياء دار ،مسلم صحيح النيسابوري، القشريي مسلم بن احلجاج بن مسلم ،مسلم -14
 الباقي عبد فؤاد حممد بتحقيق

 الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار الكبرى، السنن النسائي، الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد النسائي، -15
 حسن كسروي  وسيد البنداري سليمان الغفار عبد. د بتحقيق ،1991 – 1411 األوىل،
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Abstract 

This study discusses the Qur’anic dialogic approach which established a perfect 

example to resolve the humanitarian problems through dialogue that took place in 

it. Today we see a lack of communicative language, including many Muslims to 

practice the ideal of dialogue that leads to achieve the objectives through language. 

This study focused on the problem of the absence of a clear hypothesis 

methodology pave the way for applicability in the Arab language dialogue, in spite 

of the existence of models that can be taken advantage of theoretical and practical 

in the language of the Qur’an. The study will depend on the analytical and 

objective approach. The study aims to reveal more means through the Qur’anic 

approach, and to solve problems caused by weakness of dialogue and lack of 

clarity of its methodology, in an attempt to uncover the roots and dimensions of 

social, intellectual and economic problems faced by the (Ummah) and linked to 

Qur'an to find appropriate solutions . The originality in this study is the attempt to 

link the theoretical and practical principles of dialogue to resolve the problems 

facing the (Ummah). The proposal consists of three sections: First- the rooting of 

dialogic Qur’anic approach. Second- the objectives of the Qur’anic approach and 

models. Third- controls on dialogue, according to the Qur’anic principles, and its 

activation. The results expected, including a statement that the cause of the nation's 

problems is estrangement from the Qur'anic approach, and that the Quranic 

dialogue represents the best means to solve problems, and that the Quranic model 

of dialogue has used the Arabic language in exemplary manner to achieve the 

purposes of the dialogue, as it represents an ideal approach to solve problems in 

the life of the (Ummah). 

Keywords:  

- Dialogue - Problematic - Ummah - Means - Language. 
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 الملخص

املنهج احلواري القرآين الذي وضع منوذجاً مثالياً حلل املشكالت اإلنسانية من خالل احلوار الذي  تتناول هذه الدراسة
دار فيه. ونرى اليوم افتقار اجملتمع اإلنساين مبا يف ذلك كثري من املسلمني إىل ممارسة احلوار املثاىل الذي يؤدي إىل 

ابلية الدراسة حول فرضية غياب منهجية واضحة متهد لق حتقيق األغراض املنشودة من خالل اللغة. ترتكز مشكلة هذه
التطبيق يف احلوار اللغوي العريب، على الرغم من وجود مناذج ميكن أن يستفاد منها نظريا وتطبيقيا يف لغة القرآن 
الكرمي. وسوف تعتمد هذه الدراسة على املنهج التحليلي واملوضوعي كدراسة نظرية مكتبية. وهتدف الدراسة إىل 
الكشف عن مزيد من السبل احلوارية من خالل املنهج القرآين، ومن مث بيان سبل التطبيق حلل املشكالت النامجة عن 

 ماعيةجتالاسوء احلوار وضعفه وعدم وضوح منهجيته، يف حماولة للكشف عن اجلذور واألبعاد احلوارية للمشكالت 

ومكمن األصالة يف هذه  ذج القرآين إلجياد حلول مناسبة.وربطها بالنمو  األمة عيشهات اليت واالقتصادية والفكرية
تتكون و الدراسة متيزها مبحاولة الربط بني التأصيل النظري والواقع التطبيقى للحوار حلل اإلشكاليات اليت تواجه األمة. 

هداف املنهج املبحث الثاين: أو  .املبحث األول: تأصيل املنهج احلواري القرآيناخلطة من ثالثة مباحث رئيسة هي: 
وختاماً يأمل البحث  .املبحث الثالث: ضوابط احلوار وفقاً للمنهج القرآين ومبادئ تفعيلهو  .احلواري القرآين ومناذجه

يف الوصول إىل نتائج نتوقع من بينها بيان أن سبب إشكاالت األمة هو االبتعاد عن املنهج القرآين، وأن املنهج 
حلل اإلشكاالت، وأن النموذج القرآين للحوار قد استخدم اللغة العربية أفضل احلواري القرآين ميثل أفضل السبل 

 استخدام لتحقيق أغراضه من احلوار، كما أنه ميثل منهجاً جيب أن حيتذي حلل اإلشكاالت يف حياة األمة. 

 .لغوية -وسيلة  -األمة  -إشكاليات  -حوار  -منهجية  -القرآن الكرمي كلمات مفتاحية: 

. 
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 مقدمةال

نهجه أمهية بنين القرآن الكرمي يف مفقد  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وأله وصحبه ومن وااله، وبعد،
فعلى الرغم من وجود دراسات عديدة حول  حل املشكالت والكشف عن احلقائق، أسلوب احلوار واعتماده يف

احلوار اإلسالمي إال أننا نلمس قصوراً يف جانب تطبيق املنهج احلواري القرآين بوضوح. وتبدو أمهية املوضوع يف هذا 
سائل االتصال احلديثة و  العصر الذي اتسم بتحديات تؤثر يف موضوع احلوار تظهر بصورة جلية يف الوسيلة املتمثلة

ومن حيث املضمون فمن أهم أسباب اختيار هذا املوضوع احلاجة إىل تصحيح املفاهيم ملواجهة التحديات اليت 
تواجه األمة فكريا واجتماعيا واقتصاديا وكذلك ضرورة تفعيل دور احلوار من خالل تطبيق املنهج القرآين حلل 

 بني النظرية املنهجية وإمكانية التطبيق الفعلى ملبادئ احلوار القرآين يف مشكالت األمة. وهذا البحث حياول الربط
حل املشكالت. مشاركة من الباحثة يف هذا اإلطار الذي يقع ضمن اهتمامها البحثي. ومن خالل فرضية القصور 

ج احلوارية ذ يف تطبيق منهج احلواري يأمل البحث يف الوصول إيل اإلجابة عن تساؤالت رئيسة منها ما هي النما
القرآنية؟ وما ضوابط التطبيق العملى للمنهج احلواري القرآين؟ ولعلنا جند إجابة مبدئية يف اشتمال منهج الكتاب 
الكرمي على العالج لكل مشكالت األمة يف ربط الضوابط باملنهج وتأمل الباحثة من خالل هذه الدراسة املكتبية 

األول:  عي. ورأت الباحثة أن تركز خطة الدراسة يف ثالثة مباحث: املبحثاليت تعتمد على املنهج التحليلي واملوضو 
تأصيل املنهج احلواري القرآين. واملبحث الثاين: أهداف املنهج احلواري القرآين ومناذجه. واملبحث الثالث: ضوابط 

يد كمسامهة متواضعة أن تفاحلوار وفقاً للمنهج القرآين ومبادئ تفعيله. أماًل يف الوصول إىل نتائج ومقرتحات ميكن 
 يف خطوة تفتح الطريق ملزيد من البحوث التفصيلية من علمائنا األفاضل.
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 .2004. 4، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 957املعجم الوسيط. شوقي ضيف وجمموعة من كبار اللغويني:  1
اإلسالمية، الرئاسة العامة ، جملة البحوث 300/ 58: ع عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهلل السديس ،الشيخ عبدالرزاق عفيفي ومعامل منهجه األصويل 2

 .2009للبحوث العلمية واإلفتاء، 
 .48 ، اآلية:املائدةسورة  3
 . هـ 1412  .دار صادر. بريوت 297/ 5: ج لسان العرب. ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري 4
 14: اآليةاالنشقاق سورة  5
تعليق ومراجعة: الشيخ هشام البخاري والشيخ خضر  ،515 /5ج  :علم التفسري. الشوكاين، حممد بن عليفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من  6

 .   1997 ،1ط  ،بريوت ،عكاري، املكتبة العصرية
 ،2 ط ،رة. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب. القاه3340برقم /75باب  :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوريصحيح مسلم،  7

1975. 
بريوت. لبنان.  ،دار املعرفة ،98: الزخمشري، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر ،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل 8 
 .2009 ،3ط

 

 المبحث األول: تأصيل المنهج الحواري القرآني

 المطلب األول: مفهوم منهجية الحوار القرآني

 ؛ة املرسومة، ومنهواخلط ق الواضح.يقال: )هنج( و)أهنج( الطريق، وضح واستبان. واملنهاج الطري: لغة تعريف المنهج
   (1)منهاج الدراسة ومنهاج التعليم.

