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 شكر وتقدير 

خاصة اتقدم ابلشكر والتقدير لكل من ساندين ودعمين يف رحليت البحثية 
لى  عو يف قسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية يف جامعة القصيم أساتذيت 

رأسهم املشرف على البحث الدكتور طارق الصادق عبد السالم الذي وجهين  
وأشكر عائليت وعلى  الدكتور حممد السعوي الذي وجهين يف البداايت، و رشدين أو 

وكذلك زوجيت وأبنائي الذين أخذت الرسالة من  أخي مرزوقوالديت و رأسهم 
عادل   وكٍل من أصدقائيزميلي يف الدراسة فهد العتييب، ، وكذلك الكثري وقتهم

ساعدين  وكل من وسعد عبد اللطيف اخلليفه هللا املطيلق  عوض الرشيدي، وعبد 
 يف مسرية البحث.  وأرشدين

 مد أوالً وآخرًا. وهلل ال 
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 افيةوية الثقعلى اله "النموذج الفكري" أثر البارادايم

 أحمد محمد الرشيدي 

 

 ملخص املشكلة 

على اهلوية الثقافية، من حيث اسباب اختيار وضع   وأثرهتبحث هذه الدراسة موضوع البارادامي 
مي الصغرى والكربى اليت االبارادامي وانوعه وعالقته ابملرجعية وااليديولوجيا وأشارت إىل أنواع الباراد

مث حبثت ابختصار انواع البارادامي الكربى األربعة ومت   اجملتمعات، تشكل النماذج التفسريية حلياة
رتبطة هبذا النموذج، وكان  املرجعيات امل  أحدكنموذج للدراسة، ومت اختيار    ات الباراداميأحد    اختيار

املثال هو مرجعية العقيدة اإلسالمية، وقد مت استعراض النموذج الفكري قبل اإلسالم ومقارنته  
 سالمي. ابلنموذج اإل

لمجتمع  لكرية يرتبط البارادامي مبنظومة من األفكار والعقيدة اليت ترسم احلدود واالجتاهات الف 
مما جيعل  اهلوية الثقافية، مما يؤثر على موتفاعالهت موعالقاهتاليت توجه سلوك األفراد يف اجملتمع 

صورته املعرفية والعملية  البارادامي كأنه لغز خفي داخل اجملتمعات، فهو غامض نوعاً ما من حيث  
من الركائز األساسية  فهو  إن أثره على اجملتمع يكون بصورة ال شعورية، ومع ذلك    بسببيف الواقع،  

 يف احملافظة على اهلوية الثقافية أو تفككها. 

مع على شكل قيم كالعادات والتقاليد وغريها من خالل تفاعل تربز صورة اهلوية الثقافية ألي جمتو 
وهذه التفاعالت  ض، وية الثقافية املتمثلة ابلدين واللغة والتاريخ والبيئة ومقدرات األر مكوانت اهل

ومع مرور الزمن يتكون  تكون مبنية على ما حيرك اإلنسان من حاجات مادية أو نفسية أو عقليه،  
تكون   حبيثلمجتمع ليرسم الصور الذهنية واالجتاهات العقدية تمع منوذج فكري سائد يف اجمل

 . وهو ما يسمى ابلبارادامي ركة لسلوكياته وتفاعالته وعالقاته حملاهي 



 د  
 

ويتأثر البارادامي ابملرجعية اليت حتافظ عليه من حيث إرجاعه لألصل وكذلك االيديولوجيا اليت  
من حيث كونه   تهويف هذا البحث الذي تكمن أمهي تغريه مما يؤدي على تغيري اهلوية الثقافية،

البارادامي وأمهيته  معرفة  ستهدف  فهو ي  لعالقة بني البارادامي واهلوية الثقافية.امدخل للباحثني لدراسة  
وأنواعه وأثره على اهلوية الثقافية من حيث منهجية التفكري طريقة احلياة واسلوب العيش املعاملة، 

 .كيفية بناء االعتقاد يف االسالم كمرجعية للهوية الثقافيةو 

ية  دور االعتقاد يف بناء اهلو   ما  اآلتية ابختصار:  التساؤالت   عنوهذه الدراسة هي حماولة لإلجابة  
الثقافية؟ وكيف يؤثر البارادامي على اهلوية الثقافية من حيث القوة والضعف والتماسك والتفكك؟ 

 . ج املقارنهاملنهج الوصفي التحليل واملنهج التارخيي واملنوقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة 

الثقافية ومتاسكها، وإن  له دور كبري يف احملافظة على اهلوية البارادامي  قوة واستنتج الباحث إن 
ضعفه يؤدي إىل تفككها، وكذلك استنتج إن اإلصالح هو إرجاع اهلوية الثقافية إىل أصلها األول 

واالستفادة من  إن التنمية والتطويرو ، يري اللغة وغريهاغوليس استحداث مكوانت جديدة كت
لثقافية للمجتمع، حبيث  ول الكربى من اهلوية ان تعتمد على احملافظة على األصاآلخرين البد أ

مما يضعف اهلوية الثقافية ويقلل  األصولوينسى  الفروع إن إمهاهلا سوف جيعل اجملتمع يركز على 
واستنتج إن اإلصالح العقدي والرتبوي والعلمي أقوى أثرًا من اإلصالح  التماسك االجتماعي

ابحملافظة على اهلوية ، وقد ذكر الباحث بعض التوصيات املرتبطة ملدى البعيدالسياسي على ا
الت آالثقافية والبارادامي مثل: االهتمام بتدريس العقيدة والتخطيط االسرتاتيجي من أجل معرفة امل

 .والعواقب
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The Effect of Paradigm in Cultural Identity 

By: Ahmad Mohmad Alrsheedi 

Abstract 
This study research the problem of paradigm and its impact on cultural 

identity, In terms of reasons of choose state of paradigm, its type, and its 

relationship with references and ideology and pointed to types of minor and 

major paradigm which form constitute interpretive models of the life of 

societies, The four major paradigms were briefly examined and one of the 

paradigms was selected as a model for the study, References associated with 

this models, and the example is the reference of the Islamic faith, has been 

to review the paradigm before Islam and compared with the Islamic model 
Paradigm is associated with a system of ideas and beliefs that draw the 

boundaries and intellectual trends of society that guide the behavior of 

individuals in society and their relationships and interactions, which affects 

cultural identity, which makes the paradigm as a hidden mystery within 

societies, it is somewhat ambiguous in terms of its cognitive and practical 

image in reality, because the impact on Society is unconscious, however it is 

one of the main pillars in preserving or disintegrating the cultural identity.    

The image of the cultural identity of any society emerges in the form of 

values such as customs, traditions and others through the interaction of the 

components of the cultural identity of religion, language, history, the 

environment and the capabilities of the earth. These interactions are based 

on the physical, psychological or mental needs of the human being, Society 

draws mental images and creed trends of society so that they are the drivers 

of his behaviors, interactions and relationships, which is called paradigm.     

Paradigm is influenced by the reference that preserves it by return it to its 

origin as well as the ideology that changes it leading to a change of cultural 

identity. In this research lies the importance in terms of being an entrance for 

researchers to study the relationship between paradigm and cultural identity 

and It aims to know the paradigm, its importance, types and its impact on 

cultural identity in terms of methodology of thinking, way of life and 

treatment, and how to build belief in Islam as a reference for cultural identity. 

How does paradigm affect cultural identity in terms of strength, weakness, 

cohesion and disintegration? In this study the researcher used the descriptive 

analysis approach, historical approach and comparative approach.                 
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The researcher concluded that paradigm strength has a great role in 

preserving cultural identity and cohesion, and that its weakness leads to its 

disintegration, as well as concluded that reform is return cultural identity to 

its original origin and not to develop new components such as language 

change and others, The development and improvement and utilization of 

others must rely on the preservation of the major assets of the cultural 

identity of the community, so that the neglect will make the community 

focused on the branches and leave the Originals, weakening the cultural 

identity and reduce social cohesion and concluded that creed, educational 

and scientific reform has a stronger impact than political reform In the long 

run.                                                                                                                    

The researcher mentioned some recommendations related to the preservation 

of cultural identity and paradigm, such as: interest in teaching doctrine and 

strategic planning in order to know results and consequences.                       
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 متهيد 

بينما   املوضوعحول يتكون هذا البحث من مخسة فصول، حيث يتناول الفصل األول مدخل 
واسباب اختيار دراسته وانواعه الكربى الصغرى مث يستعرض  الفصل الثاين يتناول موضوع البارادامي  
ثالث عالقته ابملرجعية وااليديولوجيا أما الفصل الكذلك و األقسام األربعة الكربى للبارادامي، 

لنماذج التطبيقية  املرجعيات املرتبطة ابتحدث عن اهلوية الثقافية والفصل الرابع لدراسة أحد ف
، وبعض  اهلوية الثقافية مي علىارادافهو حول أثر الب  سأما الفصل اخلام ، وهو اإلسالمللبارادامي

 صيات والتو  اإلشارات لكيفية تثبيته وكيفية تفككه وأسباب اخللل يف البارادامي مث النتائج
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 مقدمة.

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 أما بعد... 

بدأت فكرة هذا البحث عندما غضب ابين بسبب تغيري الطعام الذي اعتاد عليه يف وجبة  
الغداء، فتساءلت عن أسباب الغضب حول هذا املوضوع الذي كنت أراه أمراً بسيطاً، ولكن 

ض الكتب املرتبطة حول االعتقادات مثل كتاب اآلراء واملعتقدات لغوستاف  عندما قرأت بع
لالشعور للوردي وكتاب الفصل بني النفس والعقل للطريفي اكتشفت لوبون وكتاب خوارق ا

بسببها اعتقادات أثرت على هويته الثقافية حبيث صارت أن لدى اإلنسان عادات تكونت 
املعرفة عنصر احلضارة األساسي  »ه اإلنسان، حبيث أن هذه االعتقادات مثل القائد الذي يوج
أما املعتقد فهو الذي يرسم وجهة األفكار ومن مثً وجهة    وهي العامل الكبري يف ارتقائها املادي،

( وهذا املعتقد مبين على عقيدة معينة سواًء كانت دين أو مذهب 15:  1435)لوبون:    «السري
هذا األمر الذي جعل اجملتمعات ختتلف وتفرتق  فكري أو عادات وتقاليد أو غري ذلك، و 

تكون مشكلة   كلة املعايري واملناظري قبل أنأن مشكلة النزاع البشري هي مش   »وتتنازع، وذلك  
 (.59: 2017)الوردي :   «احلق والباطل

ومن هنا بدأت رحلة البحث بتساؤالت حول ماهية أصول املعتقدات أو املنطلقات الفكرية 
ومصادرها اليت بنيت عليها وكيف تكونت هذه املعتقدات؟ وهذه التساؤالت قادتين إىل هلا 

ى ارتباطه ابهلوية الثقافية وأثره حول متاسكها أو تفككها؟ وملاذا تضعف موضوع البارادامي ومد
اؤالت اليت تكونت بسببها فكرة البحث الذي سيتكون من  أو ملاذا تقوى؟ وغريها من التس 

ماهية البارادامي وعالقته ابالعتقاد وكيفية أتثريه على تكوين اهلوية الثقافية   عدة فصول حول
 ا وكذلك الفرق بني البارادامي واإليديولوجيا واملرجعية. وأثره على قوهتا وضعفه
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 التعريف مبصطلحات الرسالة 

 التعريف العلمي للباراداي 

واتباعه، وميتد هذا املدلول إىل  يدل هذا املصطلح على مثل تقليدي أو منوذج ميكن تكراره 
من مث إىل العديد االستخدام الفين للمصطلح الذي طوره فيلسوف ومؤرخ العلوم توماس كون و 

 (.2000: 1546من جماالت علم االجتماع، )مارشال: 

جمموع ما لدى اإلنسان من خربات ومعلومات ومعتقدات وأنظمة مهمتها   وميكن تعريفه: ابنه 
 .  يسري داخلها اإلنسان وحتديد تصرفه يف املواقف املختلفة رسم احلدود اليت

 (. 1440: 2)خلف:

واالفكار السائدة اليت حتكم حياة اإلنسان   ات االعتقاد ة منهو منظوم :التعريف االجرائي 
 . وتشكل منوذجه التفسريي لألشياء يف اجملتمع

 التعريف العلمي لإليديولوجيا:

لغواًي يف أصلها الفرنسي: علم األفكار، ولكنها مل حتتفظ ابملعىن  إن كلمة ايديولوجيا تعىن 
(، حبيث استخدمت 9: 2012خر )العروي: اللغوي، إذ أستعارها األملان وضّمنوها معىن آ

 (21: 1979كي تشري إىل عدد متكامل من األفكار واملعتقدات )امساعيل: 

ر الطبيعة واجملتمع والفرد ويطبق : هي انتج عملية تكوين نسق فكري عام يفس فاإليديولوجيا
 (206: 1982عيها بصفة دائمة )بدوي:  

)حقيقي أو قيمي( يسعى لشرح الظواهر  ومعىن آخر هي: نسق من األفكار واملعتقدات 
تماعية املعقدة بطرح أفكار تبسط وتوجه التطلعات اليت تواجه األفراد واجلماعات يف االج

 (265: 1419حل:حياهتم االجتماعية والسياسية. )الصا

: االعتقادات اليت نشأت كردَّة فعل لواقع اجتماعي معني وكان أصلها فكرة  التعريف اإلجرائي
 ن وجهة نظر قائلها. تعرب ع
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اعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اختذه عقيدة، والعقيدة: )احلكم الذي ال يقبل  االعتقاد: لغة: 
 ( 416: 1425الشك فيه لدى معتقده( )املعجم الوسيط:

اصطالحا: قبول أي رأي كحقيقة، وهذا القبول فكري ابلضرورة، ولو أنه قد يتأثر ابلعاطفة.  
 حالة عقلية لدى الفرد تستخدم كأساس للعمل االختياري، وال وعلى أي حال فإنه يهيئ 

يعتمد صدق االعتقاد على احلقيقة املوضوعية يف حد ذاهتا واملتعلقة برأي معني فهناك اعتقادات 
 (38: 1982خرى صادقه. )بدوي: خاطئة وأ

قاليد  : هو االميان بدين أو مذهب أو أي مرجعية كالعادات والتلالعتقاد التعريف اإلجرائي
 .منهجية للتفكري وطريقة للحياة وأسلوب للمعاملةواألعراف والنظرايت ك

: 1419عن غريه وتسمى أيضا وحدة الذات )الصاحل:  ه: هي حقيقة الشيء من حيث متيز اهلوية
265) 

وهذا تعريف آخر وهو أن اهلوية هي شيء فريد لكل واحد منا نفرتض أن يكون أكثر أو أقل 
 (Buckingham: 2008:1)قت. اتساقاً مع مرور الو 

"ثقافة" واللفظ  : البد من التفريق بني تعريف الثقافة يف االصطالح بني اللفظ املطلق: الثقافة
( فاألول يقصد به األخذ من كل علم بطرف، 21: 1432املركب "ثقافة األمة" )األشقر

ا غموض وقد  موضوع الدراسة، ويعترب مصطلح الثقافة من املصطلحات اليت فيه ووالثاين ه
وكهون ما ال يقل عن مائة وستني تعريفا  أحصى عاملا االنثروبولوجيا األمريكيان كروبري وكل 

 (.  1436قافة. )خملوف: للث

 ومبا أن التعاريف املرتبطة ابلثقافة كثرية سأذكر تعريفني ومها: 

فن والقانون تعريف اتيلور وهو: أن الثقافة هي كلٌّ مركب يشتمل على املعارف واملعتقدات وال 
إلنسان ابعتباره عضو يف  واألخالق والتقاليد وكل القابليات والعادات األخرى اليت يكتسبها ا

 (31:  2006اجملتمع. )عماد: 
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وهذا تعريف آخر للثقافة: هي ذلك الرتاث احلضاري ومنهجية التفكري وأسلوب العيش  
 (94: 2010واملعاملة.)حممد: 

الثقافية هي التفرد الثقايف، بكل ما يتضمنه معىن  تفرد. واهلوية : اهلوية هي الاهلوية الثقافية
 (50: 2011وميل وقيم ونظرة إىل الكون واحلياة )أمني:  كالثقافة من عادات وأمناط سلو 

نفسه نتيجة انتماء  ل: هي الصورة العامة اليت يكّوهنا اجملتمع التعريف االجرائي للهوية الثقافية
ريخ ومقدرات األرض ت من خالل تفاعل كٌل من: الدين واللغة والتاأفراده لثقافة حمددة تكون

ة والرتبوية والسياسية وغريها(، وهذا االنتماء والتفاعل يظهر يف  والبيئة )اجلغرافية واالجتماعي
اجملتمع من خالل التصورات أو الرؤى الكلية حول الكون واحلياة والعادات والتقاليد واألعراف 

 غريها.واألخالق واآلداب و 
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 مشكلة البحث. 

لو أتملنا يف موضوع البارادامي لوجدانه مرتبط مبنظومة األفكار واملعتقدات حول حياة الناس من  
اليت تبين عليها اجملتمعات  للبارادامي من األسس املهمة  عتقدات املو حيث بناء اجملتمع أو تغيريه، 

ارهتا على  ل اجملتمعات عرب التاريخ بنت حضواألمم حضاراهتا وعاداهتا وتقاليدها، حبيث أن ك
أساس اعتقادي، وبذلك يكون لالعتقاد دور كبري يف بناء اهلوية الثقافية للمجتمعات أو تغيريها  
عن طريق الغزو الفكري أو االستعمار أو االنبهار يف ثقافة وحضارة اجملتمعات األخرى أو التأثر  

 حاكاة الغالب.هبا كما ذكر ابن خلدون أن املغلوب مولع مب

ية الثقافية مسة متّيز اجملتمعات اإلنسانية عن بعضها البعض، وتعرف الفروق بني  حبيث تعترب اهلو 
اهلوايت الثقافية من خالل معرفة املكوانت األساسية للهوية مثل: الدين واللغة والتاريخ  

هتمام واالرتباط هبا  والعادات والتقاليد وغريها من القيم اليت تتكون بشكل مرتابط من خالل اال
بَْل ﴿عقيدة للمجتمع ال ينفك عنها، ومثل هذه الصور ذكرها هللا سبحانه يف قوله:حىت تصبح 

ٍة ِإَونَّا لََعَ آثَارِهِْم ُمْهَتُدونَ  مَّ
ُ
حبيث يصبح هذا   [22]الزخرف:  ﴾٢٢قَالُوا إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا لََعَ أ

خاص، وحبسب نوع ودرجة أو  بشكل عام وأفراده بشكٍل  االعتقاد هو احملرك الرئيسي للمجتمع
، وتبقى األسس األخرى للبارادامي هلا  قوة االعتقاد يكون األثر على بناء وتغيري اهلوية الثقافية 

 . دور كبري يف التأثري على اهلوية الثقافية

ث منهجية التفكري  مما سبق خيرج لنا التساؤل التايل: ما أثر البارادامي على اهلوية الثقافية من حي
 احلياة وأسلوب املعاملة وكيف يؤثر؟ ولإلجابة على هذا التساؤل سيستخدم الباحثوطريقة 

 حتليل املضمون، واملنهج املقارن. و واملنهج التارخيي  ياملنهج الوصفي التحليل 
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 أمهية البحث: 

من الناحية العلمية والعملية لعدة أمور  ةمهموكيفية اثره عليها تعترب دراسة أثر البارادامي على اهلوية الثقافية 
 منها:

 األمهية العلمية:  •
تربز أمهية هذا البحث لقلة البحوث املرتبطة ابهلوية الثقافية من انحية االعتقاد  -1

 والبارادامي.  
 .العلوم االجتماعية منذا اجلانب يعترب كمدخل للباحثني لالهتمام هب  -2

 األمهية العملية:  •

 اهلوية الثقافية وربطه ابخلطط االسرتاتيجية للمجتمع حىت  امي على بناء وتغرّي ملعرفة أثر الباراد
 ال تتفكك اهلوية الثقافية. 

 أهداف البحث: 
وأثره على اهلوية الثقافية  نظراً لدراسة البحث البارادامي وأحد املرجعيات املرتبطة ابحملافظة عليه 

 فسيكون من أهم أهداف البحث ما يلي:

 اإلسالم للهوية الثقافية واحملافظة عليها. اء االعتقاد يفمعرفة كيفية بن -1
 معرفة أثر البارادامي على اهلوية الثقافية.   -2

 تساؤالت البحث:  
التساؤل التايل ما أثر البارادامي على اهلوية الثقافية؟ حبيث   يعترب هذا البحث حماولة لإلجابة عن

 يدخل حتته عدة تساؤالت منها: 

 ناء اهلوية الثقافية؟ ما دور االعتقاد يف ب -1
 والتفكك؟كيف يؤثر البارادامي على اهلوية الثقافية من حيث القوة والضعف والتماسك   -2

 حدود البحث: 
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احلدود املوضوعية: ستكون هذه الدراسة حول موضوع ماهية البارادامي وإجيابياته وسلبياته على 
، وسنأخذ منوذج للمرجعية وهو  ايولوجياجملتمع وأثره على اهلوية الثقافية وعالقته ابملرجعية واإليد

 اإلسالمي. الدين

 منهج البحث وإجراءاته: 
 املناهج التالية:  ابستخدامرادامي على اهلوية الثقافية  االباحث أثر البسوف يدرس 

املنهج الوصفي التحليلي: ويقصد به الباحث وصف ماهية البارادامي وأثره على اهلوية   •
إلسالم وكذلك وصف بعض املواقف ووصفها يف امن خالل حتليل بعض  الثقافية

 اجاهتم املادية والنفسية والعقلية. الصور املرتبطة ابحلياة االجتماعية على حسب ح
حتليل بعض املواقف من سرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حول الباحث املنهج التارخيي: ويقصد به  •

من خالل استخدم أثر االعتقاد يف اإلسالم كمرجعية للبارادامي على اهلوية الثقايف وذلك  
لدينية  وكذلك البحث يف احلالة ا أسلوب حتليل املضمون كأداة لتحليل تلك املواقف 

 واالجتماعية للعرب قبل اإلسالم وبعده. 
 الكتب مثل: حتليل مضمون بعض  •

 كتاب اآلراء واملعتقدات لغوستاف لوبون.   -1

 خوارق الالشعور لعلي الوردي.  -2

ولوجيا واملرجعية احلاكمة للواقع قارنة بني البارادامي وااليديواملنهج املقارن: ويقصد به امل  •
كمنهج للتفكري وطريقة للحياة وأسلوب للمعاملة بني اإلسالم وما قبله  االجتماعي 

 . ومواضيع أخرى  وأثره على اهلوية الثقافية

 

 

 



9 
 

 

 

 الثاينالفصل 
 أواًل/ الدراسات السابقة

 ديولوجية واملرجعيةمفهوم الباراداي وعالقته ابإلياثنياً/ 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 د متهي

، إذ هي املرآة اليت من خالهلا يرى  تعترب الدراسات السابقة من الداخل املهمة ألي حبث
الباحثني املناطق اليت مل تبحث يف ميدان البحث ويوجه تركيزه على دائرة معينة ألحد مواضيع  

يتطرق إىل جزيئات   تتشعب به وتتداخل، وليس معىن ذلك إن الباحث ال البحث حىت ال 
البحث ويستحدث له فروع ولكن ليعرف نقطة االنطالق الغاية من هذا البحث، ويضع ذلك 

 . يف إطار عام كبناء كلي متسق مع جزئياته الداخلية 

 حث.ويف هذا البحث سوف نستعرض بعض الدراسات السابقة لنجعلها كمدخل هلذا الب 

 الدراسات السابقة:أواًل/ 

 ( 1435:  أ )السعيدي  الدراسة األوىل:

اليت حبثت موضوع املمانعة االجتماعية  استهدفت دراسة الباحث حممد بن إبراهيم السعيدي 
ومعرفة دور مكوانت القيم كالدين واللغة والتاريخ يف توجيه  نشأة القيم  هتدف إىل معرفة واليت

ها املنهج  دم فياستخ ، وقد وأسباب سوء الواقع القيميتصرفات الناس وتصوراهتم عن احلياة، 
كوانت القيم  االعتناء مب وقد استنتج إن  وسائل املمانعة اجملتمعية منها  بعض  ذكر  ، وقد  الوصفي

األصول املرتبطة بضبط املمانعة اجملتمعية وذلك إبرجاع الواقع  من أهم  وغريها العقيدةك
 . االجتماعي لألصل

 ( 1997الدراسة الثانية: )الشامي: 

اليت حبثت موضوع إشكالية اليهودي يف  اد علي عبد هللا الشامي  استهدفت دراسة الباحث رش
نت بتساؤل: من هو  واليت كا والتارخيي واملقارن  واليت استخدم فيها املنهج الوصفيإسرائيل 

منذ نشأهتا واإلشكاليات اليت تتعرض هلا وقد ذكر الصراعات يف إسرائيل  اهلوية  اليهودي؟ وحبثت  
جهة واألشكنازمي والسفاردمي من جهة أخرى وغريها من األمور   بني العلمانيني والدينني من

ديد ماهية اهلوية هل  نة للهوية وكذلك استعرض الرؤى اليت طُرِحت لتحاملرتبطة ابملرجعية املكو 
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هي: كنعانية أم يهودية؟ وهل هي دولة دينية أم علمانية؟ وهل هي إسرائيلية أم صبارية؟ وغري 
 م.1967مند حرب  مازالت قائمة اإلشكالية  واستنتج إن ذلك 

 ( 2001الدراسة الثالثة )يوسف:  

اليت  ج الوصفي استهدفت الدراسة اليت أجراها الباحث نعيم يوسف واليت استخدم فيها املنه
ماهية العقيدة اإلسالمية  بدأت بتساؤل حول ما هو أثر العقيدة على الفرد واجملتمع؟ وتطرق إىل  

حترره من اخلوف على احلياة وعلى الرزق وحترره من األاننية    ثحبيوخصائصها وأثرها على الفرد  
نينة يف قلبه وتكوين  والشح واجلشع وكيف أن العقيدة تريب يف الفرد يقظة الضمري وتكسبه الطمأ

الشخصية املتزنة، وكذلك رَكز على أثر العقيدة على اجملتمع وذلك أهنا سبب يف انتشار األمن 
عن اتباع اهلوى والتعصب وكذلك التماسك االجتماعي وكيفية بناء  واحملبة بني الناس والبعد 

لتوحيد هي أساس القوة  واستنتج أبن عقيدة ا العقيدة العالقة بني اجملتمع وقائده أو ويل أمره
 الفردية واالجتماعية. 

 ( 2010الدراسة الرابعة: )حممد:  

أثر  اليت كانت بعنوان ي استهدفت دراسة الباحث زغو حممد اليت استخدم فيها املنهج الوصف
، واليت بدأها بعدة تساؤالت من أمهها: هل العوملة الثقافية أمر المفر العوملة على اهلوية الثقافية  

تفاعل اهلوايت الثقافية يف ظل العوملة  ل متوت الثقافة الوطنية يف ظل العوملة؟ وتطرق إىل  منه؟ وه
ة والرتبية وغريها وطرق التصدي للعوملة، وقد ذكر بعض التطبيقات السلبية للعوملة على اللغ

ن  لها وال شراً كلها وإمنا ينبغي على أي أمة أوتّوصل إىل نتيجة وهي أن العوملة ليست خرياً ك
 تتوازن يف التفاعل مع العوملة، مع احملافظة على كياهنا وهويتها الثقافية يف ظل التعدد الثقايف.

 ة وهذه الدراسة: التوافق واالختالف بني الدراسات السابق 

كانت اهلوية الثقافية هي اهلدف األساسي من البحوث السابقة من حيث معرفتها أو أتثرها  
أو اترخيية أو مقارنة ودراسة املؤثرات على تلك اهلوية  ومن حيث نوعها كدراسة حتليلية وصفية  

ماعية   املمانعة االجتواختلفت العوامل املؤثرة على اهلوية الثقافية حبيث تطرقت الدراسة األوىل إىل
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أما الدراسة الثانية  وهي إىل حٍد كبري تلتقي مع دراستنا يف موضوع النموذج الفكري)البارادامي( 
والثالثة تلتقي يف موضوع االعتقاد كجزء ألحد مكوانت النموذج الفكري، حبيث إن الدراسات  

فهي العوامل الدراسة الرابعة الثالث السابقة مرتبطة ابملؤثرات الداخلية للهوية الثقافية أما 
 اخلارجية املؤثرة على اهلوية الثقافية وهي العوملة. 

فاالعتقاد أحد الروابط املشرتكة بني الدراسات الثالث األوىل حبيث يلتقي مع دراستنا من هذا 
فدرست  ، أما الدراسة الرابعة بشكل مباشر اجلانب، والدراسة األوىل فتطرقت إىل البارادامي

 اهلوية الثقافية وأحد املؤثرات القوية على البارادامي.  علىكمؤثر خارجي   العوملة
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 اثنياً/ مفهوم الباراداي وعالقته ابإليديولوجية واملرجعية
ترده إىل أصله  و إن التغريات اليت حتدث ابلواقع هلا جمموعة من احملركات اليت حتافظ على الواقع 

اليت تعتمد على   األمور مرتبطة مبحركات الواقع االجتماعية أو تغريه إىل أصل جديد وهذه
 . ة عوامل الضبط االجتماعية بصورها الدينية أو القيمية واملعيارية أو اإليديولوجي

)النموذج الفكري( وله مرجعية يرجع    البارادامي  ميثلن الواقع االجتماعي بصورته احلالية  حبيث إ 
تغيري الواقع إىل صورة جديدة، وسوف يتطرق البحث يف هذه  إليها أو اإليديولوجيا اليت حتاول  

ارادامي واإليديولوجيا واملرجعية كمقدمة مرتبطة ابلفصل القادم من حيث إن هذه الفصل إىل الب
تثبيت للواقع احلايل للهوية أو إرجاع  األمور الثالثة هلا عالقة ابهلوية الثقافية من حيث إهنا 

 وية الثقافية. لألصل أو كتغيري أو طمس لله

 

 الباراداي )النموذج الفكري(

 اجملتمع  وتغريَّ يف الثقافة،   وهذا التغري يكون يف األدوات أوإن التغري مسة من مسات أي جمتمع، 
 يف الثقافة فيحدث ببطء، والتغريات االجتماعية  األدوات والتقنيات سريع نوعاً ما أما التغريَّ يف  

جديد من أجل التجديد فقط  املشكالت أو تكون بغرض التلتلبية االحتياجات أو حلل  تكون  
حبيث   سياسية  وإماأو من أجل التقليد واحملاكاة، واألخري يف الغالب تكون أسبابه إما ثقافية 

 (.35: 1434)خلدون:   «جيل اتبعة لعوائد سلطانهعوائد كل »ن إ

يات جديدة، وهذا التغيري والتغيري يكون بتطوير األدوات والتقنيات أو استحداث أدوات أو تقن 
دي إىل مقاومة اجملتمع هذا التغيري، وهذه املقاومة ختتلف يؤثر على أعراف اجملتمع وتقاليده مما يؤ 

أو  هذا التغيري متنع  اليتدرجتها فقد تكون قوية يتم تنفيذها عملياً برتك هذه األداة أو التقنية 
 أبقرب وقت.  أن تنتهي اعرتاضات قولية مؤقته ال تلبث أوتقلل من انتشاره 
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الذي   النمط هذه املقاومة أو االعرتاض هلذا التغيري واعتباره خمالفة لقيم اجملتمع هو يفوالسبب 
بنوا عليه طريقة تفكريهم وأسلوهبم يف العيش واملعاملة واحلياة ألهنم تعودوا على تقنيات وأدوات 

م يف العيش واملعاملة البد من هبأسلو النمط املرتبط بطريقة تفكريهم و حمددة، وعندما ننظر إىل 
لغاايت من مجعها يف إطار عام ميكن من خالله معرفة أصول االعتقاد ومنطلقات التفكري وا

النموذج الفكري النمط الفكري العام أو أفعاهلم االجتماعية وهذا اإلطار يسمى البارادامي أو 
 .للمجتمع

كالم مع من البارادامي حىت يتسق ال مصطلح النموذج الفكري بدال يستخدم الباحثوسوف 
ثقافية مع أنه جزء ال  اللغة العربية، وهذا النموذج الفكري له دور كبري يف احملافظة على اهلوية ال

 يتجزأ من اهلوية الثقافية. 