هو جمموعة الركائز واألسس املهمة اليت توضح مسلك الفرد أو اجملتمع أو األمة لتحقيق  :اصطالحا  تعريف المنهج 
َهاًجا َجَعْلَنا ِمْنُكمْ  ِلُكل   عاىل: ـوله تــوقد ورد يف القرآن الكرمي ق (2).ل منهمـاآلثار اليت يصبو إليها ك   .(3) ِشْرَعًة َوِمنـْ

هـ(، التحاور : التجاوب ، تقول: كلمته فما حار إيل جواباً، أي:  711عند ابن منظور )ت  :تعريف الحوار لغة
 وقد ورد يف (4).ما رد جواباً، وهم يتحاورون أي: يرتاجعون الكالم، فاحملاورة: مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة

ويعود أصل   (6).كما يف تفسري الشوكاين  ،أي: لن يرجع .(5) ِإنَُّه َظنَّ َأْن َلْن حَيُورَ  اهلل تعاىل:  القرآن الكرمي قول
حلديث وقد ورد يف ا ،وهو الرجوع عن الشيء وإىل الشيء، واحلْور النقصان بعد الزيادة (احَلْور)كلمة احلوار إىل 

 538ول الزخمشري )ت ـمبعىن )النقصان بعد الزيادة (. ويق (7)النبوي الشريف: "نعوذ باهلل من احلور بعد الكور".
 هـ( 729ويقول الفريوزآبادي )ت  (8).هـ(: حاورته؛ راجعته الكالم، وهو حسن احلوار، وكلمته فما رد علي حمورة
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 . 2005 ،8ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة، 487 :الفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط 9 
  .205 :املعجم الوسيط 10 
 .2000. 4ط ،الرياض ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،54: حممود حممد محودة وحممد مطلق عساف ،يف أصول احلوار 11 
 .2002 ،2 ط ،عمان ،دار املعايل، 22: حيي بن حممد زمزمي ،احلوار؛ آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة 12 
 .2002، 1ط  ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ،206 :النحالوي، عبدالرمحن النحالوي ،باحلوارالرتبية  13 

دعوة  .2001، 1للنشر والتوزيع. ط دار الكلمة ،27: إمساعيل علي حممد ،العوملة الثقافية وموقف اإلسالم منها ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع إىل: 14 
: يوسف علي فرحات ،احلوار أصوله وضوابطه وأثره يف الدعوة اإلسالمية .2001 ،1ط ،دار ابن اجلوزي ،1546: أمحد القاضي ،التقريب بني األديان

 .2005أبريل 17 ،مؤمتر الدعوة اإلسالمية ومتغريات العصر. فلسطني: اجلامعة اإلسالمية بغزة ،167 -161

 

 وجود ألفاظ قريبة من معىنونالحظ  (10).وقد ورد نفس املعىن يف املعجم الوسيط (9)حتاوروا : تراجعوا الكالم بينهم.
  واملباحثة والقول. املناظرةو اخلطاب و احملاجة واحلجة و اجلدل  منها؛ ىف اللغةاحلوار 

 يتناول أن وردت عدة تعريفات للحوار اصطالحًا نذكر من بينها:القول بأن احلوار هو :تعريف الحوار اصطالح ا
ويرى زمزمي أن احلوار هو  (11)اهلدف. املوضوع أو وحدة بشرط واجلواب، السؤال طريق عن فأكثر طرفان احلديث

حديث بني شخصني أو فريقني، يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة فال يستأثر به أحدمها دون اآلخر، 
ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب، ومثال ذلك ما يكون بني صديقني يف دراسة أو زميلني يف عمل، 

ويرى النحالوي أن احلوار هو: أن يتناول احلديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال  (12)أو جمموعة يف ناٍد أو جملس.
واجلواب، بشرط وحدة املوضوع أو اهلدف، فيتبادالن النقاش حول أمر معني، وقد يصالن إىل نتيجة وقد ال يقنع 

 (13)أحدمها اآلخر ولكن السامع يأخذ العربة ويكونن لنفسه موقفاً.

عند استقرائنا ملا ورد يف أدبيات الدراسة حول هذا املوضوع نستطيع أن نفرق بني نطاقني من احلوار : أنواع الحوار
ألغراض حبثنا احلايل ومها؛ نطاق احلوار عموماً، ونقصد به ما يدور من حوار بني األشخاص أو اجملتمعات. ونطاق 

ض أنواع احلوار نستعر وفيما يلي القرآن الكرمي.  ، نقصد به احلوار القرآين وهو ما دار من حوارات يفخصوصاً احلوار 
عموماً. ونقصد بذلك احلوار الذي يدور بني األشخاص واجملتمعات يف خمتلف موضعات احلياة اإلنسانية ويشمل 

  (14).احلوار الديينو احلوار العلمي والفكري و احلوار الشخصي أو العادي  النطاقات اآلتية:
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 .2013 ،جدة ،جامعة امللك عبد العزيز ،دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن ،16: الثقفي، سناء حممود عابد ،احلوار يف القرآن وتنوع أساليبه 15 
  هـ . 1410، 2 ط ،دمشق، القلم باختصار، دار 289-283: عرجون حممدالصادق، املفسرين أقوال يف عجازهإو  هدايته ،الكرمي نآالقر  16 

 

 الحواري القرآني : خصائص المنهجالمطلب الثاني

  السعي لتحقيق أهداف سامية -أوال  

 السامية: لتحقيق األغراض واألهداف املنهج القرآين من أهم خصائص

 كحوار صادق، واقعي حوار فهو الغيبية كاألمور احلجج و الرباهني عليها يقيم و ذاهتا يف احلقائق يستهدف أنه  -1

  .ملعارفهم ال و البشر ملقاييس خيضع ال فهو بالغيبيات إخبارهم و أقوامهم مع األنبياء

 كما يظهر يف قصص ظروفهم و أفكارهم و أحواهلم يناسب ما اآلخر الطرف مع طريقته يف يسلك احلوار أن  -2
  وغريهم من األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم. موسى و إبراهيم

 سالمة و التعبري وضوح و التصوير دقة و املعىن عمق بني جتمع اليت اللغة أساليب من مألوف هو مبا جاء أنه  -3

 . واالستدالل النظر إىل بالعقل يدفع و النفسية املدارك يوقظ و الفهم يثري مما الرتكيب

  (15).احلق دعوة ليبني تناقضه يبني القرآن فإن باطالً  اآلخر الطرف قال فلو واليقني العلم على مبين حوار أنه  -4

 الفنية المميزةالخصائص  -ثانيا  

 طريقة الكرمي قرآنللتؤكد أن  من زوايا متعددة يف النهج احلواري القرآين أشار الباحثون إىل التنوع: وقد التنوع -1

 السليمة العقول لتتلقاه املعامل و الشخوص و األخبار تنويع و احلوادث تلوين و اخلطاب تلوين على عتمدت أسلوبه يف

 املؤمنني لنفوس تسكيناً  بالوعد والوعيد بالرتغيب الرتهيب يردف فرتاه ،راجية وجلة القلوب تتلقاه و متدبرة اليقظة

 اهلل عذاب اتقاء النظر أبواب فيطرقوا عقوهلم إىل ليثوبوا املعاندين للمالحدة إزعاجاً  و ورمحته اهلل رضاء إىل ليطمئنوا

 الفين اجلمال ظل يف تتحقق األغراض هذه أن والواقع حبتة دينية أغراض على يقوم القرآين احلوارو  (16).سخطه و
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 . سكندريةاإل، احلديث اجلامعي املكتب ،72: حسن السيد حممود ،ينآالقر  القصص يف عجازاإل روائع 17 
 .1976، للتوزيع التونسية الشركة، 411 ة:نقر  التهامي ،نآالقر  يف القصة سيكلوجية 18 
 .1949، 2املعارف مصر ط  ، بتصرف، دار148قطب:  سيد للقرآن، الفين التصوير 19 
 .العلمية البحوث دار ،9: حسن كامل حممد ،احلديثة والقصة نآالقر  20 
 ، باختصار.11: يف القرآن وتنوع أساليبهاحلوار  21 
، بريوت ،العلمية الكتب دار ،111: اجلوزية القيم بابن املعروف بكر ايب بن حممد عبداهلل أبو الدين مشس العامل اإلمام ،نآالقر  علوم اىل املشوقة الفوائد 22 

1975. 
 .18-17: احلوار يف القرآن وتنوع أساليبهملزيد من التفصيل ينظر:  23 

 

 تدرج احلوار عنصر دخول كان هنا من و (17).اآلثار أعمق الوجدان يف ويودع اإلنسانية النفس أغوار يسرب الذي 

  وأشار سيد (18).والنظر الفكر إىل حيتاج ما إىل العاطفة فيه تغىن ومما اخلاص إىل العام ومن التفصيل إىل اإلشارة من

مما يضيف جاذبية فنية تؤثر يف  احلوار مشاهد بني فجوات تركإىل التنوع و  قطب من ضمن خصائص احلوار الفنية
يالحظ التنوع يف أسلوب احلوار واخلطاب املوجه للمؤمنني حيث خيتلف عن املوجه للكافرين أو و  (19)املخاطب.