 مها:هلما دور كبري يف توجيه السلوك يرجع ألمرين  فالنموذج الفكري

 االعتقاد. -1
 املعرفة أو األفكار.  -2

فة عنصر احلضارة األساسي، وهي العامل الكبري يف ارتقائها املادي، أما املعتقد ملعر أن ا»حبيث  
فاالعتقاد مرتبط   (15:1435)لوبون: « األفكار ومن مث وجهة السريفهو الذي يرسم وجهة 

ألصول والكليات املشرتكة بني الناس، أما املعرفة واألفكار فهي متعلقة بتثبيت األصول اب
على   اً فاصيل واجلزيئات سواًء عن طريق اخلربات والتجارب السابقة أو اعتمادوالتعامل مع الت
 .أصول االعتقاد

ية خاصة  ؤ الطريق األساسي للتصور والتفكري والتقييم واإلجناز من ر »كري هو والنموذج الف
ك على شكل إدراللواقع، واندراً ما جتد برادمياً مسيطراً بشكل صريح العبارة، فهو دائماً موجود  

وغري قابل للنقاش ينتقل بني الثقافات واألجيال مباشرة من طريق التجربة واملمارسة    يف الالوعي
(، فالنموذج الفكري من خصائصه أنه  24: 2013)ابركر:  «ن تدريسه أو تعليمهعوضًا ع
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حبيث ال يشعر به الناس، يوجه حياهتم بطريقة عملية مرتبطة ابإلميان )ابركر:  شائع يف اجملتمع 
2013 :134) 

على االصول   وعند النظر لواقع اجملتمعات جند صور متعددة من النماذج الفكرية اليت ختتلف بناءً 
طلقات الفكرية مثل االداين واملذهب العقدية واملذهب الفكرية والعادات  ناليت تبين عليها او امل

سباب  س كون اربعه اوقد ذكر توما  وغريها،  والتقاليد وختتلف من حيث الغاايت مثل الربمجاتية
قها  يطبتسيتم  و   (98:1408)كون:يف اجملتمعات العلمية    الفكرية ودراستها  النماذج  حول أمهية

 وهذه االسباب هي: ، على اجملتمعات البشرية حبيث ان الفكرة واحدة تقريبا 

الصعوبه الشديدة يف اكتشاف القواعد اليت تقود التقاليد البشرية السوية وذلك بسبب -1
ات وكذلك الواقع االجتماعي  يطلقات واملرجعناالهداف والغاايت واختالف امل اختالف 

 ة وغري ذلك من االمور.يالبيئوالظروف 

جمرده عن الواقع ولكن  ةان البشر ال يتعلمون العقائد واملفاهيم والعادات والتقاليد لصور -2
موعه بشرية  جمل ابالنتماء  ميكن تعلمها من خالل التقليد واحملاكاة وممارستها بشكل متكرر وذلك  

 رتبية العملية والشفاهية.سميه هذا االمر ابلتهلا منوذجها الفكري اخلاص هبا وميكن 

لثقافية مما  ان النماذج تقود اجملتمع لصياغة هويته الثقافية اليت تعرب عن الصورة العامة أ -3
عنه  ر ويدافعون جيعل افراد اجملتمع يتبعون هذا النموذج الفكري من حيث ال يشعرون ابلصغ

والقواعد وهذا يساعد  اىل ضوابط حبيث ان النماذج تقود اجملتمع بدون احلاجة ،عند الكرب
 على بناء اهلوية الثقافية واحملافظة عليها من خالل تكرار النماذج الفكرية والتوكيد عليها.  

نسان إن التسليم للنماذج حالة أساسية يفضَّل على القواعد والضوابط، وذلك أن اإل -4
شتهي، أما النماذج  يريد وي مييل إىل عدم التقّيد ابألنظمة والقوانني، وإمنا حتركه نفسه إىل ما

املبنية  على الواقع االجتماعي مما يساعد  الفكرية فهي تصنع االطار العام لنفسية اإلنسان 
فسري لسبب كأهنا تسري بطريقة ال إرادية، وهذا ت  اجملتمعات على السري ابحلياة بطريقة واضحة

ه ميزة للنماذج  أنه قد حيتاج سنوات أو عقود من الزمن، وهذ بطء التغري االجتماعي، وذلك 
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الفكرية من حيث حمافظتها على اهلوية الثقافية، وهناك تسميات مقاربة ملعىن النموذج الفكري 
 .(1435« )السعيدي أ:املمانعة االجتماعية»أو البارادامي منها: 

لفكرية للمحافظة على اهلوية الثقافية فالبد من معرفة من أمهية النماذج اوبناًء على ما سبق 
ن النماذج  إنماذج وصورها وتدرجها من حيث التغريات االجتماعية، وميكن أن نقول أنواع ال

 الفكرية نوعان: 

وهي مناذج فكرية داخل النماذج الفكرية الكربى    النماذج الفكرية الصغرى أو اخلاصة:  –   1
، فاحلياة األسرية  دينة وغريهاموذج الفكري لألسرة الغنية والفقرية وكذلك القبيلة واملمثل: الن
منوذجها الفكري من حيث التماسك األسري املبين على احلب والتعامل احلسن  سةميكن درا

أو اهلدم بسبب الفراق أو الطالق،    ق العاطفيأو التفكك األسري املبين على ما يسمى ابلطال
احلب منوذج فكري مبين على قوة أشكال من النماذج الفكرية املرتبطة ابألسرة، ففهذه ثالثة 

االنتماء والطالق العاطفي منوذج فكري مبين على ضعف االنتماء أما الطالق أو الفراق فهو  
 . مبين على عدم االنتماء

ربعة  العام وهي أ ه ابجملتمع يف إطار  ةوهي مرتبط ى أو العامة:النماذج الفكرية الكب  -2
سواًء  قبل أن نذكر أقسامها البد أن نشري إىل إن كل النماذج الفكرية حتركها عقيدة ، و أقسام

ولكن التقسيم سيكون على احلالة الغالبة سواء  كانت العقيدة ظاهرة وواضحة أو غري واضحة 
ميكن تقسيمها إىل أربعة أقسام هي كما  و ، نظمة والقوانني أو الفوضىاأل أو كانت العقيدة 

 لي:ي

 النماذج الفكرية الفوضوية: -1

لصراع  ابأنظمة أو تنظيمات ولكن الفوضى مرتبطة جود د ابلفوضى هنا ليس عدم و صويق
ف واختالف املنطلقات الفكرية أو العقدية، حبيث أن كل فرد أو  بسبب تعدد الغاايت واألهدا

السياسة  مجاعة له هدف وغاية خمتلفة عن اآلخرين خاصة يف الغاايت الكربى كالدين و 
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واالقتصاد مما يوّلد التفكك االجتماعي ومن مث انتشار الفرقة وضياع املصلحة العامة على املدى 
 القصري أو البعيد.

وهذا اخللل  وغريه مفهوم احلريةضبط املفاهيم مثل ج قد يرجع إىل اخللل يف وأصل هذا النموذ 
توجد  أنه ال أو عدمها والصحيحاحلرية املطلقة  للحرية من حيث املبين على التقسيم الثنائي

حرية مطلقة ألهنا هنايتها التدمري واخلراب وحمدودية احلرية وال ميكن أن تنعدم احلرية ولكن 
 ، وهذا النموذج حيركه يف الغالب العاطفة واتباع هوى النفس احلرية تقّيد وهلا حدودبشكل عام  
 . اصة سواًء للفرد أو مجاعة معينةواملصلحة اخل

 فكري النظامي أو القانوين: لاالنموذج  -2

الفكري للمجتمع الذي يسري وفق نظام معني مبين على قواعد ومعايري وضوابط   النموذجوهو 
 . الديكتاتورية الدميوقراطية و ها كحتكمو  حياة الناس من وضع البشر تنظم

بط  مرت هوذلك ألنإال إذا كان له عقيدة خفيه توجهه، وهذا النموذج يف الغالب سريع التغرّي 
ب اختالف  بلفة، ويكون فيه الكثري من التناقضات بس كمه آراء الناس املختحتلواقع الذي اب

اختالفهم يف مفهوم احلرية سبب الكثري من  منطلقات وغاايت املنظّرين واملشّرعني فمثالً 
جملتمع اهلندي وتقسيمه إىل أربع طبقات وهذا التقسيم يقارب اإلشكاليات كما حدث عند ا

التقسيم املشار إليه يتفاوت أفراد اجملتمع يف وعلى أساس »طون للمجتمع اليوانين، تقسيم افال
الثراء واملركز االجتماعي واحلرية الشخصية، مبعىن أن الكهنة والربامهة هم أكثر أفراد اجملتمع 

(. وليست املشكلة يف وجود الطبقات يف هذا النموذج ولكن 25:2015)اخلشاب: «امتيازا
ث يوهذه التقسيمات هلا تسلسل زمين حب، ثبات الطبقات ومجودها ألفراد معيننياملشكلة يف 

 .وفرنسا كالوالايت املتحدة االمريكية  بعض الدول احلديثة  ا اتريخأتثر هب 

هور ابرز لسؤال احلرية ظأول »ويعترب سؤال احلرية موجود يف كل األمم مبعانيه املختلفة ولكن 
( ومن 24:1438السيف:) «بقليل القرن السابع عشر أو قبلهيف الفكر الغريب كان يف بداية 
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ل نقد الدين والثورة على تعاليمه ومباديه ويرجع تشكّ  ظاهرة»أهم مظاهر هذا الظهور  هي 
 أسباب كثرية، وتتمثل هذه الظاهرة يف تيارين كبريين مها: هذه الظاهرة إىل 

عقله ب  مستقل  تقوم فكرته على أن اإلنسانأواًل/ التيار الربويب: وهو ما يدعى التيار الطبيعي، و 
 يف عالقته مع هللا، وال حيتاج يف ذلك إىل اإلميان ابلوحي والنبوة والكتب املقدسة. 

اثنياً/ التيار اإلحلادي: وتقوم فكرته على عدم اإلميان بوجود هللا، إما مع اجلزم بعدم وجوده 
 وإما مبجرد االكتفاء ابلشك يف وجوده. 

ألداين وتوجيه التهم إليها والسعي من تنفري وجيه النقد الالذع لالتياران يف ت وقد اشرتك هذان
 (24:1438)السيف: «الناس من الدين بكل صوره 

انتهى الفكر الغريب إىل ابتداع مناهج ومذاهب للتفكري »وبسبب حتييد الدين وترك منهجيته 
 (26: 1438)السيف: «الغرض األساسي منها هو معارضة منهج الفكر الديين 

الفالسفة استبدال مفهوم احلضارة املرتكزة على الواجب إىل حضارة ترتكز  وقد حاول بعض 
على فكرة احلقوق مثل حق الرأي العام وحقوق الفكر وحقوق اإلنسان واملرأة وغريها من األمور 

وضة  املرتبطة ابحلرية حىت صار مفهوم احلرية يدور حول إطالق إرادة اإلنسان من القيود املفر 
وأصبحت تبىن التصورات عن احلرية على أساس احلق الطبيعي  »، رجاهلاعلية من الكنيسة و 

الذي يعين أن اإلنسان يستحق احلقوق بوصفه إنساان، ويستمدها من طبيعته اإلنسانية فقط  
 (27: 1438)السيف:  «ال من غريه

ا  مفهوم األسرة ومتاسكه املساواة بني الذكر واألنثى الذي أثر علىبسبب احلرية مفهوم وظهر 
وحصل تغيري يف مفهوم الوظيفة ومفهوم الرتبية، وظهر مفهوم احلرية الشخصية الذي أثر يف  
مفهوم الزواج واختلطت الكثري من املفاهيم بسببه، مما أثر على املعىن العام للهوية الثقافية  

 للمجتمعات.

النموذج على األساس يف إبراز هذا  وهناك الكثري من العلماء واملفكرين الذين هلم دور كبري
جان جاك روسو يف كتابه العقد االجتماعي للحرية يف الفكر الغريب خاصة مثل جون لوك و 



19 
 

وذلك حلماية   حبيث كان اهلدف من احلكومة هو الوحدة، (2015)روسو: االجتماعي
لقواعد من اجلور وضمان ملك كل فرد وماله مع وضع قواعد للعدل والسالم، وهذه ا  الضعيف
وداً للفقري وسلطة للغين تقضي على احلرية الطبيعية، مما أخضع البشر للعمل والعبودية  صارت قي

 ونتج بسبب هذه القوانني جمموعة من احلروب األهلية واملعارك واملذابح. 

وبناء على مفهوم احلق الطبيعي مت إعادة صياغة منظومة قيمية جديدة كالفردية واالستقاللية  »
وحرية االختيار اجلنسي )الشذوذ( وأن املرأة مالكة جلسدها وهلا حرية التصرف  اجلنسية  واحلرية  

فالقانون   (52: 1438)السيف:  «فيه والدولة هنا هي ضامن قانوين حلماية هذه احلقوق
خيتلف عن الدين، ألن نطاق القانون ضيق يف دائرة معينة حبيث يركز على هدف حمدد فقط 

 قد يكون القانون وسيلة ملا يريده اإلنسان وإن كان خطأ. واحدة، و بسبب نظرة إىل زاوية 

وعند النظر يف هذا النموذج جند الكثري من التناقضات حبيث جند أن معىن احلرية الشخصية ال 
يتوافق مع املصلحة االجتماعية، وذلك الختالف أهداف الناس اليت ترتكز على غاايهتم 

وذلك  لفة جعل اجملتمع يتكيف مع هذا الوضعصورة خمتاخلاصة، ولكن إعادة صياغة القيم ب
 ألن تغيري أي جمتمع يبىن على أمرين أو أحدمها:

 تغيري املفاهيم: وهو ما يعرّب عنه إبعادة صياغة القيم.  -1
 تاج إىل سلطة أو قوة.تبديل القوانني: وهذا ابلغالب حي -2

  ألي شيء ابحلياة عقيدة  وال ميكن القول أبن القوانني هي اليت حتكم ولكن البد من وجود
 مرجعية أو ديناً والفرق بينهما أن املرجعية أوسع دائرة من الدين.سواء كان 

، وحيكم هذا النموذج يف  وهذا االعتقاد قد يكون بسبب اإلميان بشيء أو اخلوف منه أو حمبته
نظام بعيداً صورة الواملصلحة القانونية املرتبطة بتطبيق    الغالب القوانني املبنية على العقل والسلوك

املعتمد    مثلما حيصل يف الراب واالقتصاد الكلياملعتمد على الرقابة اخلارجية،  عن املصلحة العامة  
 .على الصورة الكلية للناتج احمللي
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منوذج العقيدة اليت ليس هلا ضوابط وقواعد أو هلا قواعد وضوابط غري واضحة  -3
 أو غري معروفة.)شفاهية(

العقيدة اليت حتكمها العادات والتقاليد واألعراف وتكون غري على  و النموذج املعتمدوه
مكتوبة، ويكون أخذها وتعلمها ابحملاكاة والتقليد سواًء كانت قول أو فعل مثل التحاكم  

( وكذلك األخذ 11إىل من يسموهنم مقاطع احلق أو العراف أو مقارع احلق)القحطاين: 
قدميٌة ومتجذرٌة يف جمتمع صعيد مصر،  أر ظاهرةٌ ألخذ ابلثاف»بالد ابلثأر كما يف بعض ال

ويف األعراف والعادات والتقاليد اليت تسرّي شؤون احلياة فيه، بل حتّولت إىل منط حياٍة  
  « متكامٍل منذ مئات السنني، وثقافٍة اجتماعيٍة ال جيوز التنازُل عنها بني العديد من العائالت 

ن حيث جعل بعض اهلوية الثقافية مالنموذج يؤثر على (، فهذا 3: 2012)معوض: 
ا ذ، وهالعادات تكون هي احلاكمة كمقاطع احلق أو تؤخذ بعني االعتبار كظاهرة الثأر

 النموذج حيركه يف الغالب العادات املتضمنة للعاطفة والسلوك.

 

 منوذج العقيدة اليت هلا ضوابط وقواعد واضحة ومعروفة -4

ذا الدين حمّرف أو غري حمّرف،  ا الدين سواء كان هلعقيدة اليت حيكمه وهو النموذج املرتبط اب
التحريف ألن  عدم  يعين    حبيث إن هذا الدين له مرجعية اثبتة أو أصل اثبت، وثبات األصل ال

 ف األلفاظ أو الرتمجات أو املعاين.ي التحريف قد يكون يف حتر 

وسوف أنخذ   ،والعاطفة والسلوك وهذه النموذج حيكمه يف الغالب العقيدة املتضمنة للعقل
 اإلسالم كنموذج للمرجعية احلاكمة هلذا النموذج الفكري يف الفصل الرابع.
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 االيدولوجيا

تعترب االيديولوجيا من املفاهيم اليت أختلف الكتّاب يف تعريفها ولكن ميكن القول بشكل جممل 
ولت إىل  قع االجتماعي مث حتأهنا منظومة من األفكار اليت ظهرت كردة فعل أو انعكاس للوا

 هر على شكل سلوك واقعي، وهدفها الرئيسي تغيري الواقع.معتقدات تظ

ومبا أن اجملتمعات ترتكز على الواجبات أوالً مث الواجبات حمكومة ابألخالق واملوازنة بني احلياة  
جعلها تسنَّ القوانني الفردية واالجتماعية بعكس احلضارة الغربية اليت ترتكز على احلقوق أوالً مما  

 ذلك بسبب اخللل يف األولوايت.من أجل عمل الواجبات و 

وأهم الواجبات على اإلنسان اليت أوجبها اإلسالم هي احرتام السلطة التشريعية اليت أساسها  
الدين اإلسالمي والنظامية اليت أساسها احلاكم واألسرية اليت أساسها الوالدين، وأداء ما جيب  

الثالث وإالَّ حصل التطرف  تماع االحرتام للسلطات من أوامر، والبد من اجعليه جتاهها 
واالحنراف، حبيث إن الرتكيز على السلطة التشريعية وإلغاء أو إمهال السلطات األخرى ينتج  
عنه يف الغالب التشدد الديين، أما الرتكيز على السلطة النظامية فينتج عنه الليربالية، أما الرتكيز  

الدين اإلسالمي يوازن بني هذه  عصبية القبلية، ولذلك ة األسرية فينتج عن العلى السلط
 الواجبات الثالثة. 

أما احلقوق اليت حفظها اإلسالم لإلنسان فهي الدين والنفس والعقل واملال والنسب 
(، واألصل على اإلنسان أداء الواجبات اليت عليه حىت لو مل حيصل على 182:  1418)اليويب:

ر املستطاع، وذلك ألن احلكام خيتلفون ق ابلطريقة الصحيحة قدة، مث املطالبة ابحلقو كافة حقوق
وقد يكون فيهم غري العادل، واخلروج مع احلاكم والصدام معه ضرره أكثر من نفعه، والبد من  
الصرب عليه إذا كان ظاملًا وفعل ما يستطيعه اإلنسان من أجل اإلصالح كما قال رسول هللا 

سول هللا، فما أتمران؟، قال: تؤدون  تنكروهنا، قالوا: اي ر كون بعدي أثَرة وأمور إهنا ست» :ملسو هيلع هللا ىلص
: 1429)آل الشيخ:   3603رواه البخاري «احلق الذي عليكم، وتسألون هللا الذي لكم
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، فاألصل أن الرتكيز على احلقوق الشخصية وترك احلقوق االجتماعية ضرره أكثر من (292
 نفعه.

الواقع ولكن كانت ة اليت ظهرت بسبب ضعط  االيديولوجيات السياسيومن األمثلة على بعض  
 نتائجها مدمرة مع مرور الوقت وكانت كالبذرة ملشكالت أخرى:

 االيديولوجيا الليربالية •

»وتدور القضية املركزية لإليديولوجيا الليربالية حول الوالء للفرد والرغبة يف إقامة جمتمع يستطيع 
نظروا إن  ( ومل ي39: 2012شباع.« )هيود:مصاحلهم والوصول إىل حالة اإلالناس فيه حتقيق 

 احلياة موازنة بني احلقوق الفردية واالجتماعية. 

 االيديولوجيا االشرتاكية  •

ظهرت هذه االيديولوجيا كردة فعل للرأمسالية، حبيث تركز على البناء الكلي للمجتمع وحتقيق 
: 2012)هيود: عقلية. الفردية واحلاجات النفسية والاحلاجات املادية فقط مع إمهال الفروق 

125) 

 االيديولوجيا النسوية  •

وأساس هذه االيديولوجيا هو املطالبة ابملساواة بني النساء والرجال كما يف حق التصويت 
 (279: 2012)هيود: واملطالبة بتمتع املرأة ابحلقوق القانونية والسياسية كالرجل.

 فية.ايديولوجيا التعددية الثقا •

لعرقية الثقافية حبيث إن تعدد الثقافات يف جمتمع إىل التعدد يف القومية اوترجع هذه االيديولوجيا  
 (377: 2012واحد حبيث يربط اجملتمع وحدة سياسية أكثر منها ثقافية. )هيود:

الوحدة وهذه التعددية قد يدخل فيها أمور أخرى تبعاً هلذا التعدد مثل تعدد األداين مما يضعف  
 ياسة فقط. هذه اهلوايت الثقافية هو النظام والس االجتماعية وجيعل الرابط بني 

 وغريها من األمثلة املشاهبة. 
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تعرّب عن وجهة نظر املفكر أو الفيلسوف أو السياسي  االيديولوجيا عبارة عن اعتقاد بدأ كفكرة  ف
 م للواقع من زاوية معينة. ب حتكي عن معاانهتم أو نظرهتيف الغالهذه الفكرة الذي أنتجها، و 

       استعماالت لاليديولوجيا يف كتابة مفهوم االيديولوجيا وهي:  عروي أربعةوقد ذكر ال
 (11: 2012: )العروي

يف ميدان املناظرة السياسية: حبيث يرى املتكلم أيديولوجيته اخلاصة عقيدة تعرّب عن  -1
ين أقنعة تسرت وراءها نوااي  الوفاء والتضحية والتسامي بينما يرى ايديولوجيا اآلخر 

 .واعية حيجبها أصحاهبا حىت على أنفسهمخفية ال 
يف ميدان اجملتمع: وذلك أهنا تعرّب عن دور من أدواره التارخيية يف فرتة زمنية معينة،   -2

وذلك عندما ندرك أن اجملتمع ككل يتفق مجيع أعضائه على الوالء لقيم مشرتكة 
اد حبيث حتدد اإليديولوجيا أفكار وأعمال األفر ويستعملون منطقًا واحداً، 

ل الباحث إىل رسم معاملها البد له  واجلماعات بكيفية خفية الواعية، ولكي يص
 من حتليل وأتويل أعمال أولئك املعاصرين

 يف ميدان حدود اإلنسان املتعامل مع حميطه الطبيعي وهي مرتبطة بنظرية املعرفة.  -3
يا على ت السابقة، فعندما ندرس أتثري أي أيديولوجاالستعمال املشرتك بني اجملاال -4

ية اليت ترسم أفق الفكر، واحلدود هي من الفكر فإننا نبحث يف احلدود املوضوع
 األنواع الثالثة: 

 . )النسبية(  يطلق عليه قناع ومهي للمصلحة  حدود االنتماء إىل ايديولوجيا سياسية أو ما •
 ع ككل )التارخيية(. حدود الدور التارخيي الذي مير به اجملتم •
 )اجلدلية(. كنظرية املعرفة الطبيعي  حدود اإلنسان يف حميطة  •

 فمفهوم االيديولوجيا دائماً مزدوج، فهو يف نفس الوقت وصفي نقدي يستلزم دائماً مستويني: 

 األول: املستوى الذي يقف عنده الباحث لوصف االيديولوجيا بوفاء وأمانة. 
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وجه الصحيح  تعكس الواقع على ال ال ا الباحث أن اإليديولوجيالثاين: املستوى الذي حيكم 
 االيديولوجيا.  وهو نقد

ومن هنا نستنتج أن الظاهرة النقدية هي اليت متيز مهموم االيديولوجيا عن املفاهيم األخرى 
ور إال يف نطاق  ل ينتعش ويتب  ال  اوذلك أن مفهوم األيديولوجي،  مثل: فكر، دين، عقيدة، فلسفة

 ماعية ونظرية اترخيية متكاملتني.نظرية اجت

 (160:  1412العروي:  )نه توصل إىل نتيجة حول مفهوم االيديوجليا   العروي أوقد ذكر عبدهللا

 أواًل: أهنما مفهوم مشكل )يعين فيه إشكاليات كثرية من حيث الفهم واالستخدام(

اثنياً: مفهوم غري برئ حيمل يف طّياته اختيارات فكرية جيب الوعي هبا لكي ال يتناقض صريح  
 مع مدلوله الضمين. الكالم

مفهوم قد يصلح أداة للتحليل السياسي واالجتماعي والتارخيي ولكن بعد عملية فرز اثلثاً: 
 وجتريد لكي يبقى كل ابحث وفياً ملنهج املادة اليت يبحث فيها.

ثالثة مواقف أساسية حول مفهوم اإليديولوجيا من الكتاب العروي  ضوء هذه احلقائق ذكر  ويف  
 (161: 1412العروي: )ن: يالعرب املعاصر 

 موقف من يضع فكره خارج نطاق املفهوم.  -1
 .هموقف من يقبل املفهوم بكل مضامين -2
 ختيار فلسفياة جمردة من أي ية حتليل اكأد  هموقف من يستعمل  -3

واملعىن الذي سيستخدمه الباحث لاليديولوجيا هو أي تغيري حيدث كردة فعل أو انعكاس  
 للواقع االجتماعي سواء كان مدرك أو غري مدرك. 
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 املرجعية:

القاموس  )  وإليه  -الشيء عن الشي-أصل املرجعية يف اللغة مأخوذة من رَجَع اليت تعين: أنصرف  
واملرجعية تعين الشيء الذي يعود إليه اإلنسان ألنه   ( أي عاد إليه ، 720: 2005احمليط :

 .سواَء كان شخصاً أو مجاعة أو كتاابً أو غري ذلك  أصل

س كل األفكار يف منوذج معني والركيزة النهائية الثابتة   تشكل أساالفكرة اليت»: وتعين املرجعية
 (54: 1999)املسريي: « له اليت ال ميكن أن تقوم رؤية العام بدوهنا

من أصول وقيم ومفاهيم كلية سواًء يف عقل أو كتاب   يرجع إليه  ما»ين املرجعية اصطالحاُ:  وتع
  واإلطارتكتسب صفة اإللزام حبسب البعد أو عامل أو جممع علمي يف معرفة حكم أو تبنيه، و 

 منهج علمي أو عقلي جمرد(. -اخالقي-اجتماعي-الذي حيدها )ديين

 (2014: 48)الزيدي:«. اجلهة اليت يرجع إليها يف أمٍر ماواختصاراً هي: األصول أو  

قياس اليت فاملرجعية هلا دور يف احملافظة على اهلوية الثقافية للمجتمع حبيث أهنا هي املعيار أو امل
ية وحيدث هبا  يقاس به الواقع ألي جمتمع، وحبسب البعد عن هذه املرجعية تتأثر اهلوية الثقاف

 . ل: صلة الرحم معناها يف الدين ومعناها يف األعراف االجتماعيةفعلى سبيل املثا، اخللل

 وميكن تقسيم املرجعيات إىل أربعة أقسام:

 . ومرجعيته القرآن والسنة.اإلسالمي  دين مساوي مل يدخله التحريف مثل: الدين  -1
 وكتبهم.  دخله التحريف مثل: دين اليهود والنصارى ولكن مساويأصله دين  -2
 : وميكن تقسيمها إىل قسمني:أو مذاهب فكرية فلسفة إنسانية -3
مثل فلسفة الداينة البوذية وفلسفة ماركس ( شبه شاملة جلوانب احلياةكلية )فلسفة   •

س مرتكزة على االقتصاد ابألصل ولكنه جعله األصل كار وقد تكون فلسفة م  وغريها..
 وبقية اجلوانب األخرى اتبعة. 

: مثل بعض الفلسفات جزئية )تشتمل على جانب أو أكثر من جوانب احلياة(  فلسفة •
 املرتبطة ابجلوانب االقتصادية والسياسة والرتبوية وغريها.
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 .الفرق بني الباراداي وااليديولوجيا واملرجعية

الذي يعيشه اجملتمع أما االيديولوجيا فهي  )النموذج الفكري( يرتبط ابلواقع احلايل  داميالبارا
حتدث كردة فعل للواقع االجتماعي الذي يعيشه اجملتمع حبيث حيدث التغيري نتيجة ثورة أو  

تكلف نفسها بوصف الواقع االجتماعي املأمول بناء على أفكار الثوار    ، حبيثكتاابت وغريها
طريقهم هل هو  يرجع إليه اجملتمع ملعرفة  اب أو رغباهتم أما املرجعية فهي امليزان الذي أو الكتّ 

صحيح أو ال وميكن القول إن املرجعية هي األصل الذي عن طريقه حيافظ اجملتمع على هويته  
 الثقافية.

اقع احلايل  وميكن القول أبن البارادامي هو تثبيت الواقع احلايل أما االيديولوجيا فهي خروج عن الو 
 إرجاع الواقع احلايل إىل األصل األول.خمتلف أما املرجعية فهي واقع إىل 
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أو الصورة العامة للمجتمع من غري دخول يف التفاصيل    العام  ميكن القول أبن اهلوية هي اإلطار
واالحتفاالت ابجملتمع مثل األكل واللبس  ات  اء اجلزيئأما الثقافة فهي مرتبطة ابألشييف الغالب  

 وغريها.

اهلوية  فعندما تذكر والبد من التفريق بني الكالم عن املصطلحات عند اجتماعها وعند تفرقها 
بينما تتضمن الثقافة اهلوية عندما تذكر وحدها، ومعىن ذلك إن الثقافة  وحدها تستلزم وجود

اص، أما اهلوية الثقافية  أما إذا اجتمعا فلكل واحدة معناها اخل ة،اإلطار العام للثقافة هو اهلوي
 فهي تشمل املعنيني وسوف نتكلم بشكل خمتصر عن اهلوية والثقافة. 

 : اهلوية 

ف، وكذلك اجلماعة واجملتمع  يطلق مفهوم اهلوية على نسق املعايري اليت يعرف هبا الفرد ويعرَّ 
 (1993والثقافة. )ماكشيللي: 

ما، وينطوي  املعايري الذي يسمح بتعريف موضوع أو شعور داخلي مركب من  اهلوية هيف»
هذا الشعور ابهلوية على جمموعة من املشاعر املختلفة: كالشعور ابلوحدة والتكامل واالنتماء 

ماكشيللي: ) «والقيمة واالستقالل والشعور ابلثقة املبين على أساس من إرادة الوجود
1993:12). 

أو مجاعية أو اجتماعية يف الغالب هلا بداية وهلا هناية، فيبدأ تكّون  نت فردية  ة سواء كافكل هوي
اهلوية بقلق مث يذهب مع مرور الوقت حىت تستقر اهلوية وتثبت عندما تقوى تتماسك مكوانهتا  

ل التماسك الداخلي ل يقمما  مث يعود القلق والتذبذب مرة أخرى عندما تضعف وحيدث هبا خلل  
 . للهوية

ة تتأثر ابهلوية اجلماعية أو االجتماعية والعكس، وذلك إن هوية األفراد أو  الفردي واهلوية
اجلماعات ميكن أن ختلق هوية خمتلفة عن هوية اجملتمع مما يسبب خلل فيها مث ضعف تدرجيي  

 لدرجة إهنا قد تتغري اهلوية االجتماعية بسبب فرد واحد فقط.
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 :الثقافة

ش يف كتابه مفهوم الثقافة يف العلوم احل ذكرها دينيس كو الثقافة على عدة مر طور مفهوم ت
( وهو من املفاهيم اليت فيها شيء من الغموض ولن يتطرق البحث 2007االجتماعية )كوش:  

إىل تعاريفها وال تطوراهتا وسيتناول مفهوم الثقافة وخصائصها وبعض اجلوانب املرتبطة هبا بشكل  
 عام.

« منهجيته يف التفكري وأسلوبه يف العيش واملعاملةي جملتمع ما و الرتاث احلضار »ذلك  فالثقافة هي  
املكتوبة والشفاهية   ( فالثقافة موروث حضاري ينتقل من جيل إىل جيل عرب اللغة2010)حممد:  

وكذلك املادايت، وهو مرتبط بطريقة التفكري ومنهجيته اليت يعاجل فيها اجملتمع سد حاجاته  
وتقنيات موجودة أو استحداث تقنيات   طريق استخدام وسائلكالته وحتدايته عن  ومواجهة مش 

ووسائل جديدة تتناسب مع العصر اجلديد، وذلك أن كل عصر خيتلف عن العصر الذي قبله 
فتظهر مشكالت وحاجات جديدة مما حيتاج إىل التعامل معها مبا يناسبها، وكذلك يرتبط هذا  

ريها، وذلك يرتبط  س واألكل والسكن وغعيش مثل طريقة اللباملوروث احلضاري يف اسلوب ال
 املعاملة سواء من خارج اجملتمع أو خارجه.  ب سلو أب

 (69:  1431فالثقافة نسق، مبعىن إنه كلٌّ معقد، وتتكون من ثالثة جوانب أساسية: )لطفي:  

التكنولوجيا، اجلوانب اإلدراكية: وتشمل نسق املعرفة الذي يتدرج من املعتقدات إىل   -1
سبيل املثال من معرفة طريقة جلانب من الثقافة نتمكن على وعن طريق هذا ا

 استخدام آلة معينة يف االنتاج.
اجلوانب املادية: وهي األشياء املادية اليت تستخدم يف تشكيل وتغيري البيئة مثل  -2

 األدوات كالفأس واملطرقة وغريها.
  اجملتمع.القواعد اليت تنظم السلوك يف اجلوانب املعيارية: وتتضمن املعايري أو -3

كان بدائيًا أو متحضراً، فكل جمتمع له ثقافته    فكل جمتمع لديه هذه اجلوانب الثالثة سواءً 
 اخلاصة به من حيث الدين واللغة والعادات والتقاليد واألعراف والتاريخ وغريها. 
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 (113:2006)عبدالغين: :خصائص الثقافة

وتنتقل بواسطة اللغة سواًء لي طها ابإلنسان ألهنا إنتاج عقالثقافة إنسانية: الرتبا  -1
 كانت شفاهية أو رمزية، فالثقافة من صنع اإلنسان وال تنتقل إال من خالله. 

الثقافة مكتسبة: يتعلمها اإلنسان منذ والدته من خالل التنشئة االجتماعية مثل  -2
 طرق التفكري والسلوك.

ر املرتابطة مع تتكون من جمموعة من األعمال واألفكاالثقافة تكاملية: مبعىن إهنا  -3
 املة العناصر متداخلة األجزاء.بعضها البعض فهي متك

الثقافة انتقالية وتراكمية وحيدث فيها تغيري عرب الزمن: وذلك أهنا تنتقل من جيل  -4
إىل جيل على شكل عادات وتقاليد ونظم وأفكار ومعارف ورموز ع طريق الرتاث 

فيرتاكم بعضه على بعض لدرجة ري مث تضيف عليها األجيال ما تنتجه  املادي والفك
 افة قد تتغري بنسبة كبرية جداً. إن الثق

 الثقافة متباينة املضمون متشاهبة الكل -5

وذلك أنه لو  ميكن تغيريها  ال  كالعقيدة واللغة والتاريخ  فالثقافة هلا ثوابت ومتغريات، فالثوابت
لرتكي على عهد ااتتورك  الثقافية للمجتمع كما حصل للمجتمع احصل فيها تغيري لتغريت اهلوية  

من الفصل بني الرتاث القدمي  ( Wikipedia)االنقالب اللغوي: روف فقطعندما غري احل
أما ، طيع قراءة الرتاث القدمي إال من كان متخصصاً تواجلديد حبيث أصبح اجليل اجلديد ال يس 
الكتابة والنقل الوسائل واألدوات والتقنيات مثل وسيلة املتغريات فهي ميكن تغيريها مثل بعض 

 يوجد إشكاليات. والسكن مت تغيريها وال 

فقوة الثوابت ووضوحها يف ثقافة اجملتمع حتمية من التفكك وذلك ألن اإلنسان اجتماعي  
بطبعه، حبيث يتعامل مع الناس من خالل القدر املشرتك بينهم وهو ما يسمى الثوابت حىت لو  

 . ختالف فيكون جزئيحصل ا
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ات، فالعادة هي تكرار سلوك معني العاد :ى الثقافةدور يف احملافظة عل  ومن األصول اليت هلا
والعادات نوعني:  ،حىت يصبح جزء من اإلنسان يف الالوعي، وأصل هذه العادة هو التقليد

 فردية واجتماعية. 

 حاالت العزلة عن اجملتمع، ميكن أن تتكون ومتارس يففالعادات الفردية هي: ظاهرة شخصية  »
بل إن قيمته تعتمد يف بعض األحيان    اإلنسان جمموعة عادات متشي على األرض،  ويكاد يكون 
 (152: 2006)عبدالغين: «على عاداته

حتدث يف اجملتمع تبعاً لظروف مشرتكة ومارسها عدد هي السلوكيات اليت  :  العادات االجتماعية
اجتماعية،   ذلك فرتة من الزمن من املمكن أن تصبح عادةكبري من الناس واستمروا على 

ع مثل آداب السلوك العام وآداب احلديث والطعام وصلة والعادات قد تكون مفيدة للمجتم
 األرحام وبعضها ضار وسليب يشيع الفرقة بني أبناء اجملتمع مثل تعاطي املخدرات.

اجلماعية والعرف هو فرق تكويين،   والفرق بني العادة»والعادة اجلماعية ختتلف عن العرف، 
 ون العرف البد من توفر عاملني:فلكي يتك

 األول مادي يتمثل بعادة قدمية وغري خمالفة للنظام العام.

هناك جزاء يقع  والثاين معنوي ويتمثل أبن يشعر الناس بضرورة احرتام هذا العرف، وأبنه يوجد  
«  ابلتعودا إال توفر العامل املادي، وهم حيرتموهنا  عليهم إذا خالفوها، أما العادة فال يلزم لنشوئه

 (155: 2016)عبد الغين:

 هلوية الثقافية: ا

معني له ثقافته  إىل جمتمعانتماء اإلنسان الصورة العامة اليت تعربِّ عن  هيتعترب اهلوية الثقافية 
لقد و »ه هللا عليها، قبناًء على فطرته اليت خل  وتفاعله معهااليت متيزه عن غريه من اجملتمعات 

وحده أو أن ينفرد بنفسه انفراداً   تماع، فليس بوسع إنسان أن يعيشفطر هللا اإلنسان على االج
ة أبفراد اجملتمع الذي  اتماً، وليس هناك حادثة نفسية واحدة ميكن أن تتم دون أن تكون هلا صل 
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يعيش فيه اإلنسان، فكل حادثة نفسية البد هلا من جمال اجتماعي تتم فيه، وكل حادثه  
 ( 3: 2013)مدكور : «اجتماعية البد هلا من أصل نفسي

 (3:2013ومما سبق ميكن القول أبن اجملتمع يتكون من أربعة عناصر: )مدكور:

 األفراد الذين يكوِّنون اجلماعة -1
 ينشأ ابلضرورة عن وجود اجلماعة من الصالت أو العالقات بني أفرادها.ما  -2
 النظام الذي يضبط العالقات االجتماعية  -3
وتوجد الشعور ابالنتماء وترسم هنج   ت جتاهاالعقيدة أو الفلسفة اليت حتدد اال -4

 السلوك. 

مما يؤدي  وهذه العناصر السابقة عندما تتفاعل وتندمج مع بعضها البعض بسبب بعض العوامل  
تفاعل اإلنسان ظهور صورة عامة هلا وهذه الصورة هي اهلوية الثقافية اليت تتكون من خالل    إىل
وعلى أساس قوة االرتباط  ، والبيئة ومقدرات األرض مخسة أمور: هي الدين واللغة والتاريخمع 

 . قوية ومتماسكة  هبذه األمور من أفراد اجملتمع تكون اهلوية الثقافية 

وهي ما ميكن تسميتها    -ونتيجة لتفاعل اإلنسان مع دينه وبيئته ولغته واترخيه ومقدرات أرضه  
مد السعيدي يف كتابه املمانعة  كوانت اهلوية الثقافية أو أصول القيم كما مساها الدكتور حممب

ات أو الرؤى عن جمموعة من القيم وهي: األخالق واآلداب والتصور تتكون لدينا  -اجملتمعية
، والتفاعل املستمر بني هذه املكوانت يرتتب عليه  والعبادات والعادات واألعراف  الكون واحلياة

 14أ: ناقض. )السعيدياستمرار يف إنتاج القيم االجتماعية لألمة بشكل متسق وغري مت
:1436) 

 هتفاعل   خالل  نشأ من  أي:حظ أن شيئاً من قيم األمة نشأ بعيداً عن هذه األصول  وحني نال»
مع دين آخر أو اتريخ آخر أو بيئة أخرى فإن هذا اخللق أو العادة أو هذه الرؤية؛ ستظل انتئًة  

 قضة لسياق اجملتمع أبسره، مبا حيمله من ثقل ثقايف كبري.منا
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هذه القيمة الوافدة من رفض اجتماعي ميكن أن يكون مقياسًا ملدى تفاعل   ةمعاانار قدوم
 اجملتمع مع األصول املكونة لقيمه االجتماعية واليت تقدم سردها قبل قليل.

وحني جند أن اجملتمع قد استطاع هضم عادة أو خلق تكواّن خارج حميطه، وغفل عن مناقضتها 
عين أن هناك نقطة ضعف يف تفاعل اجملتمع مع دينه  امة، فهذا يلسياق هيئته االجتماعية الع

واترخيه وبيئته وسائر األصول املكونة لقيمه، ومن نقطة الضعف تلك؛ ميكن أن َتِفد إىل اجملتمع 
كثرهتا إىل كثرة هيئة التناقضات يف اجملتمع،    أشكال خمتلفة من القيم الدخيلة؛ سوف تؤدي 

، أي:  جملتمع ضعيفة الصلة ابألصول املكونة لقيمةصورة هلذا ااألمر الذي سينفرج حتماً عن 
 (14:1436: أ )السعيدي«. أهنا ستنتج لنا جمتمعاً عن منتٍم ألصله

 وذكر السعيدي شرطني لكي تنتج األمة قيم رائدة مها: 

 أن تكون الصلة بني القيم وأصول القيم أو مكوانت اهلوية الثقافية قوية.  -1
إلنتاج سلوك اجتماعي أو عادة أو عرف أو رؤية خاصة   تفاعل اإلنسانأن يكون   -2

 أو عامة مستغرقاً لكامل أصول القيم االجتماعية، ال مع البعض دون اآلخر. 

وقد يتفاعل اجملتمع مع بعض أصول قيمه دون بعض، فيتفاعل مع التاريخ أو البيئة أو املقدرات »
ورات ورؤى غري محيدة؛ ابلرغم صمبعزل عن الدين، وهذا هو سر نشوء أخالق أو عادات أو ت

 (14:1436: أ )السعيدي «من كوهنا ولدت ونشأت يف أحضان هذا اجملتمع

ا ننظر إىل مكوانت اهلوية الثقافية نظرة إمجالية جند إن هناك مرجعية حاكمة للواقع أو  موعند
هذا  و  ،اءتهر ومرجعية لفهم الواقع وق ،إليه عندما ينحرف احلايل منوذج مثايل ميكن إرجاع الواقع

النموذج السائد للواقع أو اإلطار العام هو البيئة بكافة أشكاهلا وهذه النقطة سوف نتحدث  
 :وسوف نتطرق للمكوانت بشكل خمتصر ،عنها بتفصيل أكثر يف موضعها إن شاء هللا 
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 الدين أواًل/ 

الدين هو اخلضوع لشيء حبيث يعتقد اإلنسان إن هذا الشيء ينفع أو يضر مما يؤدي إىل  
،  يف أوامره ونواهيه واخلضوع لسلطته، حبيث إنه مرتبط ابلنظام الفكري والعملي لإلنسان  اعهإتب

 (119: 1401لدين: )املودودي: معاين لوقد ذكر املودودي يف كتابة املصطلحات األربعة 

 القهر والغلبة من ذي سلطة عليا. -1

 اإلطاعة والتعبد والعبدية من قبل خاضع لذي سلطة -2

 انني والطرق اليت تتبع. والقو  احلدود -3

 احملاسبة والقضاء واجلزاء والعقاب. انتهى  -4

والدين هو خضوع بسبب خوف أو حمبة أو قناعة أو تسليم إلله أو شيء أو شخص أو فكرة  
أو سلطة أو مجاعة وغريها وقد يكون خضوع كردة فعل لشيء آخر، وهو مبين على االنتماء  

 اته.  توجهالذي يقود اإلنسان ويبين

فاإلنسان بفطرته ال ميلك أن يستقر يف هذا الكون اهلائل ذرة اتئهة ضائعة إذ ال بد له  من  »
كون يضمن له االستقرار ومعرفة مكانه يف هذا الكون الذي يعيش فيه،  رابط معني يف هذا ال

ورة  ولذلك البد له من عقيدة تفسر له ما حييط به وتفسر له مكانه فيما حوله، فالدين ضر 
ورية ال عالقة هلا مبالبسات العصر والبيئة وكم كان شقاء اإلنسان حني أخطأ فهم  رية شعفط

( فالدين ضرورة اجتماعية ونفسية  37: 1410)اخلرجيي:  «حقيقة هذا االرتباط والتفسري
يعترب الدين أهم مكوانت اهلوية الثقافية وذلك ألنه احملرك األساسي لالعتقاد الذي عن طريقه  و 

حبيث إن الدين له دور كبري يف بناء اهلوية الثقافية وتوجيه   هلوية الثقافية،اهات اون اجتتتك
يف الزمان واملكان  املكوانت األخرى منها، وذلك إن الدين الصحيح يتميز ابلشمولية والكمال  

أما األداين األخرى احملرفة فهي تغطي أغلب جوانب احلياة وله بعض املميزات مثل الشمولية 
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يف الزمان واملكان أما الفلسفات اإلنسانية فهي تغطي جوانب متعددة يف وقت ألمور  بعض ا  يف
ومكان حمدد وذلك إن من وضعها أسقطها على واقعه االجتماعي يف الوقت الذي عاش فيه  

 وقد تكون فيها بعض الفوائد.

 اللغةنياً/ اث  

تها، وهو  زأ من ماهيجزء ال يتجاللغة هي املكون األول والرئيس يف اهلوية الثقافية حبيث إنه 
الذي عن طريقه تنتقل الثقافات اليت متّيز اإلنسان عن احليوان ولغة االتصال بني البشر، وعن 

تتميز اجملتمعات عن بعضها البعض حبيث إن كل لغة ترتبط مبجتمع معني، وداخل هذه   هطريق
عربية ميكن   اللغة ال، فمثاًل يفاللغات توجد اللهجات اليت متّيز اجملتمعات داخل اللغة الواحدة

لهجة السودانية عن اللهجة املصرية والسعودية وغريها وقد تتمّيز اللهجة داخل البلد  متييز ال
لوحده حبيث إن اجلنوب خيتلف عن الشمال، فاللغة من العالمات الرئيسية املميزة للهوية  

 الثقافية.

 : التاريخاثلثاً/ 

فيه من تراث وثقافة وجتارب  تمعات ومامرت عليه األمة واجملالتاريخ هو املسار الزمين الذي 
يشّكل اتريخ اجلماعة منطلقاً لتحديد هويتها، إذ تتجذر هوية اجلماعة  »سلبية وإجيابية حبيث 

يف اترخيها، ويربز اتريخ اجلماعة يف صيغ مكتوبة كما يتجلى يف تقاليد اجلماعة وأساطريها  
دية واجلمعية وعلى صورة أبطاهلا التارخييني،  وحكاايهتا، وينطوي التاريخ أيضاً على األحداث الفر 

( وغريها من اآلراء 23:1993)ماكشيللي: «شتمل على صور احلياة السياسية وآاثرهاكما ي
 واالجتاهات واملعايري السلوكية ومورواثت املاضي. 

وجتارب النجاح والفشل للجماعة أو اجملتمع وسلوك  فاهلوية الثقافية استحضار للماضي اجلمعي  
ية وأتخذ هيئتها ابالستناد إىل املاضي  طاهلا النموذجي واترخيها حبيث تتشكل اهلوية الثقافأب

 ويشكل ذلك املاضي حبد ذاته اتريخ اجلماعة واجملتمع.
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من االستفادة من فالتاريخ يبني الصورة العامة للهوية الثقافية عرب الزمن حبيث يتمكن اإلنسان 
  ء وغريها يف املاضي وكذلك يعرف أسباب تغرّي اهلوية التجارب الناجحة والفاشلة واألخطا

الثقافية ومدى بعدها وقرهبا عن النموذج املطلوب الذي ميكن تسميته ابملثال أو املرجعية مما  
 وية. يساعد على رسم اخلريطة املوصلة لألهداف املطلوب اليت على أساسها تتماسك اهل

 مقدرات األرض/ رابعاً 
املتضمن للمواد اخلام واأليدي   ج احمللي القتصاد اجملتمعات ميكن أن يوصف من ضمن اإلنتا هذا  

فاإلنتاج االقتصادي احمللي املبين على مقدرات األرض أقوى من االقتصاد املعتمد على ،  العاملة
اإلنتاج االقتصادي املعتمد على االسترياد اخلارجي للمواد اخلام وذلك على املدى البعيد ألن  

لة واجملتمع ولكن بشكل مؤقت ألنه لو حصل احتكار أو حصار أو  االسترياد انفع ومفيد للدو 
اد اخلام أو االحتياجات األساسية للمجتمع املعتمدة على االسترياد لتأثر االقتصاد منع للمو 

إن أكثر صور التبعية شيوعاً  »مما يوثر على اجملتمع وذلك  احمللي املعتمد على االسترياد اخلارجي  
دفاع عن قصور الذايت لدى األمم، وعجزها عن إدارة شؤوهنا والهي تلك اليت تنشأ من ال

( واالعتماد على مقدرات األرض واإلنتاج 309:1432)بكار:  «أمام األمم الطامعةمصاحلها  
الذايت البد أن يبىن على رؤية شاملة ألن هناك فئات من اجملتمع مل تتعلم أو ال متيل إىل التعليم 

وهذا  تستطيع على التعليم، ابلزراعة أو احلرف اليدوية أو فقرية الوالدراسة وإمنا لديها عناية 
 املكون تكمن أمهيه يف أمرين مها: 

فالبالد الساحلية : كل جمتمع له مقدرات ختتلف عن غريه نوعية مقدرات األرض -1
ها تتميز يف وغري  اهلا مقدراهتا اخلاصة كروسيا والياابن وفيتنام واتيلند وإندونيسي

هتا هلا مقدراوالبالد الصحراوية    األخرى  حريةك وغريها من املنتجات البانتاج األمسا
 اخلاصة هبا كرتبية املاشية وغريها.

واملواد اخلام والقابلية للزراعة حة وعدد السكان  سافطبيعة األرض حتكم اجملتمع من حيث امل
مما    غري كافيةخلام  وذلك إن بعض اجملتمعات كالياابن لديها املواد اأو تربية املواشي وغريها،  
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اليت  السيارات ( و 85: 2007)أونو :املالبس القطنية يضطرها إىل استريادها إلنتاج 
 . اشتهرت بصناعتها

يف هذا اجلانب تكمن املشكلة عندما حياول اجملتمع تغيري االنتاج وتقليد اجملتمعات األخرى و 
ر  و والوقت واملال يف أمبشيء قد ال يتناسب مع طبيعة األرض مما يؤدي إىل إضاعة اجلهد 

إذا وجد اجملتمع موانع من ذلك األمر، وليس  ، فاألصل بقاء األصل إال اال تعرف عواقبه
معىن ذلك عدم جتربة أمر آخر قد ينفع اجملتمع ولكن عند جتربة أمر جديد البد من احملافظة 

 .والنظر يف عواقب األمور على األصول

وإجياد فرص  ه استخدامه داخل اجملتمع  استثمار مقدرات األرض: ويكون عن طريق -2
مما يؤثر على األوضاع االقتصادية    أو تصديره إىل اخلارج واالستفادة من مثنهوظيفية  

ومن أكثر برامج التصنيع الريفي كفاءة للفقراء شبكة جمالس تطوير األحياء ، للبلد
ن م واليت تقوم بتنفيذ حشد م1972ا عام يف سريالنكا اليت غطت البالد كله
عدات مالية من احلكومة، حبيث نشأ عن ذلك املشروعات الزراعية والصناعية مبسا

م بتوسيع قطاع النول اليدوي 1983، وكما حصل يف اهلند ألف وظيفة 40حنو 
 (314:1432)بكار: عن طريق االهتمام ابملغازل اليدوية.  %60بنسبة 

 البيئة خامساً/ 
ملكوانت األخرى للهوية الثقافية، حبيث إن  تعترب البيئة هي اإلطار الواسع الذي تدور داخله ا

االجتماعي واالقتصادي والسياسي من البيئة وغريه له انتماء اترخيي وديين  اجلغرايف و اجلانب 
 ولكن بطريقة خمتلفة وجمالم  يوقد ذكر مالك بن نيب تفصيل مقارب هلذا التقس ،  ولغوي ومكاين

 عناصر احلضارة ثالثة هي:  »نه ذكر أبن ث إحبيخمتلف ولكن األثر يبقى على اهلوية الثقافية، 

 اإلنسان -1
 الرتاب -2
 (44:1406)نيب:  «والزمن -3
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 (.62:1406مث ذكر أثر الفكرة الدينية على بناء اإلنسان الذي بدوره يقوم ببناء احلضارة )نيب:  

 للبيئة فيقول: )وحنن حني نتكلم عن الرتاب، المالك بن نيب هو مقارب وعنصر الرتاب عند 
وطبيعته، فليس هذا البحث يف موضوع الكتاب، ولكننا نتكلم عن قيمته   خصائصه  نبحث يف

االجتماعية، وهذه القيمة االجتماعية، للرتاب مستمدة من قيمة مالكيه، فحينما تكون قيمة  
  – يمة، وحيث تكون األمة متخلفة األمة مرتفعة، وحضارهتا متقدمة، يكون الرتاب غايل الق

 (1406: 131ب على قدرها من االحنطاط( )نيب: الرتايكون  -كما نقول اليوم

األحزاب وغريها و كالسياسة املشتملة على القيادة والقرارات واجلماعات    ها املتعددةصور بفالبيئة  
والقدوات وما يتعلق هبما   رتبطة هبما واملساجداملوالتعليمية واألسرة واملدارس واجلوانب الرتبوية 

خرى  من الصور هي اجملال الذي تظهر فيه مكوانت اهلوية األ من العبادة واألخالق وغريها
الذي بدوره  دية إىل صناعة النموذج الفكري  ؤ ات امليوابلتمازج بني هذه املكوانت تظهر السلوك

 حيافظ على اهلوية الثقافية. 

التأثري على النموذج الفكري من أجل التحديث أو التجديد ويظهر دور اإليديولوجيات يف 
وااليديولوجيا   ابلتقليد للحضارات األخرى، حبيث يكون الصراع بني النموذج الفكري املتعلق 

قواًي حبسب قوة االرتباط ابملرجعية، حبيث لو ارتبط اجملتمع مبرجعيته األصلية وراجعها بشكل 
النموذج الفكري أما لو انشغل عنها أبشياء أخرى   متكرر فلن يكون هناك أثر كبري على

، فالنموذج الفكري يتكون من خالل تفاعل ر دون الرجوع إىل املرجعيةكاحلداثة والتحض
مكوانت اهلوية الثقافية واستمرار هذا التفاعل لفرتة طويلة مما يؤدي بدوره إىل احملافظة على 

ملكونة للنماذج الفكرية وهو اإلسالم يف  وسوف نستعرض أحد املرجعيات ا، اهلوية الثقافية
ور كبري  لة املرتبطة مبنهجية التفكري وأسلوب العيش واملعاملة اليت هلا دالفصل القادم وبعض األمث

 يف تكوين اهلوية الثقافية وتوجيه النموذج الفكري. 
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 للمرجعية اختيار اإلسالم كنموذج بابأس

  اة ميكن أن نذكر بعض املرجعيات اليت حتكمهعندما ننظر إىل النوع الرابع من النماذج الفكري
لنموذج الفكري اإلسالم كمرجعية لدين وقد اخرتان مثل اإلسالم النصرانية واليهودية وغريها 

ميكن مت تطبيقه على أرض الواقع و مرجعية لبارادامي وذلك لعدة اعتبارات منها إن اإلسالم أو ا
ال يقتدى كشخص قدوة وكمجتمع قدوة  تطبيقه على أرض الواقع وذلك ألنه يوجد فيه مث

وليست تنظريية وهذه السرية اشتملت على أربعة  وعملية قولية  ملسو هيلع هللا ىلص له سريةحبيث إن الرسول 
 (9:1424نها مرجعية اثبتة ال تتغري مع مرور السنني وهي: )الزيد: خصائص مهمة جعلت م

 إهنا سرية اترخيية يشهد التاريخ بصحتها.  -1
 ؤون احلياة. ياة وأصناف اجملتمع ومجيع شإهنا جامعة جلميع أطوار احل  -2
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم  اْْلَوْمَ  ﴿إهنا كاملة النقص فيها كما قال سبحانه وتعاىل:  -3

َ
أ
ُكُم اْْلِْسََلَم ِديًنا 

تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِِت َورَِضيُت لَ
َ
 [3]المائدة:  ﴾َوأ

ع وميكن تطبيقها يف أي مكان  إهنا سرية قولية وعملية مت تطبيقها على أرض الواق -4
مثل توي على النظرايت واألقوال كما يف بعض الفلسفات وزمان، وليست قولية حت

 كتاب اجلمهورية الفالطون.

ومبا إن احلياة االجتماعية هلا منوذجان ميكن من خالهلما معرفة اهلوية الثقافية ومقياس املسافة  
 ون ومها: الفاصلة بني ما هو كائن وبني ما ينبغي أن يك

، وميكن معرفته من منوذج الواقع احلايل: وهو ما عليه اجملتمع اآلن من مجيع النواحي  -1
 ملالحظة املباشرة أو البحوث امليدانية. خالل ا

، وميكن منوذج الواقع املأمول أو املثايل: وهو الوضع الذي يريد اجملتمع أن يصل إليه -2
وكذلك الصورة املثالية للمجتمع، حبيث معرفته من الصورة املأمولة أو املثالية للفرد 

 .ألفرادن يقارن واقعه احلايل مع هذه الصورة وكذلك اميكن ألي جمتمع أ
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اإلنسان واجملتمع  فالصورة املثالية ضرورة سواء لألفراد أو للمجتمعات، وذلك ملعرفة حدود 
طيط وحتديد ووضع اإلطار العام للحركة والتغيري املطلوب، وضبط الغاايت والوسائل والتخ

 (378:1414)قطب:  الفرتة الزمنية املطلوبة وغريها.