  .واألساليبألهل الكتاب. والتنوع يشمل املعاين كما يشمل األلفاظ 

 احلوادث من عدداً  أو واحدة حادثة يتناول احلياة من معني قطاع أو احلياة عن للتعبري وسيلة احلوار: الواقعية -2

وبالتايل فواقعية  (20).أحياناً  بعينهم أشخاص عن تتحدث و أحياناً  هناية و بداية هلا تكون قصة حيكي ترابط بينها
 باملثل للتشبه حماولة أو ، جتميل أو زخرفة دون هي كما الطبيعة من أو احلياة من صادقة صوراً  ينقل أناحلوار تعين 

 يقرأ أو يستمع من إحساس و احلوار تأثري يضعف مثالية شخصيات خلق يف اإلمعان أو الوصف يف فاملبالغة ، العليا

األسلوب  ؛تشمل احلوار وواقعية. املتابعة عن ينصرف جيعله احلدوث حمتمل غري أو احلقيقة عن بعيد بأنه ما حواراً 
 (21).األحداثو الشخصيات و 

 بلفظ املتكلم يأيت أنب يكون و ،أعاد و ردند إذا ركرن  مصدر التكرار. ينآالقر  احلوار تكرار: واملقصود به التكرار -3

 و األول املعىن اتفاق شرطه من و يعيده مث مبعىن يأيت أو خمتلفاً  أو املعىن متفق اللفظ كان سواء بعينه يعيده مث
 بني يرد التكرار وهذا متعددة مواضع يف مرات عدة الواحد احلوار يرد أن معناه القرآين احلوار يف التكرارو  (22).الثاين

 يف جزئياته بعض ترد لكن و واحداً  احلوار موضوع يكون قد و ورد، أجله من الذي احلال يقتضيه ما وفق أشخاص
 أنواعو  ،اللفظي التكرار من صور الكرمي القرآن يف وقد وردت.املعىن يف زيادة يعطينا حيث خمتلف بأسلوب مرة كل

 قيمة تظهر حيث (23).احلوادثو  تكرار احلوار تكرار الكلمات تكرار اجلمل للحروف تكرارفيه تشمل؛  التكرار

  وبيان املقصود لتوضيح التكرار يكون فكما عظمى أمهية للتكرار. و والفائدة منه به والتحدي وإعجازه وبالغته التكرار



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 180 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

  هـ . 1413 ،1 ط ،اجملتمع دار، 252: بنان حممد يوسف هشام ،الدعوية احملاضرة أصول يف الدعوي املنهج 24 
 .بريوت ة،املعرف دار، 233: اخلطيب عبدالكرمي ،ومفهومه منطوقه يف ينآالقر  القصص 25 
 .االسكندرية املعارف منشأة ،167: سلطان منرية، واألشاعر  ةاملعتزل بني نآالقر  عجازإ 26 
 هـ . 1378، 1ط  ،العربية الكتب احياء دار ،الفضل أبو حممد حتقيق: ،3/26: ج الزركشي حممد الدين بدر ماماإل، نآالقر  علوم يف الربهان 27 
 85الكرمي:  القرآن يف القصة 28 
 .3/14 :نآالقر  علوم يف الربهان 29 
 هـ.    1407، 1 ط ،الفرقان دار، 23: عباس حسن فضل ،ونفحاته إحياؤه ينآالقر  القصص 30 

 

 من أكثر إىل األمر حيتاج ورمبا سيـالرئي العنصر أو البارزة كرةـالف أو املوضوع يف الكلمة أمهية لبيان أيضاً  يكون املراد

وفيما يلي نذكر  (24).الواقعية املشكالت ملالمسته إليه اجملتمع وحاجة ألمهيته مرات عدة يف واحد موضوع بتكرار ذلك
 اجلوانب من مزايا وفوائد التكرار احلواري:باختصار بعض 

     (25).شيئاً  فيه زاد حواراً  كرر إذا تعاىل اهلل أن  -1

  (26).أوان كل يف مذكورة األذهان يف مصورة للقلوب حاضرة العربة تلك لتكون ؛العظة و التذكر  -2

 (27).تهنبو  صحة على الداللةو  بعده من الدعاة قلوب و الرسول قلب تسلية  -3

 (28)النفس. يف تثبت حىت عليها تؤكد و متكن أميا املعاين متكن اجلمل أو األلفاظ فإعادة التأكيد  -4

   (29).لعهده جتديداً  و له تطرية ثانية أعيد األول تناسي خشي و الكالم طال إذا االستيقاظ و التنبه  -5

 من أكثر ذكر الذي فاحلوار عليها الصرب و الدعوة أساليب بيان و الدعاة احرتام و اهلل إىل الدعوة أمهية إظهار  -7

    (30).الدعاة و الدعوة بقضية وثيقة صلة ذا كان اهلل كتاب يف مرة

 ونماذجه القرآني يالمنهج الحوار أهداف المبحث الثاني: 

 الحوار القرآني أهداف المطلب األول: 

وجوب و  الغرض واهلدف الرئيس من احلوار يف القرآن الكرمي يدور حول إثبات وجود اهلل جل شأنه ووحدانيته       
 ، وحول الدعوة إىل اإلميان باليوم اآلخر وما فيه من حساب وجزاء، وثواب وعقاب، وهناك حوار حول عبادته وحده
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 (.22( إىل )21سورة البقرة، اآليات: من ) 31 
 .66: اآلية ،سورة آل عمران 32 
 .44سورة طه، اآلية:  33 
 .64اآلية:  ،آل عمرانسورة  34 
 .19اآلية: ،املائدةسورة  35 
 .171اآلية: ،النساءسورة  36 

 

ة. ما ورد يف القرآن الكرمي من حوارات يف موضوعات كثري عظمة القرآن الكرمي وإعجازه وما يتعلق هبذا السياق يف 
 َلُكُم األْرَض  يَا أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن الَِّذي َجَعلَ  تعاىل:  قال

 .(31)ْنَداًدا َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن َماِء َماًء فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم َفال جَتَْعُلوا هلل أَ ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السَّ 
اللني اليت ينبغي أن يتحلى هبا الداعية إىل اإلسالم من العلم والرفق و  وآداب احلوار منهجوالقرآن الكرمي يبني أيضًا 

َهاأَنُتْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم بِِه ِعلٌم  والصرب واحللم وغري ذلك من الصفات احلميدة، فمن ذلك قوله تعاىل: 
ذَكَُّر فـَُقواَل َلهُ قـَْواًل لَيـًِّنا َلَعلَّهُ يـَتَ    وقوله تعاىل: .(32)َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُموَن فَِلَم حُتَآجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم َواللنهُ يـَْعَلُم 

 وميكن تلخيص هذه األهداف يف النقاط اآلتية: .(33)أَْو خَيَْشى 

قْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا  ُ تعاىل:  قال .الدعوة إىل التوحيد وإبطال الشرك واإلميان باهلل ورسالة النيب حممد  -1
َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوال ُنْشرَِك ِبِه شيئاً َوال يـَتَِّخَذ بـَْعُضنَ  نَـَنا َوبـَيـْ بـَْعضاً أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإْن تـََولَّْوا  اِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

رٍَة ِمَن ال تعاىل:  وقال .(34)ُموَن فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسلِ  ُ َلُكْم َعَلى فـَتـْ رُُّسِل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ
  .(35) َأْن تـَُقوُلوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشرٍي َوال نَِذيٍر فـََقْد َجاءَُكْم َبِشرٌي َونَِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

يَا أَْهَل اْلِكَتاِب  الدعوة إىل ترك الغلو والقول على اهلل بغري احلق يف شأن اإللوهية وعيسى وأمه. يقول تعاىل: : -2
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اللَّ  ِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ال تـَْغُلوا يف ِديِنُكْم َوال تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ

َا اللَّهُ إَِلهٌ َواِحٌد ُسْبَحانَ ِمْنهُ َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوال تـَُقوُلوا َثال هُ َأْن َيُكوَن َلهُ َوَلٌد َلهُ َما يف السََّماَواِت ثَةٌ انـْتَـُهوا َخرْياً َلُكْم ِإمنَّ
  .(36)َوَما يف اأَلْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكياًل 

حلق، صحيح للوصول إىل اإقامة احلجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي. والسري بطرق االستدالل ال - 3
 يَا أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي  تعاىل:  قالواإلقناع بأسلوب احلوار اهلادف، من أجل حتقيق الغاية من احلوار. 
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 .(22( إىل )21اآليات من ) ،البقرةسورة  37 
 .(67( إىل )66اآليات من ) ،األنبياءسورة  38 
 .16: احلوار يف القرآن وتنوع أساليبه 39 
 ، بتصرف.121الكرمي:  نآالقر  يف القصة 40 

 

َء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخرََج اَخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن الَِّذي َجَعَل َلُكُم األْرَض ِفرَاًشا َوالسَّمَ 
 كشف الشبهات والرد   هذا املعىنويدخل ضمن  .(37)بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم َفال جَتَْعُلوا هلل أَْنَداًدا َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن 

قَاَل أَفـَتَـْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهلل َما اَل يَنَفُعُكْم  األباطيل، إلظهار احلق وإزهاق الباطل. ومثال ذلك قوله تعاىل: على 
  .(38)َشْيئاً َواَل َيُضرُُّكْم ُأفن لَُّكْم َوِلَما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهلل أََفاَل تـَْعِقُلوَن 

 الشرعية، والنواهي األوامر وبيان والعظة، واإلميان لإلرشاد وسيلة ؛املؤمنني أفئدة يف وترسيخها العقيدة تثبيت  -4

  .والرسالة الوحي وإثبات حياهتم، يف قومي كمنهاج الناس بني والتعاون  واخلري احلق ةفكر  وشرح

  (39).األفئدة يف للعقيدة تثبيتاً  وذلك املكذبني يهلك و النهاية يف أنبياءه ينصر اهلل أن بيان  -5

 له. وتبشريه إبراهيم على اهلل نعمة فهذه لغريهم والتحذير املؤمنني لعباده والتبشري أنبيائه على اهلل نعمة بيان  -6

 لتهيئة  لـالتفصي إىل اآليات تتدرج مث والوجدان الفكر إلثارة لقومه وحواره النيب دعوة يبني اهلل أن نرى هكذاو 

   (40)النفوس والعقول لقبول الدعوة.