إن اجلسم الكامل املتعادل املتزن بال  »وسوف نذكر مثال لتوضيح الواقع واملثال، حبيث 
وجود له يف عامل الواقع ومع ذلك فنحن يف الفن أو التشريح أو الطب نرسم  اختالل ال

 شاطاته. فلماذا نرمسها؟الصورة املثالية الكاملة جلسم اإلنسان ون

مان  هت " واقعيان" ال ي ن تشريح والطب فهما علماقد يكون الفن نزوعًا "خيالياً" أما ال
ابخليال، فال بد إذن أن تكون هناك ضرورة ملا يرمسانه من صورة الكمال، إن األصل يف 

ان االحنراف، وكون اإلنس الكيان اجلسدي أو النفسي هو الصحة واملرض هو الطارئ وهو  
نفي أن األصل هو الصحة، نفسي عرضة دائماً لإلصابة ابألمراض، ال يبكيانه اجلسدي وال

وجوب احملاولة الدائمة للرجوع إىل حالة الصحة، بقدر اإلمكان، ومن مث ضرورة   يفني وال
 الصورة الكاملة.

الصورة الصحيحة اليت  يجيب أن نعرف ماه-أو حناول العودة -فلكي نعود إىل الصحة 
ف درجة االحنراف للشخص املريض ونرسم العالج، يف الطب بغي أن نعود إليها، ونعر ين

.. إخل. ونعرف يف الوقت ذاته  نرسم صورة كاملة للقلب املثايل والكبد املثالية واملعدة املثالية 
لسوية والضوابط األجسام، ويف علم النفس نرسم صورة كاملة للدوافع ايف  أهنا صورة ال توجد  

وجد يف واقع  تل، ونعرف يف الوقت ذاته أهنا صورة ال التوازن الكامل واالعتداالسوية و 
 النفوس.

ونرمسها ألننا يف حاجة إليها، فلكي نعاجل قلب املريض ينبغي أن نعرف فيم اختل عن 
 (378:1414)قطب: س«وظيفته املثالية، وأبي قدر كان االختالل، وكذلك النف

إليها، من أين جئنا ابلصورة املثالية؟ وكيف قرران   تفناك حقيقة ينبغي أن نلتولكن ه» 
إن هذا هو املثال؟ ذلك سؤال له أمهيته، لنضمن ألنفسنا أننا ال نزّور من عندان مثاالً زائفاً 
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يصلح مرجعاً تقاس    ال يتحقق أبداً يف جزئية من جزئياته، وعندئٍذ يفقد هذا املثال قيمته وال
 شياء. عليه األ

ال من جزئيات متعددة، متفرقة يف أجساد كثرية كل جزئية  سم فقد اختذ املثفأما يف عامل اجل
جتتمع كلها مبثاليتها يف جسم واحد، ولكن  منها قد بلغت الكمال، وذلك حقيقة أهنا ال

د قلب مثايل يف شخص، وكبد مثالية يف شخص آخر ومعدة  جعامل الواقع أن يو   دث يفحي
  ة املثالية لكل عضو، ومجعنا ت املتفرقة عرفنا الوظيفخص آخر، ومن هذه اجلزئيامثالية يف ش

الصورة املثالية للجسم كله لتكون مرجعًا يف علم الصحة وعلم املرض، ويف عامل النفس  
 كذلك.

جتتمع يف نفس واحدة كل املثاليات، ولكن توجد مع  تتفرق املثاليات يف نفوس شىت وال
حممد بن عبدهللا ملسو هيلع هللا ىلص أكمل نفس   سفبشرية كاملة هي مرجع القياس وهي نذلك يف نفس  

خلقها هللا على النموذج الرابين الذي ارتضاه هللا لإلنسان وطلب من الناس حتقيقه، ُكٍل  
 (379:1414)قطب: «وما يستطيع

نتطلب من أي جسم أن يكون مثاليًا خالصاً، ولكنا نتطلب منه أن حياول   كما أننا ال  
ب من أي نفس أن تكون منطبقة على طل نت ئمًا بقدر ما يستطيع، فكذلك ال ذلك دا

أن حتاول دائماً بقدر ما تستطيع، النموذج األعلى الذي رمسه هللا للناس، ولكنا نتطلب منها  
وكما أننا نعترب االحنرافات البسيطة عن احلالة املثالية للجسم طبيعية ال حتتاج إىل عالج، 

الج اج إىل عالج، ولكنا حنتاج إىل العنفسية البسيطة أمراً سوايً ال حيتفكذلك االحنرافات ال
 حتماً حني يصل املرض إىل تعطيل دورة احلياة سواًء يف عامل األجسام أو يف عامل النفوس. 

مهمة الصورة املثالية إذن إهنا تساعدان على العالج، وهي عملية ال غىن لإلنسان عنها  
ليست عالجه وإمنا   مهمتنا يف تربية اجلسم -حبيث أن- على مدار النفوس واألجيال،

راض، وقد تكون الوقاية الكاملة مستحيلة ولكن حناول بقدر املستطاع  وقايته من األم
الوقاية الكاملة أن تنا األوىل يف تربية النفس)الفرد( هي وقايتها من االحنراف مع مومه
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وعندما ننظر إىل    (  380:1414ينبغي أن حناول قدر املستطاع. )قطب:لكن  مستحيلة و 
 ق على األجسام والنفوس أو األفراد.مع ينطبق عليه ما ينطب اجملت

  ه مثل صعود شخص إىل منزلالواقع املأمول إىل وميكن تشبيه هذه الرحلة ما بني الواقع احلايل 
اجملتمع   املسافة بنيعلى الدرج)السلَّم( من الطابق األول إىل الطابق العاشر ابملنزل، وذلك إن 

إن الشخص كلما صعد طابقًا اقرتب  هي على حسب قربه منها كما وهويته الثقافية املطلوبة 
نموذج منزله وكذلك اجملتمع يعتمد قربه من هويته الثقافية املطلوبة على مدى تطبيقه ما يف المن  

املأمول أو املثايل، والعكس كلما تساهل أفراد اجملتمع يف تطبيق هذا النموذج كلما ابتعدوا عن  
 وبة. هويتهم الثقافية املطل 

ونقارنه ابجملتمع الذي كان يف عهد    قريش قبل اإلسالمجملتمع  بعض النماذج    نذكروهلذا سوف  
 . وذلك من خالل بعض األمثلة املرتبطة بسريته ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 :املسار التارخيي للهوية الثقافية للمجتمع اإلسالمي على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ى عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص البد من ذكر نبذة  قبل أن نتعرض للهوية الثقافية للمجتمع اإلسالمي عل 

رب قبل اإلسالم من أجل معرفة الفرق بينهما من حيث الوضع الديين  خمتصرة عن حال الع
واالجتماعي واالقتصادي وغريها وذلك إلن كل جمتمع ال خيلو من وجود أخطاء فردية أو  

اَها  َوَماَوَنْفٍس ﴿البشرية حتمل اخلري والشر كما قال تعاىل: مجاعية، فطبيعة النفس   ٧َسوَّ
لَْهَمَها

َ
َها قَدْ  ٨ُفُجورََها َوَتْقَواَها فَأ فْلََح َمْن َزَّكَّ

َ
  [10-7]الشمس:  ﴾10َدسَّاَهاَخاَب َمْن  َوقَدْ  ٩أ

لديه االختيار يف صنع عاداته وتقاليده وليس العربة يف األمور العارضة من األخطاء  واإلنسان
كن اإلشكالية تكمن عندما يكون اخلطأ عادة متكررة  ألن طبيعة اإلنسان وارد منها اخلطأ ول

و اجملتمعات وارد وقد يكون ديناً يعبد، فاالحنراف الفكري أو السلوكي اليسري من األفراد أ
ركه وهو ما ميكن تسميته اخللل يف النموذج الفكري حبيث يكون االحنراف يف  وميكن تدا

تحول مع مرور الوقت إىل عادة وقد يتحول البداايت ابألفكار والسلوك وإذا مل يتم تعديله ي 
لل إليها،  إىل عقيدة، وعندما يتحول إىل عادة أو عقيدة هنا تتأثر اهلوية الثقافية فيتحول اخل
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غي التفريق بني التغيري يف األدوات والتقنية والتغيري يف بال حتدث بسرعة، وينوهذه التغيريات 
 ئل أسرع من تغيري الفكر والعقائد.الفكر والعقيدة، فاألدوات والتقنيات والوسا

 أواًل/ ما قبل بعثة النيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
 الالة الدينية عند العرب 

الصالة والسالم منذ أن نشأت ذريته يف مكة  كان معظم العرب يدينون بدين إبراهيم عليه 
وانتشرت يف جزيرة العرب، فكانوا يعبدون هللا ويوحدونه ويلتزمون بشعائر دينه احلنيف حىت  

، وكان قد نشأ على أمر عظيم من املعروف والصدقة واحلرص  اء عمرو بن لـَُحي رئيس خزاعةج
 أنه من أكابر العلماء وأفاضل األولياء. على أمور الدين، فأحبه الناس ودانوا له، وظناً منهم 

مث أنه سافر إىل الشام، فرآهم يعبدون األواثن فاستحسن ذلك وظنه حقاً، ألن الشام حمل 
بصنم امسه هبل وجعله يف جوف الكعبة ودعا أهل مكة إىل الشرك ابهلل، والكتب، فقدم  الرسل  

خاصة ويف جزيرة العرب عامة  فأجابوه مث تبعهم أهل احلجاز، مث انتشرت األصنام يف مكة 
 (. 33:1435)املباركفوري:

ض الصور وكانوا يعبدون األصنام وكانت هلم تقاليد وأعمال مرتبطة بعبادة األصنام، وهذه بع
 (36:1435من عبادهتم هلا: )املباركفوري: 

كانوا يعكفون على األصنام ويلتجئون إليها ويهتفون هبا ويستغيثون هبا عند  -1
 ا حلاجاهتم، معتقدين أهنا تشفع عند هللا وحتقق هلم ما يريدون. الشدائد ويدعوهن

 وكانوا حيجون إليها ويطوفون حوهلا ويتذللون عندها ويسجدون هلا.  -2
يتقربون إليها أبنواع القرابني، فكانوا يذحبون وينحرون هلا أبمسائها يف كل  نواوكا -3

 مكان.
حسبما يبدوا هلم، وكذلك حرثهم  كانوا خيصون هلا شيئاً من مآكلهم ومشارهبم  -4

وأنعامهم، ومنها النذر يف بعض احلرث واألنعام حبيث حيجروهنا وال يستفيدون 
نَْعاٌم وََحْرٌث ِحْجٌر ََل َيْطَعُمَها ﴿اىلكما قال هللا تع  امنها وال يركبوهن

َ
َوقَالُوا َهِذهِ أ
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ْنَعاٌم 
َ
ِ إَِلَّ َمْن نََشاُء بِزَْعِمِهْم َوأ نَْعاٌم ََل يَْذُكُروَن اْسَم اَّللَّ

َ
َِمْت ُظُهورَُها َوأ ُحر 
ونَ  اًء َعلَيْهِ  َسَيْجِزيِهْم بَِما ََكنُوا َيْفَِتُ  . [138]األنعام:  ﴾١٣٨َعلَيَْها افِِْتَ

وغريها من الصور املرتبطة بتعلقهم بغري هللا وفعل بعض العادات اليت ال يقبلها العقل ولكنها  
ة اليت  يموذج من االعتقاد ميكن تصنيفه من النوع الثالث من النماذج الفكر عقيدة وهذا الن

ها وذلك لعدم وجود أسباب واضحة لتلك األفعال وأخذها كعادات وتقاليد وليس هلا  ذكران
اضحة  مرجعية واضحة وإمنا يتم أخذها عن طريق تقليد اآلابء واألجداد من دون مرجعية و 

ونَ  ٧٢ْل يَْسَمُعونَُكْم إِذْ تَْدُعونَ قَاَل هَ ﴿كما قال هللا تعاىل:  ْو يَُُضُّ
َ
ْو َينَْفُعونَُكْم أ

َ
 ٧٣أ

 [ 74-72]الشعراء:  ﴾٧٤قَالُوا بَْل وََجْدنَا آبَاَءنَا َكَذلَِك َيْفَعلُونَ 

رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِِف قَْرَيٍة ِمْن نَِذيٍر إَِلَّ قَاَل ﴿وكذلك قال هللا تعاىل: 
َ
ُمِْتَُفوَها إِنَّا َوَكَذلَِك َما أ

ٍة ِإَونَّا لََعَ آثَارِهِْم ُمْقَتُدونَ  مَّ
ُ
ا وََجْدُتْم  قَاَل  ٢٣وََجْدنَا آبَاَءنَا لََعَ أ ْهَدى ِممَّ

َ
َولَْو ِجئُْتُكْم بِأ

َ
أ

رِْسلُْتْم بِهِ َعلَ 
ُ
 . [24-23]الزخرف:   ﴾٢٤ ََكفُِرونَ يْهِ آبَاَءُكْم قَالُوا إِنَّا بَِما أ

 عند العرب الالة االجتماعية  

بعض العادات والتقاليد احلسنة والسيئة مما يكشف بعض مظاهر احلياة االجتماعية    نذكرسوف  
لذي كان عند العرب يف من العادات احلسنة الصدق يف احلديث افعند العرب قبل اإلسالم 

اإلسالم تقريراً وتتميماُ، وإكرام الضيف والوفاء ابلعهود واحرتام اجلار وتقرير مبدأ   اجلاهلية فزاده
احلماية والشجاعة وغريها من العادات احلسنة اليت أقرها اإلسالم أما العادات السيئة فمنها  

بضاع وهو عندما تطهر املرأة يطلب ب اخلمر واالجتماع عليها ونكاح االستالقمار وامليسر وشر 
أشراف القوم وخيارهم نسبًا وأدابً ليطؤوها من أجل أن تنجب ولداً يرث صفات الكمال  هلا

قتل البنات وهنَّ صغريات خوفًا من العار واختاذ احلرائر وكذلك اليت حيملوهنا أولئك الرجل 
هب وغريها من العادات اليت مل ية القبلية واحلرب من أجل السلب والنالعشاق والبغاء والعصب

 ( 21:1426اإلسالم. )اجلزائري:يقرها 
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 الالة االقتصادية 

مبا أن جزيرة العرب صحراوية فقد كانوا يعتمدون على املاشية بشكل عام حبيث يعيشون على 
اء والصيف كما قال هللا تعاىل:  حلومها وألباهنا خاصة يف مكة، مث سخر هللا لقريش رحلة الشت

يِْف  إِيََلفِِهمْ  ١ِف قَُريٍْش يََل ِْلِ ﴿ َتاءِ َوالصَّ ِ وكان غالب اعتماد   [ 2-1]قريش:  ﴾٢رِْحلََة الش 
أهل مكة على التجارة بعكس أهل املدينة الذين كانوا يعتمدون على الزراعة، وقد كانت  

ووجدت   (44:1435الصناعة شبه معدومة إال أشياء يسرية كاحلياكة والدابغة. )املباركفوري:  
حّث على لرق والعبودية حبيث إن األيدي العاملة كانوا عبيدًا وملا جاء اإلسالم عض صور اب
وهذه نبذه خمتصرة عن واقع العرب قبل اإلسالم وسننتقل إىل اتريخ البعثة وسنذكر عتاق العبيد،  إ

 بعض النماذج التوضيحية للفرق بني ما كان عليه العرب قبل البعثة وبعدها.

 بعثة النيب ملسو هيلع هللا ىلص اثنياً/ ما بعد  

مييل الناس إىل الرغبة يف الوصول إىل الكمال وذلك من خالل أنفسهم أو من خالل 
عالقاهتم، وذلك إن اإلنسان حيب أن يكون أفصل الناس وحيب أن يبين عالقاته من أفضل 

الناس سواء من الناحية الشخصية أو من الناحية االجتماعية أو غريها وذلك من أجل القرب 
إىل أفضل  االنتماءأو االستمتاع بصحبته، وكل إنسان حيب إىل  ل االقتداء بهمنه من أج

جمتمع سواء من الناحية الدينية أو االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية غريها ألن االنتماء  
فطرة بشرية كما ذكر ابن خلدون ما معناه إن اإلنسان اجتماعي بطبعه، أي البد له من 

( وقد تكون هذه الطبيعة الفطرية ذات أثر عكسي 46:1434خلدون، االجتماع مع غريه )
على اإلنسان حبيث إن املغلوب مولع ابالقتداء ابلغالب ألن النفس تعتقد إن الكمال فيمان  

غلبها فتنقاد إليه، وهذا االنقياد يكون إما بسبب تعظيم الغالب واالعجاب به )  
بحث حول القدوة يف  بيعة جتعلنا ن(أو بسبب اخلوف منه وهذه الط137:1434:خلدون

األفراد وكذلك يف اجملتمعات مما جيعلنا نرجع إىل اإلنسان الذي بلغ الغابة يف الكمال البشري 
من الناحية الشخصية واخلَلقية واخلُُلقية وأفعاله وأقواله وهو نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص كما قال هللا تعاىل  

لََقْد ﴿:هللا ابالقتداء به كما قال سبحانه وتعاىل وأمران[4]القلم:   ﴾4َعِظيمٍ ِإَونََّك لََعََل ُخلٍُق ﴿
ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن ََكَن 

ُ
ِ أ َ  يَرُْجوََكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اَّللَّ َ َواْْلَوَْم اْْلِخَر َوَذَكَر اَّللَّ اَّللَّ
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رن  وجمتمع الصحابة يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكمل جمتمع فنعود إليه لنقا  [21]األحزاب:  ﴾٢١َكثرًِيا 
ني الواقع اآلن والواقع املأمول أو املثايل لنرى املسافة الفارقة ما بني هويتنا الثقافية وهوية  ما ب

يف التغيري وبداية رحلة الدعوة واإلصالح فقد  ذلك اجملتمع، فنبدأ من حيث بدأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
نه   سبحافاألقربون األقربون كما قال هللا -رضي هللا عنها-بدأ أبهل بيته وهي زوجته خدجية 

قَْربِيَ ﴿وتعاىل: 
َ
نِْذْر َعِشرَيتََك اْْل

َ
فبدأ ابإلصالح أبقرب الناس إليه،   [214]الشعراء:  ﴾٢١٤َوأ

وذلك ابلدعوة الفردية، ألن الناس ال تقبل التغيري الكلي مرة واحدة وقد كان للعقيدة  
قلوب وجتمع واألخالق مكانة عظيمة يف بداية دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وذلك ألن العقيدة توحد ال

 الصفوف أما األخالق فهي تضبط التعامل بني الناس ومع الناس. 

العرب واألخالق الفاضلة كالصدق والعفة وغريها ولكن مل  دم أقرَّ العادات احلسنة عنفاإلسال
كما   يقرّّْ العادات والسلوكيات السيئة مثل العصبية وأخذ الثأر وقتل األوالد خوفاً من الفقر

ْوََلَدُكْم َخْشَيَة إِْمََلٍق  ََنُْن نَْرزُُقُهْم ِإَو﴿ قال هللا تعاىل:
َ
يَّاُكْم  إِنَّ َقتْلَُهْم َوََل َتْقُتلُوا أ

 ت السيئة.وغريها من العادا [31]اإلسراء:  ﴾٣١ََكَن ِخْطئًا َكبرًِيا 
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 التغيري للهوية الثقافيةاإلصالح و منوذج اإلسالم يف 

ثة عشر سنة والعهد املدين وهي  هدين مها العهد املكي وكان ثال وقد مرت الدعوة النبوية على ع
 (67:1435فالعهد املكي مّر ثالث مراحل: )املاركفوري:عشر سنوات، 

الدعوة السرية ملدة ثالث سنوات بسبب عدم القبول من كفار قريش وذلك ألن  -1
ة حىت النموذج الفكري ) البارادامي( الشائع هو عبادة األصنام والعادات اجلاهلي

اآلهلة إهلا   إىل عبادة هللا وحده قالوا أجعل  ملا دعاهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شإن كفار قري
ْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم  َوقَاَل الََْكفُِروَن ﴿وحداً كما قال هللا تعاىل:  

َ
وََعِجُبوا أ

اٌب  َجَعَل  ٤َهَذا َساِحٌر َكذَّ
َ
 ٥ٌء ُعَجاٌب اْْللَِهَة إِلًَها َواِحًدا  إِنَّ َهَذا لََشْ  أ

ٌء يَُرادُ  َوانَْطلَقَ  وا لََعَ آلَِهتُِكْم  إِنَّ َهَذا لََشْ ِن اْمُشوا َواْصِِبُ
َ
 ِمنُْهْم أ

ُ
 ﴾٦الَْمََل

قريش هلذا الدين اجلديد بسبب هتديده هلويتهم وذهب كبارهم  تفرفض [6-4]ص: 
حيذرون الناس من طاعة الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص وذلك خلوفهم على تغيري عقيدهتم 

كامله مع أهنم يعرفون إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صادق وكانوا    نهم ومن مث هوية اجملتمع ودي
يدعونه ابلصادق األمني ولكن هذه أثر البارادامي أو النموذج الفكري، وبذلك  

 سرية  بدأت دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ن عبد املطلب وعمر بن اخلطاب رضي هللا  بالدعوة اجلهرية بعد اسالم محزة  -2

م وال قتال مع األخرين، وذلك إن القوى غري  وقد كان من غري صدا -عنهم
رحلة بدأت رّدات الفعل القوية من كفار قريش للحفاظ متكافئة، ومن هذه امل

على هويتهم الثقافية مثل إيذاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص وما حصل من حصار يف الشعب 
واضح وهو تبليغ شريعة   كن كان هدف النيب حممد ملسو هيلع هللا ىلصوغريها من املضايقات ول

َ ﴿تعاىل: ىل وكان يفعل املطلوب من كما قال هللا هللا سبحانه وتعا ِطيُعوا اَّللَّ
َ
قُْل أ

َّْوا فَإِنََّما َعلَيْهِ َما ُح َِل وََعلَيُْكْم َما ُح ِلُْتْم  ِإَوْن  ِطيُعوا الرَُّسوَل  فَإِْن تََول
َ
َوأ

 [ 54]النور:  ﴾٥٤ُدوا  َوَما لََعَ الرَُّسوِل إَِلَّ اْْلَََلُغ الُْمبِيُ تُِطيُعوهُ َتْهتَ 
الدعوة خارج مكة: وهي املرحلة اليت بدأت تربز فيها اهلوية الثقافية لإلسالم حبيث  -3

 إىل املدينة.  صار لإلسالم أرض وبدأ التاريخ اهلجري منها عندما هاجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص
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 (115:1426وصل إىل املدينة ومنها: ) اجلزائري: عدة أمور عندما  وقد فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

و املنطلق لكل خري وكمال تطلبه األمة  وي الشريف الذي هبناء املسجد النب -1
 املسلمة، وبناء احلجرات الطاهرات من أجل االستقرار. 

 احضار أسرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر الصّديق.   -2
ية وغريها ألهنم التواصل مع اليهود من أجل ضبط األوضاع االجتماعية والسياس -3

 من سكان املدينة 
ة وذلك من أجل متضمنًا موادعة اليهود ابملدين وضع ميثاق للمهاجرين واألنصار  -4

معرفة احلقوق والواجبات واحلدود من اجلانب األمين واملايل والسياسي وغريها ومن 
 أهم هذه البنود يف امليثاق إنه عندما خيتلف الناس يردون األمر هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

 املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار. -5

لمني حبيث إن الدين صار هو  اء الفعلي للهوية الثقافية للمس ومن هذه املرحلة بدأت رحلة البن
احلاكم لكل فعل وقول وذلك لوجود قوانني وقواعد وضوابط تتحكم يف أفعال امللمني وأقوهلم 

ل الصيام واجلهاد واحلج واحلجاب وأفعاهلم، ويف هذه املرحلة نزلت أكثر األحكام العملية مث
 وغريها.

اإلسالم كمرجعية ضابطة للنموذج   ليت تعطينا بعض التصور عنوسوف نستعرض بعض األمور ا
 الفكري:
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 منهجية التفكريأواًل/ 
وذلك بوضع قواعد عامة وخاصة   ات مي العقل من االحنرافحتوضع اإلسالم منهجية للتفكري 

من االحنرافات اليت حتدث بسبب ضغط الواقع أو اخلوف من الواقع وضوابط حلماية اإلنسان 
خالل عدة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والرتبوية ويكون ضبط املنهجية من  والظروف

 أمور منها: 

نَْزْْلَاهُ ﴿ ال هللا تعاىل: هي األصل يف فهم الدين كما ق الفصحىاللغة العربية  / أوال
َ
إِنَّا أ

ريب، أشرف  حبيث )أنزله ابللسان الع [2]يوسف:  ﴾٢قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعقِلُونَ 
 ﴿ها، املبني لكل ما حيتاجه الناس من احلقائق النافعة، وكل هذا اإليضاح والتبيني  األلسنة وأبين

أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره  ﴾٢لََعلَُّكْم َتْعقِلُونَ 
دارجة واللغة  ولذلك البد من التفريق بني اللغة العامية ال( 1435:403ونواهيه)السعدي:

، وذلك فهم اخلاطئ لنصوص الكتاب والسنةؤدي إىل الفصحى ألن اخللط بينهما يالعربية ال
 كمها. حتألن للغة العربية قواعد وضوابط 

 ضبط املفاهيم  اثنياً/

 وسوف نستعرض عدداً من املفاهيم املرتبطة بضبط املنهجية الفكرية: 

،  أو بغري اختيارهوالتذلل هلل سواًء ابختيار االنسان مفهوم العبادة: ومعناها اخلضوع  •
فاإلنسان عبد هلل ال خيرج عن معىن العبودية وليس حرًا يف األصل وحريته حمدودة 

:  أ )العثيمني ومقيدة مهما بلغ من القوة، ولذلك فالعبادة نوعان من حيث االختيار: 
38 :1424) 
  وهي شاملة جلميع اخللق الاخلضوع ألمر هللا الكوينوهي العبادة الكونية:  -1

إن اإلنسان خاضع ألمر هلل وال يستطيع اخلروج عن حبيث ها أحد خيرج عن
ملك هللا وال عن السنن والقوانني اليت وضعها هللا يف الكون، وهذه العبادة  
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َماَواِت ﴿ شاملة للمسلم والكافر كما قال هللا تعاىل:  إِْن ُُكُّ َمْن ِِف السَّ
رِْض إَِلَّ 

َ
 [39م: ]مري ﴾٩٣ آِِت الرَّْحَِن َعبًْداَواْْل

: وهي اخلضوع ألمر هللا الشرعي وهذه خاصة مبن أطاع هللا  العبادة الشرعية -2
ِيَن ﴿مثل قوله تعاىل:  تعاىل وأتبع ما جاءت به الرسل وَِعَباُد الرَّْحَِن اَّلَّ

رِْض َهْونًا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم 
َ
 ﴾٦٣اْْلَاهِلُوَن قَالُوا َسََلًماَيْمُشوَن لََعَ اْْل

 [ 63]الفرقان: 
رِيُد ﴿:وهذا التقسيم يوضح معىن العبادة يف قوله تعاىل

ُ
رِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزٍق َوَما أ

ُ
َما أ

ْن ُيْطعُِمونِ 
َ
إن هللا خلق اخللق يف األصل للعبادة وخلقهم على  [57]الذاريات:   ﴾٥٧أ

اَهاَوَنْفٍس َوَما ﴿الفطرة وركز يف نفوسهم اخلري والشر كما قال تعاىل:    ٧َسوَّ

 ْ ل
َ
فْلََح َمْن  قَدْ ٨َوَتْقَواَهاُفُجورََها  اَهَمهَ فَأ

َ
حرية   وأعطاهم[9-7]الشمس:  ﴾9زَكَّاَهاأ

دهلم أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب و االختيار بني طريق اخلري وطريق الشر مث 
:  ى الطريق املستقيم فمن اتبعه جنا وفاز ابجلنة ومن تركه هلك وخسر كما قال ملسو هيلع هللا ىلصعل 
أىب! قيل: ومن أيىب اي رسول هللا؟! قال: من أطاعين اجلنة إال من كل أميت يدخل »

 (.1429:606: البخاري صحيح ) «دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب

خ مفهوم االستعباد التام هلل وحني نرسّ »بادة هو التسليم ألمر هللا واخلضوع وأصل الع
يه، والرضا مبا أمر والتسليم تعاىل، فإننا نرسخ أيضاً واجب التسليم هلل عز وجل وألمره وهن

فالتسليم هلل وحده كفيل ابلقضاء على كل مطالبة ختالف النص وتستند   ،مبا قسم وقدر
 (47:1438: ب  )السعيدي «نسانإىل ما يعرف حبقوق اإل

 مفهوم الرزق: •

عندما يذكر الرزق يتبادر إىل األذهان املال وهذا املعىن الشائع بني الناس ولكن مفهوم الرزق 
الراحة النفسية  اإلميان و سع من املال، فالرزق له معىن واسع جداً، فالصحة رزق وكذلك أو 

جلاه  واهلداية والزوجة والذرية والوقت واملكانة االجتماعية والوظيفة واوالعلم والراحة اجلسدية 
عندما اعرتض كفار قريش وغريها من املعاين وهذا يشتمل عليه قول هللا عز وجّل واألخالق 
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َِل َهَذا الُْقْرآُن لََعَ ﴿كما قال هللا سبحانه وتعاىل:   نبوة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص على َوقَالُوا لَْوََل نُز 
ُهمْ ٣١رَُجٍل ِمَن الَْقْرَيَتْيِ َعِظيمٍ 

َ
َيْقِسُموَن رَْحََت َرب َِك  ََنُْن قََسْمَنا بَيَْنُهْم   أ

نَْيا  َوَرَفْعَنا َبْعضَ  ُهْم فَْوَق َبْعٍض َدرََجاٍت ِْلَتَِّخَذ َبْعُضُهْم  َمعِيَشَتُهْم ِِف اْْلََياةِ ادلُّ
ا ََيَْمُعونَ  ذلك  ول [32-31]الزخرف:  ﴾٣٢َبْعًضا ُسْخرِيًّا  َورَْحَُت َرب َِك َخرْيٌ ِممَّ

لو حصران مفهوم الرزق يف املال حلصل إشكال كبري وأسئلة كثرية منها: ملاذا فالن غين وأان  
بني الناس ابلتساوي فمنهم من أعطاه هللا املال  ّسم األرزاق ولكن هللا ق فقري؟ أين العدل؟

واملكانة واجلاه ومنهم من اعطاه هللا الصحة والوقت والراحة اجلسدية وختتلف القسمة من 
 شخص إىل آخر، مث ابتالهم هبذه القسمة فمنهم من جنح يف االمتحان ومنهم مل ينجح. 

 مفهوم االبتالء: •

الضعف واملسكنة ولكن مفهوم ء ابملرض والفقر والقلة و لطاملا ارتبط مفهوم االبتال
االبتالء له مفهوم أوسع يف اإلسالم  وذلك إن االبتالء يكون ابخلري والشر كما قال هللا  

ِ َواْْلَرْيِ فِتَْنًة  ِإَوَْلَْنا ﴿تعاىل:   ﴾35تـُرَّْجُعونَ ُُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة الَْموِْت  َوَنبْلُوُكْم بِالّشَّ 
األمثلة على االبتالء إن هللا ابتلى قارون ابلغىن فطغى وكفر وابتلى بالل   ومن[53ياء: ]األنب

حياة قد يغّر اإلنسان رضي هللا عنه ابلرق والتعذيب وصرب وله اجلنة، فالنظر القاصر لل 
يصرب ولكن النظر بعني املنهجية اإلسالمية جتعل اإلنسان يرضى ويركز على  وجيعله ال

ِي َخلََق الَْموَْت ﴿: ن احلياة وهو حسن العمل كما قال تعاىلاهلدف املطلوب م اَّلَّ
ْحَسُن َعَمًَل  وَُهَو الَْعزِيُز الْغَ 

َ
يُُّكْم أ

َ
َياةَ ِْلَبْلَُوُكْم أ  [2]الملك:  ﴾٢ُفورُ َواْْلَ

وهذه املفاهيم اليت ذكران من املفاهيم األساسية اليت تساعد على ضبط منهجية التفكري يف 
 ناك مفاهيم أخرى ولكن سنكتفي مبا تقّدم.اإلسالم، وه

 وضع قواعد لضبط حمتوى التفكري. /اثلثاً 

دقيقًا ولكن مل يتغري إال تشبيه عقل اإلنسان ابلطاحونة اليت تضع هبا القمح فتخرجه ميكن 
ما خيتلط مع القمح أي شيء آخر كالرمل دشكله ولكن حقيقته اثبته، ويكون اإلشكال عن

ومن هذا املثال نعرف إن العربة يف حقيقة األشياء وليس  ،  فتتغري حقيقته  أو الشوائب األخرى
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تحريف ومن ال يف شكلها أو أمسها، وبذلك جعل لنا اإلسالم قواعد حاكمة حلفظ الدين من 
 الرتك ومن هذه القواعد:

تَْمْمُت  ﴿إن الدين كامل كما قال هللا تعاىل:  -1
َ
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
اْْلَوَْم أ
ُكُم اْْلِْسََلَم دِ

بيحث ال حيتاج املسلم  [3]المائدة:  ﴾يًنا  َعلَيُْكْم نِْعَمِِت َورَِضيُت لَ
ما يتسأل الناس عن شكال عندإىل تشريعات جديدة تكمل الدين ولكن يبقى اإل

يف القرآن والسنة فتكون اإلجابة عن هذه   املكتشفات العلمية اهلائلة اليت التوجد
ْفَنا ﴿علوم كلها موجوده يف القرآن كما قال هللا تعاىل:النقطة إن أصول ال َولََقْد ََصَّ

ٍء َجَدًَل  ْكََثَ ََشْ
َ
نَْساُن أ ِ َمَثٍل  َوََّكَن اْْلِ

]الكهف:  ﴾٥٤ِِف َهَذا الُْقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُُك 

 هبا العلوم احلديثة أتيت من وجهني:  ولكن الزايدات اليت أتت  [54
يكتشفون من أنواع احليواانت والنبااتت  كتشف الناس وال زالوازايدة األنواع، فكم ا » •

واملخلوقات العلوية والسفلية وأحواهلا وأصافها ومقاديرها مامل يسمه القرآن ومل يشر 
 إليه إال إمجاالً ضمن ذكر اخللق أو بعض أجناسهم ابلعموم.

ا التفصيل، لتفصيل العلمي الدقيق ابملخلوق ذكره القرآن ومل ينص على هذزايدة ا •
وََْح َربَُّك إََِل اْلَّْحِل ﴿  مثال ذلك النحل أشارت إليه اآلية الكرمية

َ
  [68]النحل:  ﴾َوأ

وقد ذكر بعض العلماء أن النحلة جتعل خليتها سداسية الشكل ألن زوااي الرابعي 
( وغريها من 42:1435)العريفي:  «ضيقة ال تستطيع النحلة الوصول إليها

ها كما قال إليها القرآن وكذلك أمر اإلنسان ابلبحث يف تفاصيل  التفاصيل اليت أشار
رِْض فَانْ ﴿تعاىل: 

َ
َة قُْل ِسرُيوا ِِف اْْل

َ
ُ يُنِْشُئ النَّْشأ  اْْلَلَْق  ُثمَّ اَّللَّ

َ
ُظُروا َكيَْف بََدأ

ٍء قَِديرٌ  ِ ََشْ
َ لََعَ ُُك  عرفتها  وكل هذه الزايدات م . [20]العنكبوت:  ﴾٢٠اْْلِخَرَة  إِنَّ اَّللَّ

 سان وقد تضره ولكن عدم معرفتها اليضره. قد تنفع اإلن
، وقد وضع العلماء قواعد وأصول ةمصادر الدين اثبتة ال تتغري هي الكتاب والسن   -2

كم الصحيح من غريه ووضعوا طرق  ملعرفة احلديث الصحيح من الضعيف ومعرفة احل
الوصول إىل األحكام، وذلك إنه ليس كل شخص يتصّدر يف علوم الشريعة إال من 

 الفقه. لديه احملتوى املعريف الصحيح والكايف وعلوم اآللة الضرورية كاللغة وأصول 
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ِمُروا إَِلَّ ِْلَْعُبدُ ﴿ كما قال هللا تعاىل:  ،  أساس الدين هو التوحيدإن  -3
ُ
َ َوَما أ وا اَّللَّ

ََكةَ  َوَذلَِك دِيُن  ََلةَ َويُْؤتُوا الزَّ ِيَن ُحَنَفاَء َويُِقيُموا الصَّ  ﴾5الَّْقيَِّمةِ ُُمْلِِصَي ََلُ ادل 
إن توحيد العقيدة أصل يف التماسك االجتماعي وذلك إبن كل  حبيث [5]البينة: 

صول الكلية أو  يف األالناس عقيدهتم واحدة مما جيعل أعماهلم متماثلة أو متقاربة 
 اآلراء اتفاق مما يؤدي إىل القدر املشرتك من أمور احلياة مثل األمانة والصدق وغريمها 

 . أو تقارهبا على األقل
للعبادات أو   احملافظة على العقيدة التلقني والتكرار من األمور األساسية يف  -4

كذلك وذلك مثل الصلوات اخلمس وأذكار الصباح واملساء وصلة الرحم و  العادات
حبيث إن اجتماع    التأثر ابلرفيق كما يف اختيار الصديق وهو ما يسمى ابلعدوى النفسية

 .القدر املشرتك يكون النموذج الفكري بسبب العدوى النفسية
كما قال   كل من أراد وضع قوانني أو قواعد ليس هلا أصل يف الدين فهي مردودة -5

 .ه البخاري ومسلمروا «من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد»ملسو هيلع هللا ىلص 
إذا مل نتصور هذا »وهذا يعين إننا  "الشيء فرع عن تصورهعلى الكم "قاعدة  -6

( وإذا حكمنا عليه 330  :1439:ب   )العثيمني  «الشيء كيف وقع فإننا الحنكم عليه
بدون تصور صحيح قد نقع ابلوهم واخلطأ، ومن هذه القاعدة ميكن أن تنكلم إبجياز  

 (28:1438: ب  عيديعن مصادر التصورات: )الس 
: والتصورات الناشئة عن تصورات احلس من أقوى التصورات على احلس -1

ربى للوصول إىل اإلطالق، وكان استخدام القرآن هلا كثرياً كمقدمات صغرى وك
بِِل َكيَْف ُخلَِقْت ﴿ :نتائج عقلية، كما قال هللا تعاىل فَََل َينُْظُروَن إََِل اْْلِ

َ
 ١٧أ

َماءِ كَ  ِإَوََل  َباِل َكيَْف نُِصَبْت  ِإَوََل  ١٨يَْف ُرفَِعْت السَّ رِْض َكيَْف  ِإَوََل  ١٩اْْلِ
َ
اْْل

فذكر اإلبل والسماء واألرض واجلبال كمصدر  [20- 17]الغاشية:  ﴾٢٠ُسِطَحْت 
 حسي إىل الوصول إىل أمر غييب.

إن احلس يبقى عاجزاً عن رصد كثري من التصورات اليت حيتاج اإلنسان إىل احلكم  حبيث
، أو لتسيري حركته العلمية أو الربهنة على قناعاته الدينية،  يها حلياته العامة االجتماعيةعل 
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وهذا العجز حاول القدماء التخلص منه بطرق منها: اعتبار التواتر املعنوي قائماً مقام 
دن النائية أو الشخوص التارخيية القدمية وهو حل مل ينكره القرآن بل أقره احلس كتصور امل

َ َلُكْم ِمْن َمَساكِنِِهْم  َوَزيََّن لَُهُم ﴿: يف مثل قوله تعاىلوذلك  وَََعًدا َوَثُموَد َوَقْد َتَبيَّ
بِيِل َوََّكنُوا ُمْستَبِِْصِينَ  ُهْم َعِن السَّ ْعَمالَُهْم فََصدَّ

َ
يَْطاُن أ  [ 38]العنكبوت:   ﴾٣٨الشَّ

تواتر املعنوي، وأقر هللا هذه  فاألمم السابقة كعاد ومثود كانت معروفة عند العرب بطريق ال
ْهلَْكَنا ِمْن َقبْلِِهْم ِمَن ﴿املعرفة وبىن سبحانه وتعاىل خطابه عليها: 

َ
َولَْم َيْهِد لَُهْم َكْم أ

َ
أ

فَََل يَْسَمُعونَ الُْقُروِن َيْمُشوَن ِِف َمَساكِنِِهْم إِنَّ ِِف 
َ
 [ 26]السجدة:  ﴾٢٦َذلَِك َْليَاٍت أ

املنبعثة منها أقل بكثري مما ينتج عن املصادر األخرى،  الفطرة: وإن كان التصورات -2
 إال أهنا تدل على أعظم مدلول وهو هللا. 

الوحي: وهو مصدر يكون وحيد لتصورات مفردات عامل الغيب، كاملالئكة، واجلن  -3
والشياطني، واجلنة والنار واحلوض والصراط ونعيم القرب وعذابه، وبذلك يكون  

 يتعلق هبا من تصديقات.مصدراً وحيداً أيضاً ملا 

 وهو أيضاً مصدر وحيد لتصور مفردات الدين، كالصالة وغريها. 

خرب املوثوق: وهو مصدر مجيع التصورات بشرط أن يكون املوثوق منطلقاً يف نقله   -4
 در التصورات الصحيحة املتقدمة.عن أحد مصا

يف اخلارج،  ولذلك العقل ليس مصدرًا للتصورات يف األصل وذلك ألن التصورات موجودة
والتعرف عليها يتم ابلطرق األربعة املتقدمة، وليس للعقل قدرة على استحداث تصورات من 

لوحي أو اخلرب  تلقاء نفسه، وإمنا هو ذاكرة للتصورات اليت يتعرف العقل بطريق احلس أو ا
 (29:1438: ب  )السعيدي املوثوق أو اخلرب املتواتر. 

ذكر ألشياء موجودة يف العقل أو عن طريق الرتكيب أو  ميكن للعقل تكوين صورة عن طريق الت
 . التخّيل أو االنتزاع، بل إن العقل هو الوسيلة للربط بني املتصورات إلحداث التصديق. انتهى
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وذلك  ومن  ومن أخطر األسباب اليت تسبب اضطراب فكري اعتبار العقل مصدر للتصورات،  
،  رة بطريقة الرتكيب خيالية أو موهومةإن العقل ال ميكن أن حييط بكل شيء وقد يكون صو 

ومن األمثلة على اعتبار العقل مصدر للتصورات تقدمي العقل على نصوص الوحي وكذلك من 
خدرات وجتربتها من أجل معرفتها، فهذه املغامرة مبنية على إن العقل انحية احلس استخدام امل

دمان بعدما يقع ولذلك العقل يعرف النتائج أو أن الشخص يعتقد إنه يستطيع التغلب على اإل
 . إذا حكم بناء على تصورات ومهية غري صحيحة وحدة قد خيدع اإلنسان

نه من خالل الربط أو الرتكيب أو الدمج حبيث إفالعقل مكون رئيسي للمعرفة وليس للتصورات  
عرفة دائرة أو االنتزاع ميكن أن يصنع املعرفة، ولذلك البد من التفريق بني املعرفة والتصورات، فامل

أوسع من التصورات، حبيث يعترب العقل مصدر للمعرفة وال يعترب مصدر للتصورات ألن العقل 
 من مهارات العقل. آلة للحفظ والتفكري والرتكيب والتنظيم وغريها

 (73:1438: ب  وميكن تقسيم اإلدراك أو املعرفة إىل مخسة مراتب وهي: ) السعيدي

 .وهو اليقني هو عليه إدراكاً جازماً العلم: وهو إدراك الشيء على ما -1
 الظن: وهو إدراك الراجح مع االحتمال املرجوح.  -2
 . الشك: وهو اإلدراك مع احتمال املساوي  -3
 اإلدراك املرجوح.الوهم: وهو  -4
 اجلهل: وهو إدراك منايف للحقيقة. -5

، أو ان بني الوهم واليقني أو بني الوهم والشك س وحيصل اخللل يف الفكر عندما ال يفرق اإلن»
  « بني الشك واليقني وهكذا، فيعطي األوهام حكم املعلومات ويتعامل معها على هذا األساس 

 ازمة وقد تكون بعيداً عن احلقيقة.( مما يؤدي إىل نتائج ج74:1438: ب  )السعيدي

وذلك بسبب اتباع  ومن ذلك تسمية األشياء بغري أمسها مما يؤدي إىل اختالط احلق ابلباطل 
كما قال هللا سبحانه  اليقني مع معارضتهم لليقني الواضح بسبب اتباع اهلوى  الظن فيما حقه 

ُ بَِها ِمْن ُسلَْطاٍن  إِْن ﴿وتعاىل:  نَْزَل اَّللَّ
َ
نُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أ

َ
يُْتُموَها أ ْسَماٌء َسمَّ

َ
إِْن ِِهَ إَِلَّ أ
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نُْفُس  َولََقدْ 
َ
نَّ َوَما َتْهَوى اْْل ومن    [23]النجم:  ﴾٢٣َجاَءُهْم ِمْن َرب ِِهُم الُْهَدى يَتَّبُِعوَن إَِلَّ الظَّ

ني الظن واليقني انتشار الشائعات وكذلك دوران املعلومات يف األمثلة كذلك على اخللط ب
 الكتب سواًء الكتب الدينية أو التارخيية أو اإلعالم مثل اليوتيوب.

أساسه املعرفة الصحيحة وهذه بعض اإلشارات اليت تساعد على ضبط حمتوى التفكري الذي 
ألن املعرفة يف األساس هي  املبنية على التصورات الصحيحة وكذلك الربط فيما بينها وذلك 

، فاآلراء جمموعة من التصورات الذهنية املرتبطة مع بعضها البعض على شكل منظومة
ض الواقع واملعلومات واألفكار واملعارف البد من التأكد من صحتها أوالً قبل تطبيقها على أر 

منها حىت لو  وذلك ألن الفكرة أو أي معرفة إذا كانت خاطئة يف األصل ال ميكن االستفادة 
مت تطبيقها على أرض الواقع بطريقة صحيحة وقد تؤدي إىل أضرار عظيمة يف املعرفة والعقائد 

 واآلراء.

 الفكرة أو املعلومة أو الرأي على أرض الواقع:تطبيق  -7

فسالمة  نشرع قانون أو أنمر أبمر البد من وضعه ابملوضع الصحيح، عندما نريد أن ننصح أو 
واجب، ألن اخلطأ يف تطبيقها قد يكون ضرره  على الواقع لرأي الصحيح أو اتطبيق الفكرة 

بسبب إن الفعل أشد أثراً من القول سواًء على النفس أو على  أشد من تطبيق اآلراء اخلاطئة
إىل عادة وقد يتحول إىل عقيدة لدى الشخص الفاعل أما ن الفعل املتكرر يتحول اآلخرين أل

اآلخرين فقد يعتقدون خطأ الرأي أو الفكرة بسبب تطبيقها غري املناسب مع صحتها مما يؤدي  
على رفض الفكرة من أساسها أو إهنم قد يعتربون هذا الشخص قدوة فيعتقدون إن هذا  

املكونة  ذا املوضع تنشأ االيديولوجيات  ء اخلطأ فيتبعونه ومن هالشخص ال ميكن أن يفعل الشي
ألن كثرياً من الناس خيلط » الفرق الفكرية أو العقدية املنحرفة، وذلك و للجماعات واألحزاب 

بني بطالن الفكرة واخلطأ يف تطبيقها، فيظن إن كل خطأ يف التطبيق هو راجع إىل عدم صحة  
الصحيحة يف تشويه الفكرة نفسها،    اخلصوم أخطاء التطبيق لألفكار، وقد يستغل  الفكرة أصالً 

والبد لسالمة تطبيق اآلراء   (163:1439)الطريفي: «حىت تنفر النفوس منها وتزهد فيها
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واألفكار الصحيحة من عدة أمور حىت يسلم اإلنسان من ميل النفس وعدم جترد العقل يف 
 . االختيار

 األول: مناسبة السياق:

له وما بعده، وال يلزم من صحته يف موضع أنه يصح  لكون له سياقه املتصل مبا قبكل شيء اب
، وأي شيء ال ميكن أن حيكم  يف موضع آخر سواًء كان من األمور املادية أو األمور املعنوية 

بناؤه إال على تسلسل صحيح يقوم بعضه على بعض على صفة معينة وليس بشكل عشوائي، 
 انتظام واتساق صحيح. ال يبين شيئاً، حىت تكون على شكل فوضويبفجمع احلجارة 

وإذا تقرر أن كل قول وفعل البد أن يتصل بشيء قبله وبعد، حىت يُعرف مكانه وموضعه   
الذي يصح فيه، فإن من أراد أن يبين فكرًا أو معىًن فالبد من نظره لذلك حىت يستقيم وإال 

 كان بناؤه هشاً مبقدار انفصاله عن ذلك السياق.

ل على استيعاب املعاين مبقدار اتساقها، وينقص االستيعاب النفوس والعقو  وهكذا فطر هللا
والفهم مبقدار ذلك االتساق فيها، كما إن املادايت غري املتسقة ال تثبت يف اخلارج، كذلك ال 
تثبت املعين يف األذهان، فمثاًل لو وضعنا يف بناء اجلدار حجارة )الطوب( أكرب من املستعملة 

جارة األخرى ألن حجمها أكرب، ولذلك لو وضعنا كلمة اجنليزية  فإهنا ال ميكن أن تتسق مع احل
 داخل سياق الكالم العريب لتكملة املعىن بدالً من الكلمة العربية فإهنا تؤثر على املعىن.

اجملتمعات واألفكار والشرائع إال وهي متصلة مع بعضها البعض يف  وال ميكن أن تقوم الدول و 
املادايت   من اخلاطئة إذا كانت متسقة أقدر على البقاء اٍق صحيح، فاملادايت واملعاينسي

 (164:1439)الطريفي:  واملعاين الصحيحة إذا كانت غري متسقة.

وألجل هذا األمر الكوين جاءت مجيع الشرائع السماوية متدرجة متسلسلة متسقاً بعضها على 
فوس الناس من عقائد يف ن  واألمر ابألفعال حبسب مابعض، وتدرج األنبياء يف إيصال األقوال  

مع العرب حبيث  سابقة، فإهنم يبدؤون منها مث يتدرجون يف البناء عليها، كما فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص
جعل األخالق مدخل إىل الدين مثل الصدق وصلة الرحم والكرم وغريها وهذا القدر املشرتك 
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ني له تدرج  دول واجلماعات والنظم والقواناملوجود يف اإلسالم ويف أخالق العرب، فإنشاء ال
 وانتظام متسق حىت تستقر وتدوم.

 الثاين: مناسبة الزمان للعمل

مل خيلق هللا عجلة الزمن إال وله أتثري يف األعمال، وذلك القرتانه أبشياء متصلة هبا من إقبال  
بعده ال يعين سالمة  ، وآاثر ذلك عليه، فصحة العمل وأتساقه مع ما قبله وما  النفوس وإدابرها

وقد يكون تقدمي العمل حٌب للنفس ورغبة يف  ، حىت يُنظر إىل مناسبة الزمان له وضعه مطلقاً 
استعجال حدوثه، خاصة يف النفوس املطبوعة على العجلة واحلدة والعكس كذلك فقد يكون  

 (1439: 171)الطريفي:  التأخري بسبب طبيعة النفوس من الربود والتواين.

 ( 172:1439)الطريفي:  مناسبة املكان للعملالثالث: 

ليس كل مكان يكون مناسب للعمل، فالنصيحة للحاكم أو للمدير أو أي شخص يف مكان 
عام ليست مناسبة ألن النفوس ال تقبلها، وقد يكون الفعل واحد ويقبل يف مكان ويرفض يف  

مثل تقبيل الطفل واملسح على رأسه فقد يكون رمحة يف مكان واعتداء على اخلصوصية  مكان
 حترش يف مكان آخر. يف مكان أو 

 ( 173:1439)الطريفي:   الرابع: مناسبة العامل هبا

إن العامل ابملعرفة أو ابلفكرة أو الرأي هلا أتثري كبري على العمل، وليس كل من عرف شيئاً  
ف األمر ولكن ال ميتلك املهارة لتطبيقه، أو إن ليس له رغبة يف العمل  عمل به، ألنه قد يعر 

 ا حتب وهتوى، وقد يكون العامل هبذه الفكرة أو املعرفة غري مقتنع هبا. ألن النفوس متيل إىل م

ذلك إن كل شخص له ما يناسبه من األعمال سواء بسبب طبيعته أو ضعف معرفته أو كو 
يصلح أن يعمل    يصلح أن يعمل يف الطب والطبيب ال  فالعامل املتخصص يف الدين المهاراته،  

ادة قد ال حتتاج قوة جسم ولكن حتتاج حزم وعزم وقوة يف فالوالية والقيوكذلك  عمل املهندس،  
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ألمانة وسعة ابل، بعكس اجلندي وعامل البناء فقد حيتاج قوة جسدية  العقل والرأي مع ا
 وغريها.

 اخلامس: الصفة اليت يُعمل هبا:

يتقن عليها العمل وهذا من السنن الكونية اليت تكون يف املادايت  وذلك إن كل عمل له صفة  
والشدة يف   عنوايت، وكل عمل حيتاج إىل هيئة يتم عليها كالرفق واللني يف موضع والقوةوامل

 (174:1439)الطريفي:  موضع آخر، والتدرج يف موضع واملسارعة يف موضع. 

ولكل مقام حال تناسبه ولكل شخص صفة تناسبه، فالرتبية لألطفال ليست كالتعامل مع 
شرتك بينهما ولكن لكل شيء موضعه، والتعامل مع الغنم املوظفني يف العمل مع وجود القدر امل

 كالتعامل مع الزجاج وهكذا.  سكالتعامل مع األبل، والتعامل مع احلديد ليليس  

 املؤثرات النفسية على منهجية التفكري واملعرفة وتطبيقها على أرض الواقع: التعامل مع    -8

حب اجلاه واملنصب واملال واملدح   حتقيق ما حتب من شهواهتا مثلمتيل النفس البشرية إىل 
وهذا امليل إىل هذه األمور ليس ممنوعاً ولكن فطرة هللا يف خلقه، ولكن  والنساء واألكل وغريها  

وتتفاوت درجات حب هذه زايدهتا عن احلد املطلوب أو طلبها ابلوسائل املمنوعة املمنوع هو  
وآخر حيب املدح وآخر   ، فشخص حيب اجلاه وآخر حيب األكلاألمور من شخص إىل آخر

ب عن التفكري الصحيح ألنه حتت ضغط ما حيب، حيب النساء فكل شخص قد يشغله ما حي
  فالذي يبحث عن اجلاه واملدح قد ال أيكل أمام الناس وقد يوزع املال من أجل أن يقال كرمي 

 وغريها.

ل معها هي إن فهذه الغريزة الفطرية جعلت الناس خمتلفني ومكملني لبعضهم البعض، والتعام
وهلا  اإلسالم جعل هذه األمور وسائل يتوصل هبا اإلنسان لشيء ينفعه بدينه ودنياه وآخرته 

  مقاصد وغاايت صحيحة وهذه الغاايت أساسها اإلخالص يف العمل هلل سبحانه وتعاىل 
علمه أن يكسب الوجاهة يف الدنيا ولكن خيسر يف األخرة وكذلك اجلاه فاإلنسان يستطيع ب

يف اليد الشيء كاملال واجلاه ، فالتوازن يف استخدامها هو املطلوب، حبيث جتعل وغريه واملال
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حكمت النفس  حبيث إذا  وليست يف القلب، ألهنا إذا جعلتها يف القلب وصار مقصد يف ذاته  
لل يف التفكري، وهذا اخلإىل  ة رغباهتا وشهواهتا أدى خدميف وجعلتهوالعواطف على العقل 

فوس تتصارع يف البحث عن هذه األمور من مال وننصب وجاه مما يقودها إىل اخللل جيعل الن
الكرب واحلسد واحلقد وغريه اليت مىت وقعت بني الناس فرقتهم وجعلتهم أعداء فيما بينهم من 

 أجل عرض من الدنيا. 

 ة:  هليفقه السنن اإل -9

األفراد واجملتمعات، وهي أشياء  السنن اإلهلية هي القوانني الثابتة اليت جعلها هللا حتكم الكون و 
تتكرر إذا فعلت بنفس الطريقة والظروف مثل جتمد املاء عند درجة معينة يف ظروف معينة  

ِ الَِِّت قَْد َخلَْت ُسنََّة ﴿: وهكذا، فالسنن اإلهلية من طبيعتها الثبات وعدم التغري كما قال اَّللَّ
ِ َتبْ  ومنها املبادئ الفطرية األولية مثل مبدأ  ، [23]الفتح:  ﴾٢٣ِديًَل ِمْن َقبُْل  َولَْن ََتَِد لُِسنَِّة اَّللَّ

أمران هللا ابلبحث والسري يف وقد السببية ومبدأ عدم التناقض وغريها من السنن الثابتة،  
قَْد َخلَْت ﴿كما قال هللا سبحان: يفية ابتداء اخللق  وكاألرض للنظر يف فيما حدث لألولني 

رِْض فَاْنُظُروا َكيَْف ََكَن ََعقَِبُة ِمْن َقبْلُِكْم ُسََنٌ فَ 
َ
]آل عمران:   ﴾137الُّْمَكذِِّبنيَ ِسرُيوا ِِف اْْل

 اْْلَلَْق  ﴿سبحانه:  وقال [ 137
َ
رِْض فَانُْظُروا َكيَْف بََدأ

َ
ُ يُنِْشُئ قُْل ِسرُيوا ِِف اْْل ُثمَّ اَّللَّ

ٍء قَِدي ِ ََشْ
َ لََعَ ُُك  ةَ اْْلِخَرَة  إِنَّ اَّللَّ

َ
، ومن سنن هللا اليت هلا ظهور  [20]العنكبوت:  ﴾٢٠رٌ النَّْشأ

 كبري يف القرآن الكرمي والواقع:

امللك أو القوة أو املال من شخص إىل شخص أو جمتمع  وهي انتقال  سن ة املداولة: -1
عن طريق التقنية  بطريقة سلمية إىل جمتمع وهكذا بفعل األسباب املطلوبة وقد تكون  

عن طريق الغلبة والقوة أو عن طريق املكر واخلداع وقد ية أو غري سلموالتجارة وغريها 
يَّاُم إِْن َيْمَسْسُكْم قَْرٌح َفَقْد َمسَّ ﴿قال هللا تعاىل: 

َ
 الَْقوَْم قَْرٌح ِمثْلُُه  َوتِلَْك اْْل

وإذا نظران لواقع اجملتمعات جند هذه السنة   [140]آل عمران:   ﴾  نَُداوِلَُها بَْيَ اْلَّاِس 
األمثلة على ذلك انتقال امللك من دولة إىل دولة كما يف اخلالفة األموية  واضحة ومن 

القوة لغري املسلمني وذلك لتخلفهم عن األخذ والعباسية والعثمانية وبعد ذلك انتقلت 
  ابألسباب الشرعية والدنيوية، وكذلك انتقال القوة من بريطانيا إىل أمريكا
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كية من شركة نوكيا إىل شركة أبل وشركة  وانتقال صناعة اهلواتف الذ  ( 2018)قسوم:
 .فاألايم دول ،وهكذا جسامسون

ومن األمور املهمة معرفة إن هللا جعل األايم دول بني الناس حلكمة يعلمها سبحانه فمن فعل 
األسباب املادية أيخذ نصيبه ولكن اليلبث أن أتخذه اجلوانب املعنوية واألخالقية حبيث 

جملتمع واحنالل أخالقه مث ضعفه وسقوطه، أما من أخذ مما يسبب تفكك ا عليه تطغى
واملعنوي فسوف يؤخذ من جهة القوة املادية وهكذا وأساسه صراع أفراد  ابجلانب األخالقي

اجملتمع من أجل أهدافهم املعنوية أو املادية مما يؤدي إىل اختالل األصول الكلية والقدر 
لتأثري على النموذج الفكري وتفكك اهلوية  املشرتك واالهتمام ابلتفاصيل مما يؤدي إىل ا

احملافظة على األصول وع إىل األصل وهو املرجعية ومراجعتها و الرجالثقافية، واملطلوب هو 
وعدم الدخول يف املقارانت مع الدول  املطلوبة قدر املستطاعاملادية الكلية وفعل األسباب 

دولة حبيث إن الظروف ختتلف واجملتمعات األخرى وتقليدها ألن ذلك يضر اجملتمع وال
 . إمنا النظر إىل واقع اجملتمع وإرجاعه لألصل تدرجيياً والوضع املادي واملعنوي والثقافة ختتلف و 

وهي التحول من وضع إىل وضع آخر وهذه السنة وضعها هللا من سنة التغيري:  -2
ضمن األسباب اليت يفهم هبا الناس الواقع وأصول وبداايته وذلك إن كل تغيري 

والتغيري  يكون سبب وله سبب وهذا التغيري له نتيجة سواء كانت سلبية أو إجيابية
يبدأ من عند الناس حبيث إهنم الذين يغريون حياهتم بفعل أيديهم كما قال هللا  

ِ  ﴿سبحان وتعاىل:  ْمِر اَّللَّ
َ
َِباٌت ِمْن بَْيِ يََديْهِ َوِمْن َخلْفِهِ ََيَْفُظونَُه ِمْن أ ََلُ ُمَعق 

نُْفِسِهْم  إِنَّ 
َ
وا َما بِأ ُ ِ ُ َما بَِقْوٍم َحِتَّ ُيَغري  ِ َ ََل ُيَغري  وإذا نظران   [11]الرعد:  ﴾ اَّللَّ

من حال إىل حال   للواقع والتاريخ والقرآن جند الكثري من األمثلة اليت تغري وضعها
 . أخرى كما يف قصة قوم سبأ

فسنن هللا ف وغريها من السنن، ومن السنن اإلهلية سنة املدافعة وسنة التمكني واالستخال
ال تتغري سواء كانت يف الكون أو األفراد أو اجملتمعات ومن عرفها ال تتحول وال تتبدل و اثبتة 

ااتت  نباملخلوقات األخرى كاحليواانت والعرف كيف يتعامل مع نفسه أوالً مث مع الناس ومع 
جملتمعات فهي اثبتة فيعطى وغريها، وهذه السنن سنن قهرية يف الكون أما يف اإلنسان وا
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  يعلمه هللاوميهلهم إىل أجل  احملسن عمله وقد يتأخر ويؤخذ الظامل بظلمة ولكن قد ميأل هلم
ْمِهلُْهْم ُرَويًْدا﴿كما أخربان عن الكافرين يف قوله تعاىل: 

َ
ِِل الََْكفِرِيَن أ ،  [17]الطارق:  ﴾١٧َفَمه 

من حكمة   اميكن أن يعرفه اإلنسان ألن هذ ع النتائج الو وقت وق  نفاألسباب هلا نتائج ولك
املطلوب من اإلنسان فعل املطلوب فقط وهي األسباب   نوذلك ألهللا يف األخذ ابألسباب، 

 ميكن تقسيمها إىل نوعني: اليت

أسباب نتيجتها مباشرة وذلك لعدم ارتباطها أبشياء أخرى، مثل من أكل الطعام دهب  -1
 ظمأه وهكذا. ذهب جوعه ومن شرب 

األخذ هبا  أسباب نتيجتها غري مباشرة وذلك الرتباطها أبشياء أخرى وهذه األسباب عند    -2
 (41:1439)اجلوزية:  البد من النظر إىل أربعة أمور:

أن يكون الفاعل مؤثر: مثل من أراد أن يعمل عمالً البد أن يكون لديه املعرفة واملهارات   -1
 وجه صحيح.  الالزمة حىت يقبل يف هذا العمل ويؤديه على

لعمل وهذا العمل أن يكون احملل مناسب أو متاح: وذلك أن يكون فيه مكان متاح ل -2
 مناسب ملهارات ذلك الشخص.