  األساليب الحوارية للمنهج القرآنيالمطلب الثاني: نماذج 

 قتصاديةالجتماعية واالافكرية و ال القرآنية احلوارية اليت تتعلق باجلوانب نماذجسوف نستعرض يف هذا املطلب بعض ال
 احلوار أنواعن م اليت ذكرها كثري من الباحثني يف هذا اجملالالقرآين وأنواع اخلطاب  من خالل حماور للحياة اإلنسانية

ز على أبرز املناهج الرتكيبمن خالل حماور احلوار يف القرآن الكرمي،  اليت تصلح كنماذج فكرية واجتماعية واقتصادية
   :النماذجاليت سلكها الباحثون يف هذا الصدد ومراعاة االختصار، ومن هذه 

العالقات . و احملور األساسى للفكر اإلسالميالعقيدة هي  :حوار اهلل سبحانه وتعالى مع المالئكةنموذج  -1
من أجل إثبات احلق. فكان أول من بدأ احلوار يف إطار القرآن الكرمي هم املالئكة  يوار احل هذا النموذجو  االجتماعية.

 عليهم السالم، وبدأ هذا احلوار يف اللحظة اليت أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل يف األرض خليفة، فأراد أن خيلق
 َوِإْذ قَاَل رَبُّكَ  فقال سبحانه:  وتبدأ حياة اجملتمع اإلنساين على األرض. اإلنسان لكي تناط به هذه املهمة الصعبة،
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 (.33( إىل )30، األيات من )البقرةسورة  41 
 .71: تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل 42 
 (.48( إىل )41سورة طه، اآليات من ) 43 

  

َماَء وَ  ُس  ُن ُنَسبِّحُ نَْ لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ حبَْمِدَك َونـَُقدِّ
اَل أَنِْبُئوين بَِأمْسَاِء َهُؤاَلِء ِإْن  قَ َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما اَل تـَْعَلُموَن. َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَـ 

ُهْم بَِأمْسَائِِهْم فـََلمَّا  َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم. قَاَل يَ ُكْنُتْم َصاِدِقنَي. قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ  ا آَدُم أَنِْبئـْ
 .(41)َتْكُتُموَن  َن َوَما ُكْنُتمْ و أَنـَْبَأُهْم بَِأمْسَائِِهْم قَاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبدُ 

لتعجبهم من أن يكون خليفة اهلل يف أرضه عاص ومفسد ومسفك للدماء،  َأجَتَْعُل ِفيَها   وسؤال املالئكة
وال تعد مهزة االستفهام لإلنكار بل يراد هبا استكشاف عن احلكمة  واستبعادهم من أنن حكمة اهلل تقتضي ذلك

هو جواب لسؤاهلم، أي أعلم ما يف البشر من  ِإينِّ َأْعَلُم َما اَل تـَْعَلُموَن   وقوله تعاىل: اخلفية وعما يزيل الشبهة.
صفات الصالح ومن صفات الفساد، وأعلم أنن صالحه حيصل منه املقصد من تعمري األرض وأنن فساده ال يأيت 

 تعاىل هذا إهناًء ول اهللعلى املقصد باإلبطال، وأنن يف ذلك مصاحل عظيمة ومظاهر لتفاوت البشر يف املراتب وكان ق
شري األمساء الوارد ويفسر الزخم للمحاورة وإمجاالً للحجنة على املالئكة بأن سعة علم اهلل حتيط مبا مل حيط به علمهم.
   (42).ذكرها يف اآلية بأهنا األجناس اليت خلقها وما يتعلق هبا من املنافع الدينية والدنيوية

هم واملقصود بذلك حوار األنبياء والرسل الذين كان اهلل يرسل :وتعالى مع األنبياءحوار اهلل سبحانه نموذج  -2
ألقوامهم، سواء كان معهم كتاب مساوي، أو بعض الصحف واأللواح، ويعد هذا النوع من أبرز حماور احلوار اليت 

ما وقع بني األنبياء  من سوره، هو حتدنث عنها القرآن الكرمي وفصل يف ذكرها، إجيازا وإطنابا إمجاال وتفصيال يف العديد
وأقوامهم من حوار ومناقشات يف مواضيع تتعلق بالعقيدة تصحيحا وترسيخا، ونشرا هلا بعد ذلك، ألننه ال ميكن 

 إرجاع الناس إىل جادة الصواب وعبادة اهلل ونبذ الشرك عنه إال بالتنبيه واإلقناع الذين يقتضيان احلوار. 

 : قوله تعاىل اآليات يف ورد ، ما دار يف قصة سيدنا موسى عليه السالم، كمااحلوارالنوع من من مناذج هذا و 
فـَُقواَل َلُه قـَْواًل لَيـًِّنا َلَعلَُّه  .ْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغىاْذَهَبا ِإىَل فِ  .اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوَك بَِآيَايت َواَل تَِنَيا يف ذِْكرِي .َواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي

َنا أَْو َأْن َيْطَغى .كَُّر أَْو خَيَْشىيـََتذَ  واَل فَْأتَِياُه فـَقُ   .افَا ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرىقَاَل اَل تََ  .قَااَل َربَـَّنا ِإنَـَّنا ََنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ
بـُْهْم  َناَك بَِآيٍَة ِمْن َربَِّك وَ ِإنَّا َرُسواَل َربَِّك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيَل َواَل تـَُعذِّ ِإنَّا َقْد  .السَّاَلُم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهْلَُدىَقْد ِجئـْ

َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوتـََوىلَّ   فـَُقواَل َلُه قـَْواًل لَيـًِّنا   وله تعاىل:ـيف تفسري ق الزخمشرييقول  .(43)أُوِحَي إِلَيـْ
 (َأْو خَيَْشى)عان للحق أي يتذكر ويتأمل فيبذل النصفة من نفسه واإلذ (يـََتذَكَّرُ )َلَعلَّهُ ال جتباه مبا يكره وألطفا له القول 
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 . 656: التنزيلتفسري الكشاف عن حقائق  44 
 (.49( إىل )43سزرة يوسف، اآليات من ) 45 
 .2002، 1، دار طيبة للنشر، الرياض، ط 393/ 4، إمساعيل بن عمر الدمشقي: ج بن كثريال تفسري القرآن 46 
 . 267 املعجم الوسيط: 47 

 

ىل واآليات ترشد إىل سلوك اللني واللطف يف احلوار والدعوة إ. أن يكون األمر كما تصفان فيجره إنكاره إىل اهللكة 
 (44)فسيا واجتماعيا من أجل حتقيق اهلداية.احلق مما له بالغ التأثري ن

من النماذج على ذلك ما دار من حوار يف قصة سيدنا يوسف عليه السالم،  : حوار األنبياء مع أقوامهمنموذج  -3
َسْبَع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر وَ َوقَاَل اْلَمِلُك ِإينِّ أََرى َسْبَع بـََقرَاٍت مِسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف   اىل:ـوله تعـما ورد يف قـك

 .اُث َأْحاَلٍم َوَما َنُْن بَِتْأِويِل اأْلَْحاَلِم بَِعاِلِمنيَ قَاُلوا َأْضغَ  .يَاِبَساٍت يَا أَيُـَّها اْلَمََلُ أَفْـُتوين يف ُرْؤيَاَي ِإْن ُكْنُتْم لِلرُّْؤيَا تـَْعبـُُرونَ 
ُهَما َوادََّكَر بـَْعَد أُمٍَّة أَنَا أُنـَبُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلونِ  يُق أَْفِتَنا يف َسْبِع بـََقرَاٍت مِسَاٍن يُوُسُف أَ  .َوقَاَل الَِّذي جَنَا ِمنـْ يُـَّها الصِّدِّ
قَاَل تـَْزَرُعوَن َسْبَع  .َلَعلَُّهْم يـَْعَلُمونَ  لِّي أَْرِجُع ِإىَل النَّاسِ يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت َلعَ 
ْمُتْم هَلُنَّ مُثَّ يَْأيت ِمنْ  .ِسِننَي َدأَبًا َفَما َحَصْدُُتْ َفَذُروُه يف ُسْنُبِلِه ِإالَّ قَِلياًل ممَّا تَْأُكُلونَ    بـَْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ

مما  مصر هذه الرؤيا من ملك .(45)مُثَّ يَْأيت ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُروَن  .ِإالَّ قَِلياًل ممَّا حُتِْصُنونَ 
، بعد ما حدث له من ابتالء يف مكرماً  عليه السالم من السجن معززاً  يوسف خلروج قدر اهلل تعاىل أهنا كانت سبباً 

تـَْزَرُعوَن    :تعبريها قائالً  يف يوسف عليه السالم، من تأويل  ونسوق مما ورد يف تفسري هذه األيات: بيت العزيز.
يأتيكم اخلصب واملطر سبع سنني متواليات ، ففسر البقر بالسنني; ألهنا تثري األرض اليت  :أي  َسْبَع ِسِننَي َدأَبًا

َفَما   :اخلضر ، مث أرشدهم إىل ما يعتمدونه يف تلك السنني فقال نبالتتستغل منها الثمرات والزروع ، وهن الس
أي: مهما استغللتم يف هذه السبع السنني اخلصب فاخزنوه يف سنبله،   َحَصْدُُتْ َفَذُروهُ يف ُسْنُبِلِه ِإالَّ قَِلياًل ممَّا تَْأُكُلونَ 

 فعوا يفالذي تأكلونه، وليكن قليال ال تسرفوا فيه، لتنت ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه، إال املقدار
 (46).السبع الشداد السنوات

اد يف اجلانب االقتصادي أمهية االدخار واتاذ أفضل السبل فيه )فذروه يف سنبله(. واالقتص هذه اآليات ونستفيد من
م من كلمة )دأباً( أنظارنا يف إشارهتا مبا يفه اآلية يف اإلنفاق واإلرشاد يف االستهالك )إال قليال مما تأكلون( كما تلفت

إىل النظام االقتصادي الذي ظهرت تسميته حاليا بالتنمية املستدامة، حيث حتمل الكلمة معىن االستمرار والدوام 
مه واعتاده من اً: الز الشيَء َدأَب وَدَأبَ  دأَباً، وُدُءوباً: َجدَّ فيه. يف العمل وغريه َدَأبَ واجلد. وقد ورد يف معناها لغة: 

  ونستفيد منها يف اجلانب االقتصادي (47).َدُءوبٌ  فهو دائٌب، وهو، وهي الدابنَة: ساقها شديداً. وَدَأبَ  غري فـُُتور.
 ما تثري ككذلك ما ال خيفى يف اآليات من اإلشارة إىل االهتمام بالزراعة اليت تعترب من دعائم االقتصاد األساسية.  
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احلوار يف . 2005  ،فلسطني ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،5: خليل إبراهيم فرج ،احلوار يف القرآن الكرمي؛ آدابه وفضائلهملزيد من التفصيل يراجع:  48 
أمهية احلوار وأثره على الدعوة  .2005 ،فلسطني ،جامعة النجاح الوطنية بنابلس ،ماجستري يف أصول الدين ،19: معن حممود عثمان ضمرة ،القرآن الكرمي

 .2005أبريل 17 ،اجلامعة اإلسالمية بغزة. فلسطني ،مؤمتر الدعوة اإلسالمية ومتغريات العصر ،83:  قاسمسامي عبد اهللو حممود يوسف الشوبكي ، والتعليم

 

فهذه املعاين  .هي األمانة واخلربة خاصة يف التعامل املايل واالقتصاديو قضية على غاية من األمهية  إىل اآليات االنتباه
اليت ميكن فهمها من اآليات قد وردت بصيغ حوارية مباشرة أو غري مباشرة. بني يوسف عليه السالم وغريه من أفراد 

نباط وار القرآين وضرورة استفادة األحكام منه باالستأسرته أو اجملتمع حوله أو امللك وحاشيته، مما يؤكد أمهية احل
ويدخل ضمن هذا النسق عديد من اآليات اليت دار فيها احلوار بني  وإمكانية.احتذاء مثاليته يف إجراء احلوارات.

إىل ( 37سورة هود، اآليات من )األنبياء وأقوامهم منها على سبيل املثال حوار نوح عليه السالم مع قومه الوارد يف 
توجد أنواع أخرى من احلوار منها حوار األقوام فيما كما (.  47( إىل )46(. وحواره مع ابنه يف اآليات من )40)

بينهم كاملؤمنني مع الكفار والكفار فيما بينهم. كما يوجد حوار خيتص باليوم اآلخر، حيث إن احلوار نعمة من نعم 
واحلسرة والندم يف اآلخرة كما بينت كثري من آيات القرآن الكرمي وكذلك اهلل يف اآلخرة وإن احلوار نوع من العذاب 

بل إن احلوار مشل حىت عامل احليوان كما وقع يف حوار سيدنا سليمان عليه السالم مع طائر  حوار أصحاب األعراف.
   (48)(.37( إىل )20يف اآليات من ) اهلدهد الوارد يف سورة النمل

 حث الثالث: ضوابط الحوار وفقا  للمنهج القرآني ومبادئ تفعيله بالم
يقوم احلوار على أساس التداول بني األطراف املشرتكة فيه حبيث يسعى كل طرف إىل نصرة رأيه والتغلب على الطرف 

 يضع منهجاً  ناآلخر يف القضية احملددة املطروحة للحوار والبد ملن كانت له قضية ويريد أن يدافع عنها باحلوار، أ
 وبه احلواري وإرشاداً يف أسل متماسكاً  وخطة معينة ليتم التحاور على أساسها، والناظر يف كتاب اهلل الكرمي جيد منهجاً 

من خالل  كما رأينا  ،لسلوك مبادئ احلوار الذي ينبغي االعتماد عليه من أجل حتقيق رسالة اإلسالم وبيان احلق
سوف نركز يف هذا املبحث على بيان أهم ضوابط احلوار يف املنهج القرآين على ضوئها و  ،النماذج املوجزة السابقة

 .واملبادئ احلوارية اليت جيب أن تتبع بناء على هذا املنهج

 المطلب األول: ضوابط الحوار وفقا  للمنهج القرآني

من الباحثني.  أشار إليها العديد يف هذا املطلب نود استعراض أهم الضوابط اليت تتعلق مبنهج احلوار القرآين، كما
 أو منهج حمدد  يل فالبد من وضع خطةاوكما هو معلوم فالبد للحوار من قضية معينة تطرح لتبادل اآلراء حوهلا، وبالت
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 .19سورة حممد، اآلية:  49 
 .  8سورة احلج، اآلية:  50 
 .108سورة يوسف، اآلية:  51 
، 10/11/2015. مقالة منشورة على اإلنرتنت، تاريخ االطالع: 2009، د. فضل اهلادي زين دراسة موضوعية ،أصول احلوار مع اآلخر يف القرآن الكرمي 52 

 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4777املوقع: 
 .20سورة لقمان، اآلية:  53 
 .66سورة آل عمران، اآلية:  54 

 

ليكون التحاور على أساسه وإال باءت تلك القضية بالفشل. ومن أجل جناح قضية احلوار ناول استعراض تلك 
 ؛ فمن أمهها:خالل املنهج القرآين يف التحاورالضوابط اليت تبينت من 

من املعلوم منزلة العلم وفضله يف القرآن الكرمي ومكانته يف اإلسالم، فالعلم طريق اإلميان ودليل التوحيد : العلم -1
يصح الدليل والربهان وحيث ال  .(49) فَاْعَلْم أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ  الذي هو أصل يف أمور الدين كلها. قال تعاىل: 

اتباع  للحوار يف القران الكرمي. ووجوب أساسياً  وضابطاً  إال بالعلم مبوضوع احلوار وأبعاده لذلك كان العلم أصالً 
ومن يتصدى للحوار مع اآلخر البد له من التسلح بالعلم، خاصة العلم مبوضوع احلوار وتشعباته  منهجه احلواري.

سياته يؤدي باحملاور إىل اجلدال يف شيء ال يدرك جذوره وخلفياته وأبعاده،كما أن ألن اجلهل مبوضوع احلوار وأسا
على احملاور أن يكون مدركا لوجهة نظر الطرف اآلخر حىت ال يتكلم يف أمور خارجة عن دائرة موضوع احلوار.وقد 

 األمور بغري من جيادلون يف جعل القرآن الكرمي العلم من األمور الضرورية اليت جيب توفرها يف احملاور، وعاب على
عزن  –كما أمر اهلل   .(50) ٍ َوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدُل يف اللَِّه ِبَغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُِّنري علم. قال تعاىل: 

 ْا َوَمِن اتَـّبَـَعيِن َلى َبِصريٍَة أَنَ ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اللنِه عَ  املسلمني أن حياوروا بعلم وبصرية وهدى فقال:  -وجل
.(51)  وغين عن القول أن احملاور املسلم جيب أن يكون على دراية بالعلوم الشرعية من القرآن والسنة ألن الكالم يف

اىل: ـوقد هنى القرآن الكرمي عن اجلدال بال علم وال منهج فقال تع( 52)الدين وبيانه والدفاع عنه يستلزم ذلك بال شك.
  ٍَوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدُل يف اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُِّنري .(53) اىل: ـال تعـوق  َهاأَنُتْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم

  .(54) ِفيَما َلُكم ِبِه ِعلٌم فَِلَم حُتَآجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكم بِِه ِعْلمٌ 

احلوار البد أن يقوم على منهج علمي وينبغي أن يكون الضابط األساس يف : القرآني في الحواراتباع المنهج  -2
اىل ـاملنهج العلمي للحوار هو منهج القرآن الكرمي يف بيانه ألصول احلوار، ومن أصول هذا املنهج ما بيننه اهلل تبارك وتع