يتوافق   ليس معه رخصه أو عمره صغري غري العدم وجود مانع: مثل أن يكون الشخص  -3
 (41:1439)اجلوزية:  مع شروط العمل أو ال يريده صاحب العمل.

وجيد  ومشيئته: وذلك إن الشخص قد يكون لديه املعارف واملهارات الالزمة إرادة هللا -4
فرصة عمل وال يوجد مانع ولكن هللا يبّغض إليه هذا العمل أو جيعله هللا ينسى موعد املقابلة 

، وينطبق هذا األمر عندما يقدم شخص على اجلامعة ويكون معدله ممتاز  وتفوته فرصة العمل
  د مكان شاغر ملعدله وعدم وجود مانع مثل جو الفرصة متاحة يف اجلامعة لو وجنح يف االختبار و 

أن يكون سلوكه حسن ومل يفصل من أي جامعة قبل ويبقى الشرط الرابع وهو إرادة هللا فقد 
 ينسى املوعد أو حيصل على وظيفة ويرتك الدراسة وغريها.  
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 ل: هلذا األمر ابلسالح والدعاء فقا وقد مّثل ابن القيم رمحه هللا يف كتابه الداء والدواء مثال
ح، والسالح بضاربه ال حبده فقط فمىت كان السالح سالحاً  واألدعية والتعوذات مبنزلة السال»

اتماً ال آفة به، والساعد قوي، واملانع مفقود حصلت النكاية يف العدو، ومىت ختلف واحد من  
ري صاحل أو الداعي غري مؤثر مل جيمع يف نفسه غ هذه الثالثة ختّلف التأثري، فإذا كان الدعاء

(  املرجع السابق)  «ان مثّ "هناك" املانع من اإلجابة مل حيصل األثربني قلبه ولسانه يف الدعاء أو ك
 سواء االجابة أو رد عنه من الشر مثله أو األجر. الدعاء على ثالثة أحوال  هللا يف إجابة    وإرادة

تعامل مع احلياة وذلك وفقاً للسنن الكونية وفقه  وبذلك عندما خيربان اإلسالم عن كيفية ال
األسباب فإنه ينظر جلانبني ومها اجلانب املادي واجلانب غري املادي )املعنوي( فاألسباب 
املادية مثل احلصول على شهادة من أجل الوظيفة أو دفع املال مقابل األكل وغريها، أما  

والتفاؤل والصرب كما قال هللا تعاىل: املعنوية مثل الدعاء واحلسن الظن ابهلل األسباب 
ََلةِ  ِإَونََّها َلَكبرَِيةٌ إَِلَّ لََعَ اْْلَاِشعِيَ ﴿ ِْبِ َوالصَّ ِينَ  ٤٥َواْسَتعِيُنوا بِالصَّ نَُّهْم ُمََلُقو  اَّلَّ

َ
َيُظنُّوَن أ

نَُّهْم إَِْلْهِ َراِجُعونَ 
َ
تائج غري معلومة وهذا األمر بسبب أن هناك ن [46-45بقرة: ]ال ﴾٤٦َرب ِِهْم َوأ

مثل الشفاء من مرض قرر األطباء أنّه ال ميكن شفاؤه وهكذا، ولذلك األسباب حتدث فجأة 
 املسلم فعل األسباب أما النتائج فأمرها إىل هللا. على 

والعمل وطريقته وحدوده  وهناك الكثري من األمور املرتبطة مبنهجية التفكري مثل طلب العلم 
على الطريق، وهي وسيلة توصل للغاية اليت هي العبادة املوصلة  هذه إشارات وعالمات تدل و 

 إىل رضا هللا واجلنة. 

 رابعاً/ قاعدة: العادة حمكمة

وهذه القاعدة مرتبطة أبعراف كل بلد وعاداهتم حبيث إن معرفة عاداهتم وأعرافهم هلا دور كبري  
هومه يف الدول تفكري حبيث إن مفهوم الرايل السعودي خيتلف عن مفيف ضبط منهجية ال 

، يمن وغريها وهذا يضبط لغة التعامل بني الناس من مكان إىل مكاناألخرى مثل عمان وال
حبيث ختتلف األحكام عند اختالف العوائد واألعراف وليس االختالف يف اخلطاب وذلك إن 

لة األخرى ولذلك خيتلف احلكم فاخلطاب واحد رايل يف دولة ختتلف قيمتها عن الدو  100
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أو  يم خمتلف وكذلك اإلذن العريف يف شيء ما يقوم مقام اإلذن احلقيقواحلك
 (235:1433)الباحسني: .اللفظي

 اثنياً/ أسلوب العيش 

رحلة اإلنسان يف هذه احلياة قصرية، وهذه الرحلة هي العمر الذي يقضيه اإلنسان فيها كما  
رواة   «من جيوز ذلك أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني وأقلهم  »قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

من  ألي مكان (، هذه الرحلة تشبه الرحلة2017:1429) آل الشيخ:  3550الرتمذي 
حبيث إن اإلنسان يف  الجي أو جتاري أو سياحي أو غريه، أجل هدف معني سواء كان ع

تشغله عن هدفه الرئيسي  يكثر على نفسه حىت ال رحلته أيخذ ما حيتاج إليه من األشياء وال
، وتعترب ل لغاية معينة حبيث إن هذه الرحلة حمددة ووسيلة لتحقيق غرض معنيوهو الوصو 

يغادر ها وليس معه إال عمله الذي عمله،  حياة اإلنسان رحلة يقضيها يف هذه احلياة مث   
وقد أخربان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن حال الدنيا عندما انم على حصري قد أثر يف جنبه فقال له 

ظل حتت شجرة مايل وللدنيا، ما أان إال كراكب است»فقال: الصحابة: لو اختذت لك وطاء 
(، فاألصل إهنا ليست  1890:1429)آل الشيخ:  2377رواه الرتمذي  « مث راح وتركها

ابقية وهذا جيعلنا ننظر إىل اجلوانب األخرى من احلياة مثل طلب الرزق واألكل والنوم واجلاه  
حياته وليست غاايت يف ذاهتا، وليس معىن  هذه وسائل يستعني هبا اإلنسان علىو  ، واملكانة

الرزق والقوة وغريها بل اإلسالم أيمران أن نكون أقوايء كما  ذلك إن اإلسالم ال أيمر بطلب 
الضعيف ويف كٍل خري،  من القوي خرٌي وأحب إىل هللا من املؤمن ؤ امل:»قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
فال تقل لو أين فعلت تعجر، وإن أصابك شيء  ينفعك، واستعن ابهلل وال احرص على ما

م وراه مسل  «تح عمل الشيطانكذا وكذا ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل فإن لو تف 
نستخدم أقوى أمران أن و ( فالقوة مطلوبة يف كل األمور 1142:1429)آل الشيخ: 6774
وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمنْ ﴿للتعامل مع األعداء كما قال هللا تعاىل:  الوسائل ِعدُّ

َ
ٍة َوِمْن َوأ  قُوَّ

 ِ فاإلسالم أمران أن أنخذ بكل   [60]األنفال:  ﴾وََعُدوَُّكْم  رِبَاِط اْْلَيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدوَّ اَّللَّ
وكان ملسو هيلع هللا ىلص يتوازن يف  وسائل القوة املشروعة ولكن وضع هلذه القوة ضوابط وقواعد وحدود، 

: صة الثالثة الذين قال أحدهموهي الوسطية والعدل كما يف قحياته بني التشدد والتساهل 
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أان أصلي الليل وال أانم وقال اآلخر: أان أصوم وال أفطر قال اآلخر: أان أعتزل النساء فال  
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا إين ألخشاكم هلل وأتقاكم »أتزوج أبداً، فجاء النيب فقال 

رواه   «ب عن سنيت فليس مينله، لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغ
أحل هللا لنا البيع وحرم  أن ومن هذه األمور ( 438:1429)آل الشيخ:  5063خاري الب

وثبات   الراب وذلك ألن البيع يف حركة مفيدة للطرفني البائع واملشرتي أما الراب فهو سكون
رمه هللا كما قال  ، حبيث إن الراب هو زايدة األموال الثابتة غري املتحركة ولذلك حملالصل األ

يَْطاُن ِمَن الَْمس ِ  ﴿تعاىل:  ِي َيَتَخبَُّطُه الشَّ ِبَا ََل َيُقوُموَن إَِلَّ َكَما َيُقوُم اَّلَّ وَن الر 
ُكلُ

ْ
ِيَن يَأ اَّلَّ

ِبَا  َفمَ  َم الر  ُ اْْلَيَْع وََحرَّ َحلَّ اَّللَّ
َ
ِبَا  َوأ نَُّهْم قَالُوا إِنََّما اْْلَيُْع ِمثُْل الر 

َ
ْن ْن َجاَءهُ َموِْعَظٌة مِ َذلَِك بِأ

ْصَحاُب اْلَّارِ  ُهْم فِيَها 
َ
ولَئَِك أ

ُ
ِ  َوَمْن ََعَد فَأ ْمُرهُ إََِل اَّللَّ

َ
َرب ِهِ فَانَْتََه فَلَُه َما َسلََف َوأ

ونَ  علي وقد رسم  ألن فيه ضرر على الشخص اآلخر مع الوقت  [275]البقرة:  ﴾٢٧٥َخادِلُ
بسبب تراكم ء على األخالق  الصور الواقعية ألثر الراببعض الوردي يف حبثه عن األخالق 

وهذه الصور ألتقطها من اجملتمع العراقي ) الوردي:  الديون اليت تقود إىل الكذب واملماطلة 
34:2017). 

ال أو اصالح احوال ة اصالح النفس واحليواحلياة صعبة حتتاج إىل جماهدة وتعب سواء من انح
نَْساَن ِِف َكَبدٍ لََقْد ﴿ هللا تعاىل: اآلخرين كما قال  ْقَنا اْْلِ

)املراد ما   [4]البلد:  ﴾٤َخلَ
فاحلياة حتتاج بدل أقصى  (988:1435سعدي:اليكابده ويقاسيه من الشدائد يف الدنيا( )

اجلهد سواء يف اصالح النفس أو اصالح احلال املادية أو االجتماعية وغريه وقد أخربان هللا  
اب املطلوبة واستمر على فعلها كما قال هللا  بذل األسبسبحانه وتعاىل أنه يهدي من 

َ لََمَع الُْمْحِسنِيَ ﴿تعاىل: ِيَن َجاَهُدوا فِيَنا َْلَْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا  ِإَونَّ اَّللَّ   ﴾ ٦٩َواَّلَّ
كما قال الرسول  وقد حث اإلسالم على العمل واالستغناء عن الناس    [69]العنكبوت: 

  « ومن يستغين يغنه هللا ...من يستعفف يعفه هللا ..  :»فقالااًل عندما سأله األنصار م  ملسو هيلع هللا ىلص
احلالل مهما احتقره الناس    العمل( فاإلسالم حيث على  1429:116متفق عليه )آل الشيخ:  

"ما بعث هللا نبياً إال رعى الغنم"  »من رعي الغنم أو االحتطاب وغريها كما قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
رواه البخاري   «أرعاها على قراريط ألهل مكة"كنت   فقال له أصحابه وأنت؟ فقال: "نعم،

ألن حيتطب أحدكم حزمة على   »: (  وقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص175:1429)آل الشيخ :  2262
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) آل الشيخ:   2373رواه البخاري «ظهره خرٌي له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو مينعه
ب والنوم واحلياة  والشر ( ومل يرتك اإلسالم شيئاً إال أخربان كيف نفعله من األكل  186:1429

نعمتان مغبون فيهما  »كما قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: الزوجية وطلب الرزق واستغالل الصحة والفراغ  
( وكذلك 539:1429)آل الشيخ:  6412رواه البخاري  «كثري من الناس: الصحة والفراغ

وخاصة    يف اللباس حبيث إن لباس الرجال خيتلف عن لباس املرأة وكذلك كيفية التعامل مع املال
، ومن أهم  فيما خيتص يف حقوق اآلخرين من الفقراء واملساكني وغريهم من الصدقة والزكاة

أسلوب العيش هو احلذر من الرفاهية والرتف  األمور اليت البد من النظر إليها عندما ندرس 
املدى    ألهنا تولد االتكالية واالعتماد على اآلخرين مما يؤثر على األمة اإلسالمية أو الدولة على

البعيد ولذلك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل خيش علينا الفقر وإمنا خاف علينا من الغىن املؤدي إىل الرفاهية 
ة على حساب األمور األساسية وكذلك االهتمام والرتف والكسل واالهتمام ابألمور الشكلي

ابملصاحل على حساب املبادئ حبيث إن اإلنسان يكون مهه مجع املال وليس مهه أن يكون  
وهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكين أخشى أن تبسط عليكم » كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص   حالالً 

 «فتهلككم كما أهلكتكم  الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها،
 (. 328:1429وراه البخاري ومسلم )صاحل آل الشيخ: 

ميكن حصرها   اإلسالم والالنقاط إشارة لبعض األمور اليت تتعلق يف أسلوب العيش يفه وهذ
 يف حبث واحد ألن اإلسالم اشتمل على مجيع أمور احلياة. 

 لثاً/ أسلوب املعاملةاث
أن نبحث عن القدوة يف هذا األمر، وهو نبينا  عندما نبحث أسلوب املعاملة يف اإلسالم البد 

ْسَوةٌ ﴿كما قال تعاىل:     حممد ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
ِ أ َحَسَنٌة لَِمْن ََكَن يَرُْجو    لََقْد ََكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اَّللَّ

َ َكثرًِيا َ َواْْلَوَْم اْْلِخَر َوَذَكَر اَّللَّ ال ابن كثري رمحه هللا تعاىل:  ق    [12]األحزاب:    ﴾٢١اَّللَّ
: الدمشقي)  «  هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف أقواله وأفعاله وأحواله»

مجيع شرائح   ث فيها جيعلنا نعرف كيفية تعامله معوالنظر إىل حياته والبح، (443:1420
ه وضيوفه وجريانه  والنساء واخلدم وأصحابوأصحابه واحفاده أهله وزوجاته وأوالده ك  اجملتمع 

واألغنياء والفقراء والصغار والكبار والقادة والعمال وأهل  املصائب وذوي العاهات  وأصحاب 
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والنابغني واملتخاصمني والعصاة واملذنبني واملنافقني  املدينة والبدو ) األعراب( واملسلمني اجلدد
العظيم الذي ذكره هللا فكتابه يف قوله تعاىل:  إن خلق النيب  و والكفار ومع الدواب وغريها 

لق جيعلنا نبحث عن بعض معاين هذا اخل  [4]القلم:  ﴾٤ِإَونََّك لََعََل ُخلٍُق َعِظيمٍ ﴿
ة يف التعامل مع الناس وبعض األمثلة من تعامله العام األموروسوف نستعرض بعض  ،العظيم

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 ورمحته هبم.حب اخلري واهلداية للناس 
كان عليه الصالة والسالم حريصًا على هداية احللق وذلك ألنه حيب اخلري هلم كما قال هللا 

نُْفِسُكْم َعزِيٌز َعلَيْهِ َما ﴿:تعاىل
َ
َعلَيُْكْم  َعنِتُّْم َحرِيٌص لََقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل ِمْن أ

ومن األمثلة على حرصه على هداية الناس قصة     [128]التوبة:    ﴾١٢٨بِالُْمْؤِمنَِي رَُءوٌف رَِحيمٌ 
فعن سعيد بن املسيب عن أبيه أنه أخربه أنه ملا حضرت عمه أبو طالب كما جاء يف احلديث 

هشام، وعبد  د عنده أاب جهل بنأاب طالب الوفاة جاءه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوج
هللا بن أيب أمية بن املغرية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب طالب:" اي عم! قل ال إله 
إال هللا كلمة أشهد لك هبا عند هللا " فقال أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية: اي أاب طالب!  

عليه، ويعودان  عليه وسلم يعرضها أترغب عن ملة عبد املطلب، فلم يزل رسول هللا صلى هللا
بتلك املقالة؛ حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد املطلب، وأىب أن يقول ال 
إله إال هللا. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أما وهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك "  

ِ ﴿ فأنزل هللا تعاىل فيه  ْن َما ََكَن لِلنَِّب ِ َواَّلَّ
َ
يَْسَتْغفُِروا لِلُْمّْشِكَِي َولَْو ََكنُوا يَن آَمُنوا أ

ْصَحاُب اْْلَِحيمِ 
َ
نَُّهْم أ

َ
َ لَُهْم أ وِِل قُْرََب ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ

ُ
 .[113]التوبة:   ﴾١١٣أ

 .(106:1429الشيخ: )آل1360رواه البخاري

قال:   -نهرضي هللا ع-ابن عباس  رواه عبدهللا    الذي  ديثاحللصغار كما يف  اتعليم  حرصه على  و 
ايغالم إين أعلمك كلمات: احفظ هللا حيفظك، احفظ هللا  »كنت خلف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يوماً فقال:

جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعوا  
يء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا  على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بش 
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لى أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت األقالم وجفت ع
وذلك ألن الصغار هم مستقبل   (1904:1429)آل الشيخ:    2516رواه الرتمذي    «الصحف

الرمحة   اجملتمعات، ودعوته لغري املسلمني من املشركني واليهود والنصارى وتعامله هلم جبانب
عندما مرض  ا يف قصة الغالم اليهودي الذي كان خيدم النيب ملسو هيلع هللا ىلصكم   وحب اخلري واهلداية هلم

احلمد هلل الذي أنقذه يب من » :وزاره النيب وحرص على إسالمه فلما أسلم قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
، وهذه األمر جيعل املسلم يقتدي (106:1429)آل الشيخ:  1356رواه البخاري «النار

ال يومن  »لمني كما قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تعامله مع الناس وخاصة اخوانه املس ابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف 
(، 3:1429رواه البخاري ومسلم ) آل الشيخ:  «حيب لنفسه أحدكم حىت حيب ألخيه ما

وذلك إن حب اخلري للناس له دور كبري يف متاسك اجملتمع وذلك من خالل التسامح والعفو 
الدين  "» الناس كما قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ةوالعامل إىل عاملناس من امللك واألمري لوالنصيحة 

رسول هللا؟ قال: " هلل ولكتابة ولرسوله   ملن اي  - رضي هللا عنهم-" فقال الصحابة النصيحة
 (2362:1429)آل الشيخ:   4202النسائيرواه  «وألئمة املسلمني وعامتهم"

 التعامل مع اجلاهل
تنفعه   الشيء على عكس ما هو عليه، فاإلنسان اجلاهل قد يفعل أشياء ال إدراكاجلهل هو 

تضره كما حدث يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع الشاب الذي   وقدتضره أو يطلب أشياء ال تنفعه    وقد
 ل للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ائذن يل ابلزان! اق

 . فأقبل عليه القوم فزجروه، قالو مهّْ مهّْ  

 فقال ملسو هيلع هللا ىلص: "أدن" فدان منه قريباً، فجلس 

 "أحتبه ألمك" :النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال له

 فقال: ال وهللا جعلين هللا فداك.

 لناس حيبون ألمهاهتم" قال: " أفتحبه ألختك؟"قال: "وال ا

 فقال: ال وهللا اي رسول هللا، جعلين هللا فداك. 

 قال: "وال الناس حيبون ألخواهتم" قال: " أفتحبه لعّمتك؟"
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 فقال: ال وهللا جعلين هللا فداك.

 س حيبون لعماهتم" قال: " أفتحبه خلالتك؟"قال: "وال النا

 فداك.فقال: ال وهللا جعلين هللا 

 قال: "وال الناس حيبون خلاالهتم"

 فوضع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يده عليه وقال: " اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه" فلم يكن بعد 
فاإلنسان يف األصل ضعيف  ،  (611:1437  رواه أمحد ) املنجد:  «ذلك الفىت يلتفت إىل شيء

اخلطأ واخلوف واحلزن والغضب رمحته والرأفة وهذا الضعف أييت بعدة صور مثل:    من  ولذلك البد
واالستعجال والشكوى واجلهل وغريها من صور الضعف، وقصة ذلك الشاب هي من ضعف  

ه هو  اإلنسان الذي أييت بسبب اجلهل، وهذا األمر لو تعمقنا يف دراسته لوجدان سبب حصول
ًء من انحية  النظرة القاصرة للحصول على اللذة احلاضرة ونسيان األمل الذي يتبع هذه اللذة سوا 

فاإلنسان يقرتب من اللذة ويبتعد عن األمل ولكنه مل   دينية أو اقتصادية أو اجتماعية وغريها،
والقرب منه   ، ففعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع هذا الشاب يفرق بني اللذة املؤقتة واللذة الدائمة وكذلك األمل

فضل وسيلة ومناقشته واحلوار معه ومنع الناس من زجره وتوبيخه وتوضيح الصواب له هو أ 
للتعامل مع الذين يفعلون أشياء غري صحيحة أو يطلبوهنا، ومن هذا الزاوية يكون دور القدوات 

خهم  واملصلحني يف اجملتمع وذلك برمحة الناس عن طريق توجيههم وتعليمهم، أما زجرهم وتوبي
ستغلوهنم م قد يذهبون إىل آخرين يأو االبتعاد عنهم من غري توجيه وإرشاد فليس هو احلل ألهن

 يسبب االفرتاق والتشتت إىل جمموعات أو مجاعات وأحزاب. ابألسلوب احلسن مما

 التعامل مع النساء  
الزوجة    و ا بشكل عاميف هذا اجلانب سوف نبحث جانب طبيعة املرأة وكيفية التعامل معه

استوصوا ابلنساء خريًا فإهنن خلقن من ضلع أعوج وإن »بشكل خاص، وذلك يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
وج شيٌء من الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا  أع

"ال  يفرك ال»(، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:269:1429)آل الشيخ: 3331وراه البخاري  «ابلنساء خرياً 
)الدرر السنية:   1469رواه مسلم «إن كره منها خلقًا رضي منها آخريبغض" مؤمن مؤمنة، 
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قال: "  ر فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن" قيل: أيكفرن ابهلل؟"أُريت النا»وقوله (، 1441
يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان، ولو أحسنت إىل إحداهم الدهر مث رأت منك شيئاً قالت:  

وهذه األحاديث توضح  (  4:1429) آل الشيخ:    29رواه البخاري  « رأيت منك خرياً قط"  ما
 لنا بعض اجلوانب من طبيعة املرأة منها: 

ل سلوك املرأة من أصعب األمور وبعض السلوكيات عندها ال ميكن يعدتإن  -1
تعديلها، والتعامل معها هو التعايش والتكيف مع هذا السلوك أو الطالق، ولذلك 

 النظر واملوازنة بني املصاحل واملفاسد وعدم االستعجال.   البد يف هذا األمر من بُعد
فعلت من السيئات ولذلك البد  إن املؤمن البد أن جيد يف املرأة مميزات مهما -2

لإلنسان أن يركز على اجلانب اإلجيايب وحياول إصالح اجلانب السليب، فالعدل 
 مطلوب.

في مجيع املزااي للرجل طبيعي عند املرأة، وهو أن ختانكار املعروف واإلحسان شيء   -3
، فالغالب إن املرأة ال ختلو من الكذب والعناد، ولذلك عندما بسبب خطأ واحد 

ف الرجل هذه الطبائع يستطيع التعامل معها بوضوح، وكذلك املرأة لو عرفت يعر 
وهذه الزاوية من النظر تقلل الكثري  طبائع الرجل عرفت كيف تتعامل معه بوضوح

 . اجملتمعمن مشاكل الطالق يف 

هلن دور كبري يف اجملتمع، بل من أهم األدوار وهو الرتبية ولكن البد من معرفة طبيعة النساء 
 ﴿ وذلك إهنا ختتلف عن الرجل كما قال هللا سبحانه وتعاىل:  ملرأة من أجل التعامل معهاا

نََْث   
ُ
َكُر ََكْْل فكل جنس له طبيعته اليت تناسبه فاألصل  ،  [ 36]آل عمران:    ﴾َولَيَْس اَّلَّ

ُبُيوتُِكنَّ  َوقَْرَن ِِف  ﴿كما قال هللا تعاىل:  يف املرأة هو القرار يف البيت إال عند احلاجة والضرورة  
َ َورَ  ِطْعَن اَّللَّ

َ
ََكةَ َوأ ََلةَ َوآتَِي الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
وَِل  َوأ

ُ
َج اْْلَاهِلِيَّةِ اْْل ُسوََلُ   َوََل تََِبَّْجَن تََِبُّ

َِرُكْم َتْطِهرًيا ْهَل اْْلَيِْت َوُيَطه 
َ
ُ ِْلُْذهَِب َعنُْكُم الر ِْجَس أ   ﴾ ٣٣إِنََّما يُرِيُد اَّللَّ

  « إلزمن بيوتكن فال خترجن لغري حاجة»قال ابن كثري يف تفسريه   [ 33]األحزاب: 
على  طلب املعاش والرزق والقوامةأما الرجل فاألصل فيه هو ( 450:1420: 3)الدمشقي

هو أساس  نعرف ما النساء وهو املسؤول عن البيت، فالتفريق بني طبيعة الرجل واملرأة جيعلنا 
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ومعرفة دورهن األساسي واملؤقت حيل امل مع النساء عظيم ومعرفة سرية النيب يف التع، التعامل
 كثري من مشاكل احلياة. 

 ( بُعد النظر)التخطيط االسرتاتيجي 

عندما نبحث يف سرية النيب من زاوية النظر إىل املستقبل جند إنه بعيد النظر وهذه صفة املسلم 
يف أحكامه وأن ينظر   الذي يتعامل الواقع ويدرس مآالت األمور وعواقبها حبيث ال يستعجل

إىل الواقع نظرة كلية ومشولية من حيث املصاحل واملفاسد ومن حيث احلاضر واملستقبل بناء على  
تكون نظرته جزيئة قاصرة على االنتصار يف املوقف احلايل، فعندما نرجع  معرفة املاضي، وال

جربيل   عندما أاته عند رجوعه من الطائف مهموماً لسرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص وننظر يف موقفه من قريش 
فقال   ) ومها جبال أيب قبيس وقعيقعان مبكة(  ومعه ملك اجلبال يريد أن يطبق عليهم األخشبني

رواه   « بل أرجوا أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا ال يشرك به وحده شيئاً »النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 (، حبيث أنخذ من هذا املوقف أمرين ومها: 262:1429)آل الشيخ:  3231البخاري

 والتفاؤل. هللسن الظن ابح -1
عدم االستعجال: وذلك إن اإلنسان يصل ملرحلة ال يستطيع تغيري الواقع احلايل  -2

حدث يف هذه القصة حبيث إن أاب   اآلن ولكنه قد يتغري يف املستقبل، وهذا ما
خالد بن الوليد سيف هللا املسلول كان كافراً وخالد مسلماً وكذلك كان أبو عكرمة 

مسلما، وهذا من معاين " بل ارجوا أن خيرج  ةبينما ابنه عكرم راً بن أيب جهل كاف
وهذين األمرين من أهم األصول  يشرك به شيئاً. هللا من أصالهبم من يعبد هللا ال

 يف التخطيط ووضع االسرتاتيجيات.