 ُقل  .اَلٍل مُِّبنيٍ اِت َواأْلَْرِض ُقِل اللَُّه َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو يف ضَ ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السََّماوَ  كرمية: ـيف اآلية ال

 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4777
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 (.26( إىل )24من ) سورة سبأ، اآليات 55 
 .1999، 1، ط عمان ،مركز الكتاب األكادميي، 29تيسري حمجوب الفتياين:  ،احلوار يف السنة وأثره يف تكوين اجملتمع 56 
 .1998، 2، دار املالك للطباعة والنشر، بريوت، ط 19يف آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي، حممد حسني فضل اهلل:  57 
 .258سورة البقرة، اآلية:  58 
 .1997، 1، هنضة مصر، ط 26أدب احلوار يف اإلسالم، حممد سيد طنطاوي:  59 

 

نَـ  .الَّ ُتْسأَُلوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا َواَل ُنْسَأُل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  نَـَنا َربُـَّنا مُثَّ يـَْفَتُح بـَيـْ  .(55) ُح اْلَعِليمُ َنا بِاحلَْقِّ َوُهَو اْلَفتَّا ُقْل جَيَْمُع بـَيـْ
األصل يف املنهج التحاوري أن ال يطرح احملاور صوابية فكره وخطأ الفكر اآلخر، بل ال بد أن يطرح فكره حيث إنن 

يقول بعض الباحثني يف هذا الصدد: "إن قيمة املنهج اإلسالمي و  (56)مع تساوي احتمال اخلطأ والصواب لديه.
للحوار،  الذاتية يف املضمون الفكري، على خالف القاعدة املتبعة يف املنهج العلمي للحوار، أنه يبتعد ابتعاداً كلياً عن

هذا املنهج الذي يؤكد على اجلانب الذايت يف االلتزام بالفكرة، مع إعطاء موضوع احتمايل لالنفتاح على الفكر 
اب حيتمل كلمة: )رأيي صو اآلخر. ولتوضيح ذلك نقول: أن املنهج احلواري املعروف يف العامل خيتصر يف هذه ال

 (57)اخلطأ، ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب(.

املقصود بذلك، إبراز الدليل الناصع، والربهان الساطع، واملنطق السليم، الذي : قوة الدليل ووضوح البرهان -3
إبراهيم  يدناس وقد ساق الباحثون مثاالً على ذلك احلوار الذي جرى بني .يفحم اخلصم ويوقفه عن املضي يف جداله

َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذي َحآجَّ ِإبـْرَاِهيَم  ه النمرود بن كنعان( فيقول سبحانه: عليه السالم وبني امللك الكافر الظامل) وقيل إنن 
ِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبـْرَاِهيُم فَِإنَّ اللنَه يَْأيت حْ يف رِبِِّه َأْن آتَاُه اللنُه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َريبَِّ الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل أَنَا أُ 

إبراهيم عليه  فإن .(58) بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللنهُ الَ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
فَِإنَّ اللنَه  : وال جمال معها للمكابرة، فقال له توقفه متاماً السالم آثر ترك اجملادلة يف هذا الشأن، وأتاه باحلجة اليت 

 انتفماذا كانت نتيجة هذه احلجة الدامغة والربهان الساطع؟!ك . يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق َفْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِربِ 
ويقول حممد سيد طنطاوي يف هذا الصدد: والعقالء دائمًا عندما تتضح هلم  . فـَُبِهَت الَِّذي َكَفرَ  نتيجتها أن 

احلجة، ويظهر هلم الربهان، ويرون الدليل الساطع على صحة املسالة، يقتنعون بذلك، ويعرتفون باحلق، أما السفهاء 
باطلهم، وجيحدون احلق عن علم به، لسوء نواياهم، وضعف عقوهلم، وانطماس واجلهالء واملغرورن، فإهنم يصرون على 

 (59).بصائرهم
ين التزام املوضوعية يف احلوار، ويقصد هبا عدم خروج املتحاور  ،من ضوابط منهج احلوار: االلتزام بالموضوعية -4

شتت احلوار ع الذي طرح للحوار وإال يعن املوضوع الذي هو حمل النزاع أو اخلالف، فعلى املتحاورين االلتزام باملوضو 
 ومما يدعم هذا املعىن تنويه القرآن الكرمي إىل هذا األسلوب من أساليب الكافرين عندما  وتذهب الفائدة املرجوة منه.
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 .60سورة األعراف، اآلية:  60 
 (.62( إىل )61سورة األعراف، اآليات من ) 61 
 .  1995، منشورات وزارة الشباب، عمان. 44: يف اإلسالم، عبد العزيز اخلياط أدب احلوار 62 
 .49املرجع نفسه:  63 
 (.73( إىل )63سورة الواقعة اآليات من ) 64 

 
كانت تأتيهم رسل رهبم، فها هو حيكي عن قوم نوح يف جماهبتهم لنوح عليه السالم وكيف أهنم مل يناقشوه فيما 

فريد عليهم نوح عليه السالم:  .(60) قَاَل اْلَمَلُ ِمن قـَْوِمِه ِإنَّا لَنَـرَاَك يف َضاَلٍل مُِّبنيٍ   فقال تعاىل: ،هجاءهم من أجل
  َُوأَْعَلُم ِمَن اللنِه َما ُكْم لَ  قَاَل يَا قـَْوِم لَْيَس يب َضالََلٌة َوَلِكينِّ َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي* أُبـَلُِّغُكْم رَِسااَلِت َريبِّ َوأَنَصح

  .(61) الَ تـَْعَلُمونَ 
من الضوابط أيضاً، توضيح املضمون يف احلوار، فمن مستلزماته اهلادفة أن يصاغ بالتعابري : وضوح المضمون -5

احملكمة وباللغة السليمة حىت يتمكن السامع من تصور املوضوع تصوراً واضحاً، فال يصح أن يلجأ أحد طريف احلوار 
إىل الكلمات والتعابري اليت ال تعطي فكرة واضحة عن املوضوع، وال تساعد على بيان وجهات النظر وال تكونن عقلية 

طالحات كما جيب أن تكون الكلمات واالص  جدلية حتليلة، مما يؤدي إىل اضطراب األفكار واملعاين اليت تفهم منها.
اً مبصطلحات وتعابري غامضة عند الطرف اآلخر. وال بد أيضمعروفة عند الطرفني، فمن ضوابط احلوار أن ال يأيت 

 (62).من حتديد املفاهيم، وضبط األحكام
التدرج يف احلجة، فإن التدرج يف احلوار متناواَل نقطة نقطة منه، أو جزءاً جزءاً من املوضوع،  :التدرج يف احلجة -6

 حوار مثرة نافعة، وإيراد احلجج والرباهني دفعةوإقامة احلجة على كل جزء، يؤدي إىل وضوح الرؤية، وأن يكون لل
واحدة قد يؤدي إىل إمالل الطرف اآلخر وإرهاقه، فال يكون قادراً على االستيعاب، وال يكون قادراً على املناقشة 

اىل عوميكننا االسرتشاد مبنهج القرآن الكرمي يف هذا التدرج، فاهلل سبحانه وت (63).وهذا مناف للمنهج العلمي يف احلوار
أراد أن يتدرج يف إثبات ألوهيته وقدرته، وسرد األدلة على ذلك جزءاً جزءاً وإقامة احلجة على كل جزء، كما ورد يف 

َلْو َنَشاء َجَعْلَناُه ُأَجاجاً فـََلْواَل  .أَأَنُتْم أَنزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم َنُْن اْلُمنزُِلونَ  .أَفـَرَأَيـُْتُم اْلَماء الَِّذي َتْشَربُونَ   :سورة الواقعة
 َنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكرًَة َوَمَتاعًا لِّْلُمْقِوينَ  .أَأَنُتْم أَنَشْأُُتْ َشَجَرتـََها أَْم َنُْن اْلُمنِشُؤونَ  .أَفـَرَأَيـُْتُم النَّاَر الَّيِت تُوُرونَ  .َتْشُكُرونَ 

.(64)  
 يكون يف الدعوى أو يف الدليـل الذي يقدمه احملاور تعارض، أي أال يكون واملقصود بذلك أال: عدم التناقض -7

 ومن األمثلة على سقوط دعوى احملاور بسبب بعض كالمه ينقض بعضه اآلخر فإذا كان كذلك كان كالمه ساقطاً.
 التزامه بنقيض دعواه وقبوله، استدالل بعض من أنكر رسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم بأنه بشر فقال اهلل تعاىل على 
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 .7سورة الفرقان، اآلية:  65 
 . 38احلوار يف السنة، الفتياين: وينظر:  .20سورة الفرقان، اآلية:  66 
 .2004( 99سلسلة كتاب األمة )، 52احلوار ... الذات واآلخر، عبد الستار إبراهيم اهلييت:  67 
 .1982 -هـ 1402 بريوت،، دار املعرفة، 44/ 1حممد الغزاىل: جإحياء علوم الدين، اإلمام حممد بن  68 
 .35سورة يونس، اآلية:  69 
 .32سورة يونس، اآلية:  70 

 
ن برسالة كثري من الرسل مع أهنم يعتقدو  .(65) َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َومَيِْشي يف اأْلَْسَواقِ  لساهنم: 

السابقني كإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤالء يف نظرهم بشر وليسوا مالئكة، فكانت دعواهم ضد اعتقادهم، ولذلك 
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ِإنَـُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َومَيُْشوَن يف اأْلَ  أسقط اهلل دعواهم بقوله:    .(66) َواقِ سْ َوما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

من ضوابط منهج احلوار أن يكون مقصد وغاية كل طرف من أطراف احلوار : القصد إلى الحق والتسليم به -8
 .إظهار احلق والصواب يف املوضوع الذي هو موضع احلوار، حىت لو كان هذا اإلظهار على حساب الطرف اآلخر

األدلة  باملسلمات وقبول النتائج اليت توصلت إليها وكذلك من أهم الضوابط اليت تضبط منهج احلوار، التسليم
القاطعة، وإعالن الفريقني املتحاورين على التسليم باألمور املتفق عليها، أما اإلصرار على إنكار املسلمات فهو 

 فامكابرة قبيحة، وانراف عن منهج املناظرة واحملاورة اجلدلية السليمة وليس من شأن طاليب احلق، فاألصل يف أطر 
)ت  اإلمام الغزايل يرشدويف هذا الصدد  (67).احلوار قبول النتائج اليت توصل إليها األدلة القاطعة أو األدلة املرجحة 

: "أن يكون احملاور يف طلب احلق كناشد الضالة، ال يفرق بني أن تظهر قاعدة يف آداب احلوار بقوله إىل هـ( 505
فهكذا   …رفيقه معيناً ال خصماً ويشكره إذا عرنفه احلق وأظهر له احلق الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى

و يف خطبته احلق وهرضي اهلل عنه ونبهته إىل  كانت مشاورات الصحابة وحماوراهتم، حىت أن امرأة ردت على عمر 
وله ق طلب احلقاحلرص على ومن اآليات اليت ترشد إىل  (68)على املَل من الناس فقال: )أصابت املرأة وأخطأ عمر(.

َي ِإالَّ أَن يـُْهَدى تعاىل:  َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ  وقوله تعاىل:  .(69) أََفَمن يـَْهِدي ِإىَل احلَْقِّ َأَحقُّ أَن يـُتََّبَع أَمَّن الَّ يَِهدِّ
  .(70) ِإالَّ الضَّاَللُ 

 المطلب الثاني: مبادئ تفعيل الحوار وفقا  لضوابط المنهج القرآني 

إليها يف املطلب  ملشارايف هذا املطلب حتاول الباحثة ذكر أهم املبادئ احلوارية وربطها بضوابط املنهج احلواري القرآين 
اسرتشاداً و خطوة نو التطبيق العملي من خالل الوسائل املتاحة للحوار ومعطيات املنهج احلواري القرآين ك  ،السابق

 املبادئ التطبيقية ما يأيت: ومن أهم هذه .باآليات القرآنية ما أمكن
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 .16يف آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي:  71 
 .47احلوار ... الذات واآلخر،:  72 
 . باختصار وتصرف.49املرجع نفسه:  73 
 ، املوقع: 15/11/2015آلية احلوار يف ضوء سنيت التنوع والتدافع، زهري بن أمحنه عبد السالم، مقالة منشورة على اإلنرتنت، تاريخ االطالع:  74 

www.chihab.net 

 

يذكر الباحثون أن من أهم مقومات احلوار وجود منهجية للتحاور، فأي حوار جيري : وجود منهجية التحاور -1
  بني طرفني جيب أن حتكمه منهجية، ومن مث اتباع املنهج القرآين يف أسلوبه وطريقته يف احلوار وكذلك إرشاده يف اتباع

ذه املنهجية إعداد خطة هل ويقرتح بعضهم (71)ددة يف إجراء احلوار من خالل اآلليات املعتمدة.املبادئ اإلسالمية احمل
علمية منهجية تقوم على أربع خطوات هي: حتديد املوضوع بشكل دقيق، وحتديد املفاهيم اليت سوف تستخدم يف 

ت املتبعة يف احلوار، وحتديد اآلليااحلوار حىت ال حيصل لبس يف تداول املصطلحات واملفاهيم، وحتديد اهلدف من 
احلوار، واليت تقوم على املناهج العلمية واملنطقية أثناء احلوار، من خالل التفكري والتحليل واالستنباط، ليكون احلوار 

  (72).عقالنياً ورشيدا

التحاور  فويقصد بذلك وجود أطراف للحوار جيمع بينها مكان مادي )مساحة ما يلتقي فيها أطرا :المواجهة -2
 ملتحاورينا فال بد أن ميلك كل من .وجهاً لوجه( أو معنوي )التحاور عرب وسائل اتصال مباشرة كاهلاتف واإلنرتنت(

 حرية احلركة الفكرية اليت حتقق له الثقة بشخصيته املستقلة، حبيث ال يكون واقعاً حتت هيمنة اإلرهاب الفكري

ل ئويف هذا الصدد نالحظ أمهية وسا (73)اآلخر.صية الطرف والنفسي الذي يشعر معه باالنسحاق أمام شخ 
االتصال احلديثة خاصة القنوات الفضائية وشبكات االنرتنت والتواصل االجتماعي اليت تربط العامل مكانيا وزمانيا 
وتطورها املتسارع حيث ال تفى خطورهتا يف نقل احلوارات وبالتاىل ضرورة إجياد آلية حتكم هذه احلوارات وفقا للمنهج 

 واملتفق عليها ددةوسيلة تلزم األطراف املشاركة يف احلوار باتباع املبادئ احمل اإلسالمى القرآين فعلى سبيل املثال اقرتاح
وكذلك ضرورة الضبط باملتابعة واملسؤولية واحملاسبة. إذ أننا نرى يف معظم األحيان وجود حورات عديدة تتسم 

ويرى  ائج عكسية.تؤدي لنت باجلدالية والفوضى دون وجود ضابط وبالتايل ال ميكن االستفادة من هذه احلوارات ورمبا
أن احلوار جيب أن يكون مباشراً بني املتحاورين، فال يكون هناك طرف ثالث أو رابع يشكِّل حلقة  بعض الباحثني

وصل بني األطراف، فوجود أطراف أخرى تلعب دوراً يصل األطراف املتحاورة مع بعض، جيعلنا ندخل يف ما يسمى 
 (74)."الوساطة" وليس "احلوار"

 

http://www.chihab.net/
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 .  45أدب احلوار يف اإلسالم، اخلياط:  75 
 .باختصار.55-54احلوار ... الذات واآلخر:  76 
 .1993 – 1414، حتقيق: حسني مؤنس، دار القلم ، دمشق، 367ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، عبد الرمحن حبنكة امليداين:  77 
 .111سورة البقرة، اآلية: 78 
 . 64سورة النمل، اآلية:  79 
 .125سورة النمل، اآلية:  80 
 .159سورة آل عمران، اآلية:  81 

 

ك إن أحد املقومات األساسية اليت ينبغي التوافر عليها يف أي حوار، هو املوضوع املشرت : توفر األرضية المشتركة -3
يكون كالم أحد األطراف عن قسم من الصورة،  واملقصود بذلك أن ال (75).أو املواضيع املشرتكة اليت يتم التداول هبا

وكالم اآلخر عن قسم آخر من الصورة. غري أن ذلك حيتنم أن يكون هناك لغة مشرتكة معتمدة، بل لغة واضحة 
لسائر أطراف احلوار؛ مبعىن أن تكون اللغة اليت يستخدمها كل طرف، مفهومة وواضحة بالنسبة لسائر األطراف، 

 نستخدمها من شأهنا أن تساهم يف فهم خاط  للمقاصد والنوايا، قبل أن تساهم يف فهم )فتقنيات التواصل اليت
 (76).خاط  للمعاين، يف حال مل تكن مفهومة وواضحة لدى الطرف الذي ناوره، والعكس صحيح

زام جيب على املتحاورين التزام الطرق املنطقية السليمة عند احلوار، والت واملقصود بذلك أنه: المنطقية السليمة -4
إثبات الثاين: و تقدمي األدلة املثبتة واملرجحة لَلمور املدعاة.بأمرين؛ األول: يف احلوار يكون  السليمةالطرق املنطقية 

 ورة اليتاملناظرة، قاعدهتم املشهث و ومن هذين األمرين أخذ علماء فن أدب البح صحة النقل لَلمور املنقولة املروية.
وقد أرشد اهلل تبارك وتعاىل إىل هذا املنهج يف كتابه  (77).(إن كنت ناقاًل فالصحة، أو مدعيًا فالدليل)يقولون فيها 

انِيـُُّهْم ُقْل َهاتُواْ تِْلَك أَمَ  َوقَاُلواْ َلن يَْدُخَل اجلَْنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ُهوداً َأْو َنَصاَرى الكرمي يف آيات كثرية منها قوله تعاىل: 
يف هذه اآلية يأمر اهلل تعاىل رسوله بأن يطالب الذين ادعوا أنه لن يدخل اجلنة إال  .(78) بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