 (258:1429)آل الشيخ :  ومن األمور املهمة يف التعامل مع الناس والواقع قصة صلح احلديبية
اتفق  اد املسلمون أن يعتمروا ولكن قريش اعرتضتهم ورفضوا دخوهلم مكة ومع ذلك ار  عندما

ولكن عند للمسلمني أمور ظاهرها عدم وجود املصلحة ما أرادوا يف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع قريش على 
النظر من اجلانب السياسي هلذه القصة هلا عدة معاين من أمهها: االعرتاف بقيام دولة جديدة  

بعدم  شالعرتاف غري ظاهر وإمنا غلب على املوضوع عزة وكربايء قريا الإلسالم ولكن هذ
 ملسو هيلع هللا ىلص مكة، ونستفيد من هذه القصة عدة أمور منها: دخول النيب 
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 النظرة الشمولية للوضع والواقع ودراسته من مجيع النواحي. -1
النظر إىل ماآلت األمور والنتائج بعيدة املدى وعدم تغليب االنتصار احلايل أو  -2

لية، وذلك إن اإلنسان قد يكسب احلاضر ولكن خيسر املستقبل ألنه  حلااملصلحة ا
، وهذه فائدة التفكري االسرتاتيجي خالل التعامل مع مل يوازن بني الصاحل واملفاسد

 . اآلخرين ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية
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 اخلامسالفصل  
 ومناقشتها حول نتائج الدراسةحتليل 

 وية الثقافيةأثر الباراداي على اهل
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ة الثقافية  اهلويو رادامي الباك  مواضيعمن ته يف الفصول السابقة مناقش بق س بناء على ما
ابإلضافة إىل بعض االستنتاجات    ،انها يف هذا البحث وهي اإلسالمجعية اليت اخرت املر و 

  الفصل ش هذا يناقفس ،كيفية احملافظة عليهعتقاد و كيفية بناء اال  مثل:حبثها سبق اليت 
الثقافية   على اهلوية   الباراداميحول أثر  من نتائج  إليه الباحث توصل    ما بشكل خاص

يكون يف هناية هذا  وس ، ضوعحول هذا املو مناسبة وحتليلها من أجل اخلروج برؤية 
 . الفصل ملخص ألهم النتائج بشكل جممل

 الباراداي على اهلوية الثقافية؟كيف يؤثر اًل/  أو 
شعور   أنهاالنتماء األصل يف حبيث إن الثقافية األساسي يف اهلوية  الرابطيعترب االنتماء هو 

يتبعه السلوك الذي من خالله  يتحول مع الوقت إىل تعّلق وبعد ذلك اثبت جتاه شيء معني 
ينية والسياسية وغريها وهو من أهم العوامل يف تقوى الروابط االجتماعية والدتتكون العادات و 

مرتبطة بناء اجملتمع، وهذا االنتماء له أسباب جتعله يقوى أو يضعف وهذه األسباب يف الغالب  
، وقد يكون  وقوة االنتماء مرتبطة بدرجة التعلق بشيء ما ،  أو احلاجة   إما اللذة واألمل أو العادات 

حيدث يف بعض الوظائف أو الدراسة يف اخلارج  ء سلوك من أجل حتقيق حاجة كما االنتما
 وغريها.

االنتماء املبين على اللذة واألمل أو العادات أو احلاجات مرتبط ابلنموذج الفكري أو البارادامي  
لثقافية  األمل وارتباطها ابالنتماء واهلوية اللذة و وسوف أتعمق يف هذه النقطة ألمهيتها وارتباطها اب

ومن الشعور ابللذة واألمل تتكون قوة  »  «مل مها لسان احلياة املادية واملعنوية واللذة واأل»وحركتها،  
اإلحساس، ومن هذه القوة تشتق احلياة املادية واملعنوية، ويكون لسان األعضاء املعرب عن اللذة 

قاهر غري مهمل واألمل متجربًا بنسبة ما يقتضي من احلاجات، ومن هذه احلاجات ما هو 
 «فاجلوع هو أشد األآلم هواًل، واحلب هو أكثر اللذات تغلباً كاجلوع مثاًل، 

 (.25:2016)لوبون:

  ، وال استمرار للذة واألمل، فمن طبيعتهما الوهن السريع، فإذا استمرت اللذة فال تبقى لذة 
ليست لذة إال إذا  وينقص األمل إذا اتصل ومل ينقطع وقد يصري نقصان األمل لذة، وعليه فاللذة 
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ع اللذة واألمل انموس كوين مرتبط  تكون اللذة معروفة إال إذا قيست ابألمل، فتقطّ مل تتصل، وال
ابلسنن اإلهلية الثابتة قاٍض جبعل التبدل أساس اإلحساس، فنحن ال نشعر ابألحوال إذا اتصلت 

اجلائع ختتلف عن اإلنسان أمر نسيب حبيث إن لذة األكل عند اللذة ( ف26:2016) لوبون: 
وعلى ذلك  يقاس   املعلومة  ة املعلومة عند اجلاهل ختتلف عن لذهتا عند من يعرفالشبعان، ولذ

، وكذلك أمل اجلوع خيتلف عند من تعّود على اجلوع عن غريه ممن مل يشعر غريها من األمور
 ابجلوع حبياته وهكذا. 

اإلنسان   ن االرتباط وثيق بني اللذة والفعل وإنواللذة واألمل يوراثن الرغبة يف الشيء، حبيث إ
مل املوجودين يف الشيء، فالرغبة هي احملرك األساسي لإلرادة الباعثة على  اليتحرك وفق اللذة وا

( فاإلنسان ال يعيش بدون رغبة، ولذلك البد من التفريق بني 28:2016العمل )لوبون: 
الرغبة  األمل فهو ابن الرغبة ال » ، أماالشيءالشهوة إىل الرغبة واألمل واللذة ، فالرغبة هي 

  « نفسها، إذ هو عبارة عن استعداد نفسي جيعل اإلنسان يعتقد إمكان حتقيقه ما فيه من رغبة
فاألمل هو اللذة املرجوة وهو مرتبط ابلتفاؤل، أما الرغبة فهي شهوة  ، ( 28:2016)لوبون: 

عمل من مل الذي حيرك اإلرادة الباعثة على الاألتحول إىل  ت  الرغبة فإهنا  مؤقتة، أما إذا استمرت 
فالرغبة شعور مؤقت، أما األمل فهو شعور مستمر، وأما اللذة فهي أجل حتقيق تلك اللذة. 

واللذة إذا مل توضع مبوضعها املناسب سوف  باشرة ابلفعل، سببها املبين على امل إدراكنتيجة 
لوب هو مط  واللذة منها ما تسبب الكثري من املشاكل والتفكك يف الشخصية أوالً مث يف اجملتمع،  

حتقيق اآلن ومنها مايكون مؤجل إىل املستقبل فمثاًل رغبة الطفل أن يتحمل مسؤولية الكبار  
صية الطفل يف املستقبل ويف حياول تعويض  هلا لذة ولكن حتقيقها اآلن سوف يؤثر على بناء شخ

 . ما فاته عندما يكرب

 : - تعاىلرمحه هللا-وحلصول اللذة البد من ثالثة أمور وهي كما يذكر ابن تيمية»

 )الرغبة( األول: احلب كاالشتهاء للطعام

 وحنو الثاين: إدراك احملبوب كأكل الطعام، وهذا الثاين يسمى إدراكاً وذوقاً ونيالً ووجداً ووصاالً 
 ذلك مما يعرّب عنه يف إدراك احملبوب سواًء كان يف الظاهر أو يف الباطن. 
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فاللذة   د ت( :156)البسام:  « للشهوة.الثالث: اللذة احلاصلة بذلك، واللذة أمر مغاير 
إدراك اللذة يكون عن طريق احلواس اخلمس والفطرة، فرائحة العطر هلا لذة  وأصل  ، نتيجة

وعكسها الروائح الكريهة تسبب األمل والنظر إىل احملبوب له لذة وعكسه النظر إىل العدو وغري 
األمل، وكلها ميكن تضمينها يف   ذلك وهذه راجعة ملصادر التصورات اليت ينتج عنها اللذة أو

 : د ت(150ث: ) البسام: أنواع اللذة الثال

اللذة احلسية: وهي اللذة املتعلقة ابجلسد كاألكل والنكاح وحنوها مما يكون حمسوساً  -1
 ابجلسد.

غريه كاملدح   س: وهي مما يتخيله اإلنسان ويتومهه بنفسه أو نف)النفسية(اللذة الومهية -2
ت األكل له، فإن ذلك من لذيذ احملبوب، كما أن فوا الطاعة  له أو التعظيم له أو 

حبيث ال يكون له قدر عند غريه وال منزلة   يؤمله،  والشراب يؤمله فإن فوات الكرامة
 يؤمله وغريها من األمور املشاهبة. 

يعلمه بعقله وقلبه وروحه كالتذاذه بذكر هللا وطاعته ومعرفته    اللذة العقلية: وهي ما -3
 اجلهل املركب. ، وأتمله ابجلهل، سواًء اجلهل البسيط أو ومعرفة احلق

ا من حيث إن حركة اإلنسان ومن هذه األنواع الثالث ميكن القول إن االنتماء مرتبط هب
أو احلاجات النفسية أو احلاجات العقلية والروحية،   املاديةواجملتمعات مرتبطة إما ابحلاجات 

ت تلتفألكل والشرب واللبس والسكن، فإذا حتققت أمثل ا املاديةفمبدأ اإلنسان هي حاجاته 
التقدير واالحرتام البحث عن الكرامة و بناء العالقات والصداقة و إىل احلاجات النفسية مثل 

واملكانة واجلاه وغريها من األمور، فّإذا حتققت التفت لألمور العقلية ألن اجلسد تشّبع والنفس 
من األمور اللية، وعند هذه املرحلة يعرف أن كثريًا استقرت فريغب يف حتقيق املعرفة واالستق

 ميكن التنازل عنها وإّن االهتمام هبا من األمور اليت تضيع الوقت وإن هناك أمور أهم.

املادية حبيث بيين اإلنسان أساسيات احلياة لديه  تبدأ حركة اإلنسان يف البحث عن احلاجات 
ولكنها  اإلشكاليات  بعضرحلة يكون هناك ويف هذه املمثل األكل والشرب واللبس واملنزل 

 وذلك لسببني مها: مثل السرقة ليلة ق
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 املفاهيم اخلاطئة املرتبطة ابلرزق وهي مرتبطة ابجلهل.  -1
 الطمع وهو مرتبط إبتّباع هوى النفس والرغبة يف املزيد. -2

 وهذه املرحلة أتثريها على اهلوية الثقافية ضعيف وذلك ألن اإلنسان يرغب ابحلصول على
 . األخرى وال يهتم ابألموروينشغل به العيش 

وعندما يتجاوز اإلنسان املرحلة األوىل من حركته وينتقل إىل احلاجات النفسية تبدأ الصراعات 
أو سوء الفهم أو  لصراع على املكانة مثل ا كبريحبيث إن هذه املرحلة تكثر املشاكل بشكل  

 : لعدة أسباب منهاكن أغلبها يرجع البحث عن التقدير وهذه األمور هلا عدة أسباب ول

 الدخول يف النيات وهو ما يقود إىل الغيبة والنميمة.  -1
 احلسد. -2
 الفهم اخلاطئ ألثبات الذات. -3

الذات مثلما حيصل عند وهذه املرحلة ينشغل فيها الناس عن األساسيات من أجل إثبات 
 وغريها أو اجلانب السليباجلانب االجيايب كالدراسة أو العمل املستمر أو العبادة  الشباب من

واهلروب من املدرسة وإمهاهلا  واستخدام املخدرات والتفحيط واأللعاب اإللكرتونية التدخني ك
التواصل االجتماعي  والبحث عن الشهرة عن طريق وسائل والعالقات اجلنسية احملرمة وكذلك 

ملرأة واستخدام ابللبس عند ا االهتمامأبي طريقة كانت سواًء كانت حسنة أو سيئة وكذلك 
أو الصراع   ،وغريهالدرجة تصل لعمليات التجميل اليت ال حتتاج إليها أدوات الزينة املختلفة 

ها من الدوائر على األفضلية كما حيصل يف الصراع بني القبائل أو املدن أو املستشفيات وغري 
ساسية  والشكليات على حساب األمور األاحلكومية وذلك ابلرتكيز على األمور السطحية 

  والضرورية، وهذه املرحلة ميكن أن تسمى املرحلة امليتة أو الكامنة أو اخلاملة ألن نتائجها بعيدة 
الزمن مرور  هر مع  اآلن ولكن يظ  ، وذلك إن أتثريها على اجملتمع واهلوية الثقافية غري ظاهراملدى

 ونتائجه كارثية. 
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لقدوات السلبية وكثرة املقارانت  وهذه النتائج تكون عامة على اجملتمع، وسبب ذلك وجود ا
ور املهمة، وسبب خطورة النتائج هو الضعف العام مواإلشغال بتوافه األمور على حساب األ

، وهذه املرحلة هي املرحلة اليت حيافظ فيها اجملتمع على منوذجه للمجتمع على املدى البعيد
وذلك ألن بعض األمور حتولت إىل  الفكري أو البارادامي سواء جبانبه السليب أو اجلانب اإلجيايب  

عادات وابلتايل يصعب تغيريها مثل عادة االحتفاالت القبلية أو عيد امليالد أو عيد احلب أو  
ألمور يف اجلانب السليب أما اجلانب اإلجيايب مثل االصاحلني وغريها من    عيد األم والسخرية من

 والنهي عن املنكر وغريها.االهتمام ابلعبادة والكرم وصلة الرحم واألمر ابملعروف 

اجات العقلية فهو مرحلة متقدمة وهذه املرحلة الذي يكون  أما االنتقال للمرحلة الثالثة من احل
ئه سواًء يف اخلري والشر، وبسببها تقوى اهلوية الثقافية أو تتفكك  فيها اإلنسان يف قمة عطا

من أجل إثبات ما  هتم حظوظ نفوسهمذبسبب بعض من أخذوا العلم من غري أهله أو أخ
، ويف هذه املرحلة تكثر اإليديولوجيات حبيث كل من تعلم لديهم من العلم حىت ولو كان خطأ
ر عن النتائج ويكثر يف هذه املرحلة االنتقاد لكل أحد حبيث  شيئاً يريد أن يغري الواقع بغضَّ النظ

مث  معلميه مث أهله غل بغريه عن نفسه، فيبدأ ابنتقاد زمالئه يف املدرسة مثش إن كل شخص ين
هو الذي على ، و والديه ومث املدراء مث الوزراء مث األمراء مث امللوك، فيبقى اجلميع عنده على خطأ

 صواب لوحده. 

احل متداخلة ولكن لكل مرحلة مدخل على اجملتمع منها من انحية إرادة التغري وكل هذه املر 
 ينتقل إىل اجلانب الفردي املعنوي مثل إثبات وتبدأ إرادة التغيري بتغيري الواقع الفردي املادي مث

الذات أبمثلته املتعددة، مث ينتقل إىل التغيري ابجلانب االجتماعي، حبيث يريد تغيري اجملتمع،  
 قسم الناس يف إرادة التغيري إىل ثالثة أقسام:وين

شخص يبدأ من املاضي ويريد تطبيقه على املستقبل بدون النظر إىل الواقع، وهذا  -1
ينجح بسبب إن املسافة الثقافية بني املاضي واملستقبل كبرية، وقد  الواقع اليف 

 مسدود.ينجح جناحات موقتة وسطحية ولكن مع الزمن يكتشف إن الطريق 
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شخص يريد التغيري من أجل التغيري فقط أو تقليدًا جملتمعات أخرى بدون النظر  -2
 وقد ينجح ولكن تغيرياته ، وهذا الشخص قد يغريإىل الثقافة أو املاضي أو الواقع

 تكون بدون هدف وقد هتدم اهلوية الثقافية للمجتمع من أساسها. 
ملستقبل مستندًا على جتارب ابالنظر حبيث يبدأ من الواقع وينتهي  بعيدشخص  -3

، وهذا الشخص املاضي وجتارب اآلخرين مع النظر إىل احملافظة على اهلوية الثقافية
قد حيتاج سنوات أو عقود ويواجه الكثري من املعوقات   يكون تغيريه ممّيز لكنه بطيء

 ألن الناس تريد تغيريات سريعة.

يف الضبط االجتماعي وذلك إن الضبط   هو أساسرادامي للمجتمعات  اوالنموذج الفكري أو الب
يقوم على مرتكزات معيارية تنطلق من أسس قيمية أو إيديولوجية أو دينية، وهذه    »االجتماعي  
املعيارية تصبح احملددات اليت حتدد طبيعة احلكم على السلوك أخالقياً وقيمياً حسب املرتكزات  

إن بنية اجملتمع القيمية  »عىن ذلك ( وم7:2009)عبدالسالم:  «املنطلقات اليت تنطلق منها
مهيأة فطراًي للتوجس من كل تغيري كسالح طبيعي للدفاع عن بقائها، إذ األمم واجملتمعات  

د إدراكاً من أفرادها لكون القيم خط الدفاع األول يف املعركة الدنيوية من أجل املكونة هلا أش
أفراد ينبغي أن تكون أصل هويتهم  واجملتمع يتكون من ( 43:1435: أ ) السعيدي «البقاء

الثقافية واحد مما جيعلهم يتفقون يف األمور الكلية اليت أساسها العقيدة املبنية على التوحيد 
األفراد حبيث تبين عندهم القدر املشرتك من القيم الكلية مثل: اخلوف من هللا  املوجهة لسلوك

وغريها، وهذه األمور البد من إرجاعها لألصل    والرقابة الذاتية والصدق واألمانة والرمحة والتعاون
عد اجملتمع أو قربه من الدين هو الذي يصنع العوائق أو يزيلها  وهو املرجعية الدينية، ولكن بُ 

  لك ألن النفس البشرية أتلف ما اعتادت وذلك ألن ترك العوائد يسبب األمل، وذلك ألن وذ
ظمة احلس، وهي سبب االستمرار يف أفعال العادة هي انظمة اللذة واألمل، فالعادة هي ان »

، لثلمها حد اللذة واألمل فيه، وهبا أيلف أشد املصاعب ويتحمل أعظم اجلهود، والعادة  اإلنسان
حياة الفرد وهي دعامة احلياة االجتماعية، واألمر الشاق يف حياة األمة أن تبتدع   هي انظمة

غاية حركة اإلنسان هي البحث  ( ولذلك 28:2016) لوبون:  «لنفسها عادات اجتماعية
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عن السعادة واللذة ولو عن طريق األمل، وذلك إن أساس الرتبية وبناء النموذج الفكري يرجع  
ومعىن ذلك إن اإلنسان عندما  ( 40:2016منطقة الالشعور)لوبون: إىل إدخال الشعور إىل 

مثان ساعات من  ل يف الالشعور معىن معني فسوف يعمل من أجله فمثاًل: العمل ملدةدخِ يُ 
أجل احلصول على املال فيه أمل ولكن اإلنسان اعتاد على هذه األمل من أجل حتقيق لذة احلصول  

الديون وقد يدخل السجن من أجل قيمة معينة هي أن   على املال، ولذلك جتد الكرمي أيخذ
هذه   يقال له كرمي، ومن مفاهيم الشجاعة التضحية ابلنفس من أجل قيمة معينة سواًء كانت

القيمة هي االستشهاد يف سبيل هللا أو من أجل املدح وأن يقال عنه شجاع وغريها من املفاهيم  
 املرتبطة أبن العادة انظمة لّلذة واألمل.

ل هذه األمور مرتبطة بتوحيد قيم اجملتمع اليت تضمن قوة االنتماء وكذلك قوة اهلوية الثقافية،  وك
سواء كانت هويته  دور كبري يف احملافظة على اهلوية الثقافية    ولذلك للنموذج الفكري أو البارادامي

 الثقافية دينية أو قيمية. 

تمع مرجعية سواًء كانت دينية أو  فالنموذج الفكري يتفكك مع مرور الزمن إن مل يكن للمج
اجتماعية أو غريها، وذلك إن النموذج الفكري أساسه اعتقاد قوي بشيء معني ومىت ضعف 

فكك هذا النموذج الفكري، فاالعتقاد أعمق من الفكر والسلوك، ألنه احملرك  هذا االعتقاد ت
السلوك توجه بواسطة  ، واألفكار و الرئيسي هلما، واالعتقاد يتغدى بتكرار األفكار والسلوك

االعتقاد، فاالعتقاد حاجة نفسية ملّحة، فاإلنسان البد أن يعتقد بشيء، وهذا االعتقاد مبين 
مهها السلطة والنفوذ سواء النفوذ السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي  على عدة أمور: من أ

 أو الرتبوي أو غريه. 

وإالَّ ال تلبث أن تنحل عراها  عاً مستمراً، تثبت املعتقدات إذا دافع اجملتمع عنها دفا»ولذلك 
والتاريخ أكرب شاهد على صحة قولنا، إذ هو مفعم أبنقاض معتقدات مل تلبث بسبب ذلك إال 
قلياًل، وال يكفي لثبات املعتقد إثباته كتابًة، ألن الكتابة ال تفعل غري تبطئة زواله بفعل الزمن، 

 : ريصوص بتأثيثبت على اخل  فاملعتقد الديين أو السياسي، أو األخالقي

 -انتقال األفكار أو السلوك من خالل االحتكاك واملخالطة-العدوى النفسية  -1
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 : وهو التعليم والتوجيه واالرشاد والوعظ بطرق خمتلفة ومتكررة.التلقني املكرر -2

ومن مقومات هذين الركنني نعد الصور والتماثيل واحلج والطقوس والرتتيل واملوسيقى والوعظ 
يذكره بدينه لضعف إميانه بسرعة،    نُفي املتعصب لدينه إىل ابدية ليس فيها ما  رشاد إخل، ولوواإل

إلمياهنم هو كوهنم يتلون كتب الدين كل يوم ويقضون  فالذي جيعل الزهاد واملبشرين حافظني 
 .(203:2016)لوبون:   « أوقاهتم ابلصالة والتسبيح

ارادامي من انحية إجيابية ابلبناء والتقوية أو من انحية  ولذلك فاهلوية تتأثر ابلنموذج الفكري أو الب
سلبية ابلتفكك واهلدم، ولكن تغيري النموذج الفكري حيتاج إىل زمن طويل يبدأ من عدة سنوات 

سلوك وإمهال إىل عشرات السنني والتغيري حيدث عندما يركز اجملتمع على االهتمام ابلعادات وال
قد يعاد تفسريه بناء على ما عند اإلنسان من املعرفة كما    الفكر أو العكس وذلك ألن السلوك

قصة الرجال الصاحلني الذين عبدهم الناس بعد آدم عليه السالم والسبب هو تغيري حدث يف 
م ونسوا يف السلوك وإمهال العلم وذلك أبهنم وضعوا متاثيل للرجال الصاحلني وبعدما ذهب خربه

ألن األجيال السابقة كانت تعبدهم كما   ايعبدوهن سبب وضع هذه التماثيل جعلهم الشيطان
عند   مقصة األصنا( وكذلك يف 385:1420: 4ذكر لك ابن كثري يف تفسريه )الدمشقي

 .قريش

 كيف نثبت النموذج الفكري؟اثنياً/  

لقدر املشرتك بني الناس  يثبت النموذج الفكري عندما حيافظ اجملتمع على األصول الكلية ويبين ا
 : عدة أمور أمههايف 

 االهتمام ابلعقيدة ومرجعية الدين -1
 مفهوم املسؤولية الفردية واالجتماعية  -2
 مصادر املعرفة االهتمام بتوحيد -3
 العلماء واملعلمنيلتعليم و العناية اب -4
 املكانة والرتبية  انحيةالعناية ابملرأة من  -5
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 يف يتفكك النموذج الفكري؟كاثلثًأ/  

 املعتقدمى ابلقدر املشرتك يتفكك  يس   عندما ينشغل اجملتمع يف اجلزئيات ويهمل الكليات أو ما
مما يؤدي إىل أتثر اهلوية الثقافية، وأصل التأثري يكون على   وذج الفكريمالذي بدوره يضعف الن

  اذكر بعض األمثلة حول أتثر أحد مكوانت اهلوية املكوانت األساسية للهوية الثقافية وسوف 
 الثقافية:

 أواًل/ الدين 

مثال يدرس يف هذا اجلانب هو اجملتمع اجلزائري الذي أتثر من  من األمثلة اليت ميكن أن تعترب 
فالعنصر "الديين" من أهم مقومات اهلوية الثقافية اجلزائرية ولذلك  »،  م1830االحتالل الفرنسي

 على القضاء عليه، حرص االحتالل الفرنسي منذ السنوات األوىل من احتالله للجزائر
لثقافة العربية االسالمية وحىت تسهل عليهم احكام  وطمس معامل ا ، ابستخدام خمتلف الوسائل

 (69:2016)شريفة:  «القبضة على هذا اجملتمع فكراً ولساانً وسلوكاً 

حبيث صادر األوقاف اإلسالمية وإيقاف االنشطة املرتبطة ابلعلم الشرعي، وإنشاء قانون ميشال 
لشرعية، وغري ذلك من ملنع اخلطب ابملساجد، وحتويل املساجد إىل كنائس وإتالف الكتب ا

األمور اليت أثرت على اهلوية الدينية الضاربة يف أعماق اهلوية الثقافية اجلزائرية. )شريفه:  
ابألنظمة  شيء يؤثر على اهلوية الثقافية استبدال أحكام الدين اإلسالمي    خطرأو   (70:2016

لى اهلوية الثقافية  وغريها من األمور اليت أضعفت جانب الدين مما أثر ع والقوانني الوضعية
 .اجلزائرية

 اثنياً/ اللغة

القالب أو وسيلة التواصل بني الناس واألجيال  وهي املقوم األساسي ألي أمة تعترب اللغة هي 
ترضى بوجود لغات أخرى    إن العوملة الثقافية ال »تتأثر اللغة أبي أمر يشغل اجملتمع عنها وذلك  

أو ُغريت أتثرت هوية اجملتمع الثقافية  اللغة لت ومىت أمه(98:2010) حممد: «غري اإلجنليزية
كون لغة التعليم العام تن اخلطورة عندما كموتألن لغة التواصل والفهم اختلت واضطربت 
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كنظام عام يف احلكومة بدالً من اللغة   عندما تستخدم اللغة األجنبية  تمع، أولف عن لغة اجملختت
أخطر أشكال التأثري  اللغات أو دجمها ومن األم وغريها من األشكال املختلفة من إحالل 

ما  بني األجيال" وهو  احلريفه "الفصل اللغوي ت سميتميكن  وهو مااالنقالب اللغوي اللغوي 
للغة الرتكية عندما استبدلت حروفها ابللغة الالتينية وهي طريقة مت فيها الفصل بني حدث 

قراءة الرتاث الرتكي املاضي    ونال يستطيعاألجيال حبيث إن اجليل احلايل من عامة الناس األتراك  
وذلك حلاجة تلك الكتب ملتخصصني يف تلك اللغة، وهذا له عالقة ابلتاريخ وهو فصل للتاريخ 

 ضي عن احلاضر. املا

 

 اثلثاً/ التاريخ 

معرفة التجارب الناجحة  التاريخ يفيد اإلنسان يف فهم السنن النفسية واالجتماعية للمجتمعات  
إن اهلوية الثقافية يف املاضي تؤثر على    كماالتاريخ هو احلضارة جملتمع ما،  ث إن  من الفاشلة حبي

، واإلمهال للتاريخ أو الرتكيز على اجملتمعهوية اجملتمع احلايل وتؤثر على نظرة جملتمعات هلذا 
جانب واحد من جوانبه سواًء كان السليب أو اإلجيايب فإنه سبب يف عدم االستفادة منه ومن 

ألشياء املؤثرة على اهلوية الثقافية النظرة السلبية للماضي ألهنا تسبب احتقار اجملتمع  أخطر ا
كسها النظرة اإلجيابية املفرطة حبيث إهنا تعتمد على هلويته مما ينقل هذه النظرة إىل املستقبل، وع

اضي وهو  السمعة املمتازة وتعتقد إهنا ستبقى مميزة بدون ختطيط وال عمل فقط ألهنا مميزة يف امل
بطريقة غري صحيحة والصحيح هو التوازن ومعرفة ميكن أن نطلق عليه تضخيم اجملتمع هلويته    ما

حبيث لو كان اجملتمع ضعيف ال مينع من التخطيط وبناء املستقبل القيمة احلقيقية للهوية الثقافية  
ه القوة واالستفادة  مينع من التخطيط من أجل احملافظة على هذ  بنظرة متفائلة، وإذا كان قوايً ال

وذلك عن طريق النظر إىل  امن حركة التاريخ ملعرفة املعوقات والتحدايت والتخطيط ملواجهته 
احلضارات السابقة من حيث نشأهتا وقوهتا وضعفها وسقوطها ومعرفة األسباب وكذلك 

همة على الصراعات بني اجملتمعات، ويبقى إغفال التاريخ أو النظرة اجلزئية له من املؤثرات امل
الل الدولة  وذلك من خالل نظرة كلية للتاريخ اإلسالمي من خ اهلوية الثقافية بشكل سليب
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جتد إن كل دولة غري اثبتة يف النموذج الفكري من خالل النظر   األموية والعباسية والعثمانية،
ولكن  إىل العصبية القبلية والفكر والعقيدة، فالعقيدة واحدة وإن حصل ضعف إال إهنا واحدة 

إن أغلب الفكر خيتلف من فكر الفتوحات إىل فكر الدعوة وأما العصبية فمتقلبة ولذلك جتد 
سقوط الدول هو عندما يتفكك النموذج الفكري الذي بدوره يؤثر على العقيدة مما جيعل  

ثمانية عندما أدخلت الدستور األوريب يف الدولة وكان  عسقوط الدولة سهالً ومن أخرها الدولة ال
فإن كل دولة عريقة يف العمل السياسي،  » ( ولذلك  2017:  د  ي) السعيد  ، يف سقوطها  سبب
هذه الرؤى عن ظروف عن نتج  " من النادر تغيريها، وغالبًا مااسرتاتيجية ؤى آفاقية "هلا ر 

  « النشأة، واليت تتمثل يف منطلقات قادة التأسيس وطبيعة اجملتمع الذي عاصر قيام الدولة
وذكر مثال مقارب هلذا املوضوع مونتسكيو يف كتابه أتمالت يف اتريخ    (2017:  د  )السعيدي

عاد عن الدين تالرومان حول أسباب سقوط اإلمرباطورية الشرقية حيث ذكر إن الفوضى واالب
ومن األمثلة (203:2011)مونتسكيو:  تقديس التماثيل كان من األسباب املهمة يف السقوطو 

ت املتحدة األمريكية حبيث إن الفكر أو التوجه اثبت مل يتغري  الوالاياملعاصرة على هذه املنهجية  
إال الشيء النادر، ومن خالل التاريخ تعرف إن أي خلل أو ضعف يف النموذج   همن أصول

 الفكري جملتمع ما يؤدي إىل خلل يف هويته الثقافية وتغيريها أو سقوط هذا اجملتمع.