 ض.قمن كان هودًا أو نصارى بأن يقدموا برهاهنم على ما يدعون، والربهان هو الدليل العقلي الذي ال يقبل الن
ْل َهاتُوا أَمَّن يـَْبَدُأ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوَمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السََّماِء َواأْلَْرِض أَإَِلٌه مََّع اللَِّه قُ  ويقول تعاىل يف موضع آخر: 

  .(79) بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 
 ياتآلابعض  يف هذا املوضع نذكرونود أن  ،آداب احلوار إىلكثري من الباحثني   أشار :مراعاة آداب الحوار -5

ملبدأ قوله تعاىل: ويدعم هذا ا :احملاورة باحلسىن :ومنها ،القرآين احلواري اليت تدعم هذا املبدأ من خالل املنهج القرآنية
 لَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُم بِا .(80)  :وقوله تعاىل  فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن

 ويدعم هذا املبدأ قوله  الصرب واحللم:ومنها  .(81) اللنِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ 
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 .199سورة األعراف، اآلية:  82 
 .159سورة آل عمران، اآلية:  83 
 .30سورة غافر، األية:  84 
 (. 35( إىل )34سورة فصلت، اآليات من ) 85 
 .8سورة املائدة، اآلية:  86 
 .90سورة النحل، اآلية:  87 
 .8سورة املائدة، اآلية:  88 
 . باختصار وتصرف.1997، 1، اجملمع الثقايف، أبو ظيب، ط 28سن: احلوار اإلسالمي املسيحي... الفرص والتحديات، يوسف احل 89 
 .51احلوار... الذات واآلخر:  90 

 
  ويدعم هذا املبدأ قوله تعاىل: الرمحة والشفقة:ومنها  .(82) َعِن اجْلَاِهِلنيَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض  تعاىل: 

 َفَِبَما َرمْحٍَة مَِّن اللنِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلك .(83)  :وقوله تعاىل  َوقَاَل الَِّذي آَمَن
َواَل  ويدعم هذا املبدأ قوله تعاىل:  مقابلة السيئة باحلسنة: .(84) َعَلْيُكم مِّْثَل يـَْوِم اأْلَْحزَابِ يَا قـَْوِم ِإينِّ َأَخاُف 

َنُه َعَداَوٌة َكأَنَّ  َنَك َوبـَيـْ يمٌ َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن  .ُه َويلٌّ محَِ
  .(85) َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظ  َعِظيمٍ 

: اإلسالم دين العدل وأكد على االلتزام بالعدل واإلنصاف يف املواقف كلها. فال جيوز توخي العدل واإلنصاف -6
 يراعي اإلنصاف مع الصديق واخلصم واملسلمللمسلم أن ينحرف عن جادة العدل مهما كانت الظروف وعليه أن 

 وقوله تعاىل:  .(86) اْعِدُلوْا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى ويدعم ذلك من اآليات قوله تعاىل:  والكافر على حد سواء. 
  .(88) قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلواْ َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن  : وقوله تعاىل .(87) ِإنَّ اللنَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ 

السالبة  له ميزاتهو اآلخر ككيان، له وجوده، وشخصيته،  الطرف النظر إىلويكون ب :احترام الطرف اآلخر -7
دها تكن املستويات الثقافية، أو االقتصادية أو االجتماعية اليت يقف عن اً فأين  جيب اعتباره وتقديره. ،واملوجبة

ويكون احرتام شخصية اآلخر من خالل  (89)ذلك ال يشكنل أي فارق يف تكوين األطراف الروحي. املتحاورون، فإنن 
أو اللجوء  هحتقري  حتاشيو  ،اً باالنتباه إىل كالمههتمام بالطرف اآلخر اهتماماً ودين ؛ االمبادئ سلوكية من بينهامراعاة 

عن وجهة  فسح اجملال أمام الطرف اآلخر للدفاعوأخريًا  سريته الفردية أو العائلية. إىل النقد الشخصي فيما خيصن 
 (90).نظره كاملة، والتعامل مع طروحاته بصدر رحب

وار هو التوصل إىل إذ أن املقصود باحل، احلوار االستعداد النفسي لالقتناع بنتائج بذلك واملقصود: قبول النتائج -8
فالبد من هتيئة النفس  .ليم هبا وفقاً للمبادئ احلوارية املثاليةاحلقيقة فإذا بانت يف جانب الطرف اآلخر فالبد من التس

 وإعدادها لتقبل نتائج احلوار وإال انرف عن مساره وقصده ورمبا حتول إىل جدل مذموم أو خصومة غري مرغوب 
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 63سورة الفرقان، اآلية:  91 
 

 
ريق مسدود طوكذلك فال بد من اإلشارة إىل ختام احلوار باليت هي أحسن مع مالحظة أنه إذا انرف احلوار إىل فيها. 

َوِعَباُد الرَّمْحََِٰن  يات ومنها قوله تعاىل:أو مسار س  فيجب أيضا اتباع أسلوب احلوار القرآين املثايل كما ترشد اآل
  .(91) الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما

 خاتمةال

 يلي: كما  إىل عدد من النتائج والتوصيات توصلت الباحثةيف ختام هذا البحث املوجز 

املنهج القرآين هو املنهج املثايل يف احلوار وقد تضمن يف العديد من آياته على مناذج حوارية على مستويات متعددة  -
لوك املؤمنني مع الكافرين( كما أرشد إىل س )حوار اهلل تعاىل مع املالئكة واألنبياء وحوار األنبياء مع أقوامهم وحوار

 .املعاين الصحيحة يف احلوار

ضرورة الفهم الصحيح للمنهج احلواري يف القرآن الكرمي وحماولة استنباط احللول ملشكالت األمة من خالل دراسة  -
 .وتطبيق أسلوبه ومستوياته

ر الذي الفردية واالجتماعية خاصة يف هذا العص خطورة وتأثري احلوار كمنهج فكري يؤثر على مسار حياة اإلنسان -
 .ي، خاصة وسائل اإلعالم الرقمتيسرت فيه وسائل االتصال واتسع نطاق نقل املعلومات على مستوى عاملي

آين األمة هو االبتعاد عن املنهج القرآين، وأن املنهج احلواري القر  اليت تواجه شكاالتاإل الرئيس ملعظمسبب إنن ال -
 الفكرية والثقافية واالجتماعية. السبل حلل اإلشكاالت ميثل أفضل

ضرورة حماولة الربط بني النظرية والتطبيق يف جمال احلوار كخطوة تفعيلية ملبادئ احلوار القرآين وحماولة إجياد سبل  -
ملؤصلة يف الكتاب ا سعياً إلجياد وسيلة لتطبيق املبادئ احلوارية عملية لتضمني هذه املبادئ يف وسائل االتصال احلديثة.

 الكرمي يف الواقع العملي.
النموذج القرآين للحوار قد استخدم اللغة العربية أفضل استخدام لتحقيق أغراضه من احلوار، كما أنه ميثل  نن إ -

 منهجاً جيب أن حيتذي حلل اإلشكاالت يف حياة األمة. 

معظم املشكالت اليت تواجه األمة يف عصرنا اليوم هلا جذور حوارية؛ من حيث االفتقار إىل احلوار املثايل  إنن  -
 واملعتمد على املنهج القرآين، أو غياب املنهج الذي يضبط احلوار وفقاً للمبادئ القرآنية.
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وكيفية اإلفادة منه،  حلواري القرآينتوصي الباحثة مبزيد من البحوث والدراسات اليت تبني الفهم الصحيح للمنهج ا -
جل حل قه يف الواقع احلواري على خمتلف املستويات كخطوة تفعيلية من أوإجياد الوسائل العملية اليت تيسر تطبي

 املشكالت اليت تواجه األمة. للكشف عن هذا اجلانب مبزيد من البحوث.

 العاملني.  واب، واحلمد هلل ربن والصن  ونسأل اهلل تعاىل التوفيق للحقن 

 فهرس المصادر والمراجع
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي  يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلمياً 

 فاعلة ملستجدات النشر املعريف.

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن و اليزيد  3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات
 ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.واإلجنليزيةالعربية   ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


كلمة،  (150) على أال تزيد كلمات امللخص على  ،ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
ة ، مع مالحظ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك.  -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (ألرقام العربيةإىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم ا

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.احلق بعد  

يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .حوال ومهما كانت األسبابال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األ  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف  •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية   •
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3ع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرج

للمؤلف، وذلك  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب   (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 ان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 اإلسالمية العاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة  التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  ة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأ2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات"  "منهج ابن زجنلة (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 البحث اىل إدارة معتمد  عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية  -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب    -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 كن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً مي  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .افياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إض

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Content 

 

 القيادة اإلسالمية و العالقات اإلنسانية .1
 البعد النفسي لشخوص القصة القرآنية وأثرها يف اجلانب اإلعجازي– .2
 اجليدة  التحدايت والعقبات يف تطوير التعليم العايل و البحث العلمي والطرق واالساليب احلديثة واحللول– .3
 مستوى الوعي أبخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة من وجهة نظر أعضاء– .4
 دور اإلعالم يف تعزيز األمن الفكري عند الشباب– .5
 اإلرشادات الوقائية النبوية يف التحصني واحلَْجر الصحي– .6
 منهجية احلوار القرآين كنموذج حلل إشكاليات األمة– .7