 

 مقدرات األرض رابعاً/ 

 أمرين: ألي جمتمع على احمللي االقتصاديعتمد 

 املواد اخلام -1
 األيدي العاملة أو العنصر البشري -2

مقدرات األرض أو على االسترياد وكالمها انفع ومفيد ناًء على  بيف املواد اخلام يكون    فاالعتماد
االسترياد  ولكن االعتماد على مقدرات األرض انفع على املدى البعيد ألن االسترياد لو توقف  
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، وهذا األمر يؤثر على األيدي العاملة احمللية أو األجنبية تمع معه وكذلك وقفت مصاحل اجملت
 النموذج الفكري من عدة نواحي منها: 

العامل األجنيب حيمل معه ثقافة ولغة حبيث تتداخل مع ثقافة اجملتمع فتؤثر  إن -1
ري عليها ومن أظهر األمثلة على أثر اللغة األجنبية اليت مع العمالة األجنبية هو تكس 

 اللغة احمللية.
كل جمتمع لديه أيدي عاملة ولكن قد تنقصهم املعرفة واملهارة والتدريب وعدم  -2

ىل البطالة اليت جتعل اإلنسان لديه وقت فراغ كبري، ومن إ تدريبهم وتوجيههم يؤدي  
الراب عن هنا تبدأ رحلة املشاريع الومهية اليت جتلب املال مثل بيع الفيزة للعمالة أو 

و الدخول يف املواقع الربوية وكذلك تبدأ رحلة إضاعة الصابون أو األرز أطريق بيع  
الوقت بلعب الورق وقيل وقال وغريها من األمور اليت تؤثر على اجملتمع على املدى 
البعيد، وذلك إن هؤالء سيكونون قدوة يومًا ما ألبنائهم أو أقارهبم، ومن هذه  

جيل ضعيف ال يتحمل  وية الثقافية فينشأالزاوية يتأثر النموذج الفكري فتتأثر اهل
 يف بيته.  واملسؤولية يريد أن أيتيه املال وه

سواء ومن املؤثرات االعتماد على مصدر واحد من مقدرات األرض من املواد اخلام   -3
الرتكيز على الزراعة وإمهال الصناعية خاصة مثل يف اجلانب الصناعي أو الزراعي 

نوع معني وترك األنواع س، أو الرتكيز على يف ظل التطور الصناعي، أو العك
األخرى، وذلك إن اإلبداع يف صنف واحد سيجعل لك قيمة يف السوق ولكن 
على املدى البعيد ستعمل اجملتمعات األخرى على توفري هذا النوع مما جيعلهم 

الرتكيز على توفري فيستغنون عنك يف املستقبل مما جيعل االقتصاد يتأثر أو ينهار، 
زراعة والصناعة وتطوير مهارات العاملني سيزيد من قوة اجات اجملتمع من الاحتي

 . مث اجملاالت األخرى ساسيات اإلبداع يف جمال حمددأاجملتمع مث بعد توفري 
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 امساً/ البيئة خ

كان الذي يتكون يف النموذج الفكري ويندمج فيه الدين مع اللغة والتاريخ  تعترب البيئة هي امل
، حبيث إذا أتثر  املكوانت اخلمسة أتثريها على بعض أتثري تباديلوهذه  ومقدرات األرض،

 وأنواع البيئة خمتلفة منها:  أحدها أثّر على البقية، 

 البيئة األسرية -1

تعترب األسرة من الركائز املهمة اليت تتأثر هبا اهلوية الثقافية حبيث إن أي خلل فيها يؤثر بشكل  
حول هذه النقطة وهو عندما تقوم اخلادمة بدور األم  د ثال واحمب أكتفيسوف كبري عليها، و 

يف الرتبية وخاصة عندما تكون اخلادمة غري مسلمة مما يؤدي إىل أتثرها من انحية الدين واللغة 
 والثقافة.

 البيئة االجتماعية  -2

إذا كانت ثقافة اجملتمع مبنية للتعصب لشيء معني كالقومية أو العصبية القبلية فسوف يؤثر  
رادامي وذلك ألن اهلدف يكون حتقيق األهداف الفردية أو القبلية على حساب باعلى ال

، ألن كل قبيلة تريد مصاحلها على حساب غريها مما يضيع املصاحل  األهداف االجتماعية
العامة، ومن األمور االجتماعية املهمة يف التأثري على النموذج الفكري أو البارادامي االهتمام  

يقود إىل تقليدهم وسوف اذكر مثالني يعربان  خرى يف األكل واللباس ممااألبثقافة اجملتمعات 
 عن هذه اإلشكالية: 

 :الوجبات السريعة -1

اليت حتمل  كل منتج حيمل داخله محولة ثقافية ومن ذلك الوجبات السريعة، فمثاًل اهلمربجر
( 2010:1426سردار:)  مفاهيم الفردية واإلميان ابحلرية والالمباالة الظاهرة ابلعامل اخلارجي

تؤثر على ثقافة اجملتمع وتفكك الروابط األسرية وذلك بدالً من االجتماع على الوجبات احمللية  ف
لتأثري على  تستبدل ابلوجبات السريعة مما يؤدي إىل ضعف التواصل األسري مما يؤدي إىل ا

حلقة   "قيود"يف إسارالثقافات احمللية  عفالقوة الفاحشة لثقافة اهلمربجر تض »اهلوية الثقافية 
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، وذلك بسبب إن اإلنسان يتعود على األكل لوحده وال  (242:1426)سردار:  «مفرغة
  سيجد البديل عن الوجبات السريعة مما يؤدي خياف أن يفوته العداء أو العشاء ألنه يعرف إنه  

يشن وغريها إىل انعزاله عن الناس وانشغاله أبمور احلياة األخرى كاجلوال أو احلاسب أو الباليست
 من امللهيات.

 :  ثقافة امللبس  -2

من الوظائف االجتماعية للمالبس حتديد هوية اإلنسان وخلق االحساس ابالنتماء جملتمع ما  
يرتبط بفكرة  مأمور به يف اللبس املسلم مما يرسم صورة رمزية هلوية جمتمع، فمثاًل احتشام املرأة 

دن تتأثر مالبسهم ابلثقافات األخرى بسبب ( ولذلك جتد أهل امل464:2013)ثجيل:    احلياء
ون وغريه من وسائل التواصل االجتماعي مما يؤثر على ثقافة اللبس، فمثالً  هدة التلفزيمشا

عندما يستورد التجار املالبس الغربية أو الصينية هبدف التجارة والربح بغض النظر عن ثقافة 
ا  وق إال هذه السلعة مما جيعله يتنازل نوعاً مجيد يف الس  اجملتمع فإن هذا األمر جيعل اجملتمع ال

حىت تتكسر كل العادات والتقاليد مع مرور الزمن مما يؤثر على  عن بعض القيود شيئًا فشيئاً 
فكرة احلياء عند املرأة، وهكذا ميكن القياس على لبس الشباب واملراهقني عن طرق تقليد الفنان  

 ل عن ثقافة اجملتمع مع الزمن.املفضل أو الالعب املفضل مما جيعله يتناز 

 مرتبطني أبحد صور اجلهل العملي وذلك إن اإلنسان يعرف إن هذا الشيء  وهذين املثالني
يتعارض مع ثقافته ولكن يتنازل تقليداً لشخص، أو خوفاً من وصمة ابلبدوي أو املتخلف، أو  

 كردة فعل من أجل االنتقام من شخص معني.

 البيئة اجلغرافية:   -3

أو األرض له ارتباط ابالسم حيت الثقافة واآلاثر واملعامل اليت تذّكر اإلنسان ابآلابء  فاملكان 
واألجداد والروابط الدينية والروابط القبلية والعصبية أو الوطنية واملواقف سواًء كانت حروب 

غريها واالنتصارات فيها أو فقداهنا أو لقاء الصداقة أو وقوف على األطالل وذكرايت احلب و 
األمور املرتبطة ابملكان، فالرتاكم املعريف والعاطفي والسلوكي واالعتياد على تقاليد معينه له   من
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دور كبري يف بناء اهلوية الثقافية، فاملكان حيتوي على ذاكرة عميقة للفرد واجملتمع حبيث يوجد  
كتابة اللغة هول يف   عالقة بني اإلنسان واملكان وهذه العالقة هي الثقافة كما يقول إدوارد يت

فاالتصال يكون  (  243:2007)هول:    «إن الثقافة هي اتصال واالتصال هو الثقافة»الصامتة  
مع البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية، وهذا األمر بدوره يعطينا فكرة حول موضوع عوملة الثقافة  

ا شرتك فيم( وقد تتأثر الثقافات ويكون هناك قدر م320:2013وطبيعة حدودها )إنغلز:
بينها ولكن تبقى هناك فروق لكل ثقافة وذلك لطبيعة جغرافية املكان ابإلضافة إىل عوامل 
أخرى مرتبطة ابملكان، ومن النماذج اليت أدى اخللل يف النموذج الفكري على املدى البعيد يف  

تاج حبيث اح   فصل البيئة اجلغرافية وانقسامها ما حصل يف انقسام السودان وتغيري اهلوية الثقافية 
(، أما أتثري االنقسام على اهلوية  2015)إميان:عام  100هذا الفصل واالنقسام إىل أكثر من 

(. ومن هذه 2005الثقافية وصناعة منوذج فكري جديد مثلما حصل مع األكراد )بك: 
 النماذج نستنتج إن أثر النموذج الفكري أو البارادامي تباديل، حبيث يوجد أتثري وأتثُر.

 سياسية  لبيئة الا -4

مما يؤدي إىل تفكك اهلوية األحزاب السياسة من أهم األمور املؤثرة على البارادامي  الفرق و تعترب  
بسبب كثرة اآلراء وتنوع املصادر املعرفية من أجل إثبات ما لدى صاحب احلزب من موضوع  

مل احلزب بغض النظر وافقت اإلسالم أم يث يكون اهلدف هو حتقيق أهداف حبأو قضية، 
لم املنصب كان لديه شعارات ورموز معينه ولكن عندما يستاألمر  وافقه، وذلك إنه يف بداايت  ت

 خيتفي أغلب ما وعد به.

اك عالقة كبرية بينها وبني  وإذا تعمقنا ابلنظر يف أصول األحزاب السياسية جند هن
ون الواقع،  اإليديولوجيات، وذلك إن املبدأ واحد وهو تغيري الواقع حبجة إن اآلخرين اليفهم

ًا على جانب  تركيزه بشكل كبري فالتغيري الذي أساسه سياسي حبت يعترب سطحي من حيث 
واحد من جوانب احلياة وهو اجلانب السياسي والقوة مع النظر إىل اجلوانب األخرى على إهنا  

 األحزاب هي عقيدة سياسية كما ذكر ذلك ف اثنوية كالدين والتعليم واللغة والرتبية والتعليم،
عقيدة فاحلزب هو اجتماع رجال يعتنقون ال»موريس ديفرجيه يف كتابه األحزاب السياسية 
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وهذا اجلانب من جوانب البيئة السياسية حمدود اجملال   (2:2011)ديفرجيه:  «السياسة نفسها
وذلك ألن املناظري عندما تتعدد ختتلف اآلراء، وعندها يتفرق الناس كل حزب يدعوا حلزبه  

اجات عند الناس خمتلفة، فالذي الميلك احلاجات األساسية من املأكل واملشرب وذلك ألن احل
لها هي األصل، بينما الذي تشبع منها جبعل احلاجات النفسية هي األصل، أما الذي تشبع  جيع

فيجعل نفسه هو امليزان للناس وذلك لرعبته يف اشباع حاجته العقلية والنفسية  من األخرية 
إن كل إنسان ينظر من منظاره اخلاص، فحاجات الناس ختتلف   ك ا، وذلاملرتابطة فيما بينه

نظر إىل حاجات الناس من أجل حتقيقها ولكن تنظر إليها من أجل جعلها واألحزاب ال ت
سّلماً لتحقيق أهدافها، وذلك برتكيزها على مواطن األمل يف واقع الناس ورفع الشعارات املتمثلة  

 . بة واللذة لدى الناس من خالل تصور املستقبلابلوعود املرتبطة مبواطن الرغ

فظهور األحزاب ما هو إال ردة فعل للواقع الذي مل حيقق حاجات مؤسس احلزب أو مل يعجبه  
فأي ممارسة البد هلا من دافع وهذا الدافع ال يكون إال بقناعة، وهذه القناعة »ذلك الواقع، 

)أبو   «اللة من الشرع عليهالبد أن تكون معتربة، واالعتبار البد أن يكون بد
ك ليست كل قناعة معتربة ألنه قد تكون معتربة يف زاوية وغري معتربة ( ولذل118:1427زيد:

ينظر العتبار الشيء من خالل النظرة الشمولية، وكذلك يف زوااي متعددة، ولذلك اإلسالم 
أو أسم أو   تكون مشكلة األحزاب من انحية االنتماء والوالء حبيث يكون االنتماء لشخص

متنوعة وكثرية مما يسبب كثرة األحزاب مما يؤثر ابلبارادامي  شعار أو رمز، وهذه الرموز كثرية و 
 الذي بدوره يؤثر على اهلوية الثقافية. 
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 :النموذج الفكري أسباب اخللل يفرابعاً/ 
تب ( املرتبطة مبرا73:  1438بناء على بعض املراجع كما يف كتاب البناء الفكري )السعيدي:  

اخللل يف النموذج الفكري بشكل إمجايل سباب أ إرجاعيف تصوري ميكن  أو املعرفة، اإلدراك
 إىل أصلني كبريين مها:

 املعريفاجلهل  -1
 اجلهل العملي -2

أساسه القياس اخلاطئ لألمور بسبب عدم املعرفة أو املعرفة الناقصة أو املعرفة املعريف فاجلهل 
 ية إىل ثالثة أقسام:اخلاطئة وينقسم اجلهل من هذه الناح

 : وهو عدم املعرفة الكليةكليالاجلهل  -1
 اجلهل اجلزئي: وهو املعرفة الناقصة ويشمل الشك والوهم -2
 هو عليه اجلهل املركب: وهو معرفة الواقع على خالف ما -3

وهذا النوع من اجلهل هو األصل يف تغيري النموذج الفكري أو البارادامي، وذلك ألنه مرتبط  
هنية عن املرجعية وعن الواقع ومىت غابت التصورات الذهنية عن املرجعية  ابلتصورات الذ

صارت مقلوبة، حصل التأثري على األفراد من اجملتمع مما يقودهم إىل الصحيحة أو نقصت أو 
وف أو الوهم مما جيعل لديهم قابلية لسماع أي شيء يوجههم حىت لو كان من الشك أو اخل

 قيقة وأساسها غياب املرجعية أو سوء فهم املرجعية. أعدائهم، ألهنم ال يعرفون احل

 املستخدمة يف اجلهل املعريف عدة أمور منها:  أبرز الصورومن 

 تقدمي العقل على النقل -1
 مثل:  لنص املرجعية ةالقراءة املتعدد -2
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وذلك بدعوى إن الواقع متغري من مكان إىل   املرتبطة بفهم الواقع  القراءة التارخيية للنص -
ان إىل زمان مما يؤدي إىل تطويع املرجعية إىل موافقة الواقع حىت تذوب مكان ومن زم

 املرجعية. 
حبيث إن كل شخص يرى إنه هو الذي يفهم  ندية املرتبطة بتزكية النفسالقراءة العِ  -

فيقول الشخص: أان عندي الرأي كذا فيقول اآلخر: أان عندي الرأي كذا، وص النص
، بدون قواعد وضوابط تنظم منهجية التفكري  الناس   مما يؤدي إىل تعدد اآلراء واختالف 

لدرجة إهنم ينقسمون إىل مجاعات وكل مجاعة تنقسم مما يؤدي إىل اخللل يف النموذج  
 لوقت.الفكري فتتأثر اهلوية الثقافية مع ا

فاجلهل املعريف يؤثر على النموذج الفكري من خالل التدريس أو احملاضرات أو التأليف على  
وخاصة إذا كان املؤلف مشهوراً، ألن الناس تبحث عن قائد يقودها ويتحدث أصول خاطئة 

عن حاجاهتا، فالتأليف عندما يكون من أجل إرضاء الناس يكون أثره قوي جداً بطريقة سلبية  
 .وهدامة

احلقيقة وخيالفها إتباعاً هلوى  بسبب إن الشخص يعرف  املبين  فأساسه التقليد    اجلهل العمليأما  
الشهوة املرتبطة حبب  أو خوف، وهذا  انتقام بصورة  أوبصورة حب لشيء شهوة  نفسه سواءً 

شيء كاجلاه أو املال أو املدح  والتقدير أو شهوة النساء للرجال والعكس وشهوة الطعام 
والشراب وشهوة اللباس وشهوة اخلمر واملسكرات وغريها من الشهوات، أما الشهوات املرتبطة 

رور الزمن تتحول كرب وغريها، وأساس اجلهل العملي يبدأ بشهوة مث مع مابالنتقام مثل احلسد وال
األرض شهوًة، حىت تتحول إىل كوهنا التوجد شبهة إال وهي انبتة على »إىل شبهة، ولذلك 

مذهباً متبوعاً ورمبا ديناً أو عادة يف الناس، وهذه قاعدة يف كل األمم والشعوب تصنع شهواهتم  
جملتمعات  تكون الشهوة على اإلنسان وا  ( وأخطر ما1439:  99يفي:)الطر   «مذاهبهم الباطلة

وقد تكون الشهوة عند القناعة بشيء غري ظاهرة يف جيل من »عندما تتحول إىل عقيدة، 
ميل، ورمبا يفعله بعضهم تدينًا أو عادة، بل رمبا   األجيال، وإمنا يفعلون ذلك بال شهوة وال
  تنشأ يف أصل نشأهتا األوىل بال يعين أهنا مل  كله ال  يكون يف بعض األجيال من يكرهها، وهذا
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شهوة، فاجليل الذي جاء فكرهها مل يدرك أصل نشأهتا، وإمنا حتولت إليه يف صورة أخرى، فقد  
تكون نبتت يف أول أمرها على أرض شهوة املال أو اجلاه أو غري ذلك، وزالت تلك الشهوة  

فاجلهل العملي  ( 100:1439الطريفي:)«بزوال مؤسسها، فأخذها من بعده بصورة أخرى
األمور يف موضعها الصحيح، حبيث إن كل شيء يف هذه احلياة إذا مل يوضع  أساسه عدم وضع  

يف موضعه الصحيح فسوف تكون هناك ردة فعل معاكسة، وكذلك الشهوات إذا مل توضع يف  
أن يضعها يف    يستطيع اإلنسان  موضعها الصحيح كما وضعها اإلسالم ووضع البديل عندما ال

لزواج فإن مل يستطيعوا أمرهم ابلصوم كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص موضعها الصحيح كما يف أمر الشباب اب
الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل معشر الشباب من استطاع  اي»

  ( وكذلك الزكاة إذا منعها الناس 149:1429) آل الشيخ:  «يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء
وذلك إن كل اجملتمع ال خيلو من بسبب حبهم للمال، فسوف تكون هناك ردة فعل عكسية 

الفقراء والعاجزين عن العمل واألرامل واملطلقات، ودفع الزكاة يقلل الفجوة بني الفقراء واألغنياء  
م أو  بني طبقات اجملتمع الفقرية والغنية فيميلون إىل حتقيق رغباهتأما منعها فيجعل الفجوة كبرية  

نع التعدد يف الزواج عند  وضع قانون مل، وكذلك اجلرائم والسرقات االنتقام من اجملتمع بفعل 
احلاجة قد يؤدي إىل عواقب وخيمة وخاصة إذا زاد عدد النساء عن عدد الرجال كما أشار  

. وكذلك  (326:1421إىل ذلك إدوارد ويسرت مارك يف كتابة موسوعة اتريخ الزواج )مارك:
صة بتغيري اجملتمعات وذلك بسبب اه اليت تقع بسببها الكثري من اإليديولوجيات اخلاشهوة اجل

 االنتقام من اجملتمع.

 إصالح النموذج الفكري أو اهلوية الثقافيةخامساً/ 

هو إرجاع اهلوية   ي االجتماعوإصالح الواقع  ،األول اإلصالح هو إرجاع الشيء إىل أصله 
حال  فحقيقة اإلصالح: ارجاع الشيء إىل » املرجعية،املبنية على  الثقافية إىل أصوهلا األوىل

يكون   ، إبزالة ما طرأ عليه من فساد، وما علق به من شائبة اهلوى واالختالل، وذلك الاعتداله
إال على منهاج النبوة ال غري، ال على فكرة حتيا ابلقناعة هبا، ومتوت بعدم القائم هبا، أما  
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منا هي الدعوة يه هي الباقية، ألهنا غري مبنية على فكرة، وإاإلسالم على منهاج النبوة فالدعوة إل
 (102:1427)أبو زيد: «إىل هللا، وهذه هلا البقاء واحلفظ والدوام إىل قيام الساعة

 شرطان:  إلصالحول

 معرفة األصل وهو املرجعية وفهمه  -1
عن  وذلك  معرفة الواقع ملعرفة درجة التغرّي واملسافة الفاصلة بني الواقع واملرجعية -2

 طريق الدراسات امليدانية. 

وإمهال أحد الشرطني يؤدي إىل أما التغيري السطحي املوقت أو التغيري الفوضوي الذي يدمر  
اهلوية الثقافية أو إىل عدم التغيري وذلك بسبب الرتكيز على دراسة الواقع دراسة معمقة بدون  

احلل بسبب غياب الغاية من   وجود النظر إىل املرجعية مما يؤدي إىل معرفة املشكلة مع عدم
 الدراسة وفقدان حتديد االجتاه واخلطة، وذلك إن معرفة املشكلة وحدها ال يكفي. 

ح له أولوايت، حبيث  واإلصالح البد أن تكون له نظرة مشوليه جلميع جوانب احلياة، فاإلصال
االقتصادية  وانبإن اإلصالح ابجلوانب العلمية والعقدية واألخالقية والعبادة مقدم على اجل

والسياسية ابلرغم من أمهية السياسة يف وضع إطار عام للمجتمع حلمايته من أفراده واخلارج،  
وذلك ألن بناء شخصية األفراد هو األساس الذي يؤثر على النموذج الفكري ويؤثر على بناء  

ل منه ن حيصاهلوية الثقافية وقوهتا، فعلى سبيل املثال الشخص الذي لديه أمانه ال ميكن أ
فساد إداري يؤثر على االقتصاد والسياسة مع مرور الزمن ألن التغيري مبىن على الرتاكم املعريف 

فاإلصالح يف الشريعة اإلسالمية كلُّ غري منقسم، فاإلصالح العقدي الرتبوي   » والسلوكي،
( كما قال هللا تعاىل:  48: 1436: ج)السعيدي   «والعلمي هو يف النتيجة إصالح سياسي

رِْض َكَما اْسَتْخلََف وَ ﴿
َ
اِْلَاِت لََيْسَتْخلَِفنَُّهْم ِِف اْْل ِيَن آَمُنوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الصَّ ُ اَّلَّ َعَد اَّللَّ
َْلَُّهْم ِمنْ  ِ ِي اْرتَََض لَُهْم َوَْلَُبد  ََِنَّ لَُهْم ِديَنُهُم اَّلَّ ِيَن ِمْن َقبْلِِهْم َوَْلَُمك  ْمًنا  اَّلَّ

َ
 َبْعِد َخوْفِِهْم أ

ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
]النور:   ﴾٥٥َيْعُبُدونَِِن ََل يُّْشُِكوَن ِِب َشيًْئا  َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك فَأ

حبيث إن عقيدة التوحيد توّحد رؤية اجملتمع الكلية وغاايهتم الكربى مما يؤدي إىل  [55
املهمة يف اإلصالح أن  مور ومن األافية الفردية واحدة،  التماسك االجتماعي ألن اهلوية الثق
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ال يعرف اجملتمع كل اجلوانب السلبية يف اجملتمع حىت ال تتغري نظرته للحياة من التفاؤل إىل 
التشاؤم، مثالً لو حدثت جرمية واحدة مبنطقة ما مث انتشرت عن طريق وسائل التواصل  

تنتشر فيه اجلرمية  وية تتشكل صورة أبن اجملتمع إىل مجيع املناطق، من هذه الزااالجتماعي 
بكل مكان، ألن اإلشاعات وتناقل األخبار السلبية له سطوة مما يؤثر على النموذج الفكري 
على املدى البعيد، حبيث يعترب الناس كل شيء عادي بسبب كثرة مروره على عقوهلم حىت  

 أو  ية وليست تغري من أجل التغيريألفته، فاإلصالح أساسه موازنة تُبىن على خطة اسرتاتيج
 تغيري عشوائي.

ومن األسباب اليت جتعل التغيري السياسي ليس من األولوايت وإمنا هو نتيجة لعدة أسباب  
 منها: 

إن االنشغال ابإلصالح السياسي سيؤدي حتما عن االنشغال عن االصالح العقدي  -1
 إىل تفكك اجملتمع من الداخل.واألخالقي والرتبوي والعلمي والعبادة مما يؤدي 

ن االصالح السياسي غري مضمون النتائج، وذلك بسبب إنه قد ال يستطيع الناس  إ -2
تغيري احلاكم وإذا استطاعوا تغيريه قد يفقدون الكثري من العلماء والقادة بسبب ما حيصل يف 

قد ال يضمنون أن   بعض الثورات أو احلشود فيقتل الكثري من البشر، وإذا جتاوزا هذه املشكلة
ديد له أهداف خاصة أو أنه أسوأ من الذي قبله، ولذلك اإلصالح يكون احلاكم اجل

 .أمرين مها: القدرة واملصلحة الراجحةالسياسي حيتاج إىل 

 إذا كان املشكلة يف احلاكم فإنه قد يتغري بسبب ضغط اجملتمع أو ميوت.  -3

 أوىل من بناء هوية ثقافية جديدة. ولذلك احملافظة على اهلوية الثقافية األصلية 

 

 

 

 



96 
 

 ملخص النتائج:  

وأثره   للباراداميمن خالل حتليل مضمون بعض املواقف واملقوالت والكتب والفرتات الزمنية 
على اهلوية الثقافية ودور االعتقاد على اهلوية الثقافية، استنج الباحث حتقيقاً للهدف األول  

واقع وعدم وإجابة للتساؤل األول أن بناء االعتقاد حيتاج إىل وقت طويل وتدرج ومعرفة ال
ول مصادمته ولكن مبعرفة كيفية التعامل معه وفق الغاايت املطلوبة، كما حدث يف عهد الرس

ملسو هيلع هللا ىلص حبيث احتاج إىل حوايل ثالثة عشر سنة من أجل بناء االعتقاد حبيث إن االعتقاد يؤثر  
على منهجية التفكري، كما إن منهجية التفكري البد هلا من ضوابط حتكمها من االحنراف 

تكون األفكار مشروعة وفق الشرع وعملية واقعية ميكن تطبيقها وليست نظرية   هي أن
املصاحل واملفاسد كما حصل يف صلح احلديبية، وكذلك البد من  خيالية مع النظر إىل

مراجعتها قبل التنفيذ حبيث توضع يف املكان والوقت املناسب كما حدث يف اهلجرة إىل 
لتفكري على مرجعية صحيحة كالدين اإلسالمي وليس املدينة، والبد أن تعتمد منهجية ا

 ا للجزائر .على القوانني الوضعية كما حدث عند احتالل فرنس 

كما استنج الباحث حتقيقاً للهدف الثاين وإجابة للتساؤل الثاين إن قوة البارادامي وثباته له  
، كما إن التغري يف أثر يف احملافظة على اهلوية الثقافية ومتاسكها، وضعفه يؤدي إىل تفككها

 وقت طويل البارادامي بطيء جداً، حبيث إن بناؤوه حيتاج إىل وقت طويل، هدمه حيتاج إىل
ولكن إذا سقط وتفكك كان أثره خطري، كما حدث يف اجملتمع السوداين حبيث احتاج  

عام، واستنج الباحث أن أثر البارادامي )النموذج   100انفصال السودان إىل أكثر من 
( على اهلوية الثقافية أثر تباديل، حبيث إن أي تغيري يف مكوانت أحدمها يؤثر على الفكري

دى البعيد، وبذلك عندما يريد أي جمتمع التنمية والتطوير واالستفادة من اآلخر على امل
اآلخرين البد أن تعتمد على احملافظة على األصول الكربى من اهلوية الثقافية للمجتمع كما  

ياابين مبراعاة البيئة وطبيعة األرض واسترياد احتياجاته من املواد اخلام، حبيث  فعل اجملتمع ال
جعل اجملتمع يركز على اجلزيئات وينسى الكليات مما يضعف اهلوية الثقافية  إن إمهاهلا سي

ويقلل التماسك االجتماعي، كما استنتج أن اإلصالح هو إرجاع اهلوية الثقافية إىل أصلها  
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اث أشياء جديدة، ألن االستحداث تغيري للهوية وليس إصالح هلا  األول وليس استحد
صالح العقدي والرتبوي والعلمي أقوى أثراً من اإلصالح كما حيصل يف الثورات، كما أن اإل

إذا ولكن ملدينة اسور يد اليت متلك السياسي على املدى البعيد ألن اإلصالح السياسي ك
اليد اليت تبين هذا كالعقدي والرتبوي والعلمي هو   بينما اإلصالحال تعرف أن تبنيه اهندم 

 .على املدى البعيد السور وحتميه

 

 التوصيات: 

 من خالل نتائج البحث يوصي الباحث بعدة توصيات منها: 

 العناية بتدريس العقيدة الصحيحة والتوحيد وذلك ألنه جيعل الغاية الكربى واحدة. •
خالل معرفة اهتمامات اجملتمع، هل هي ع من الدراسة امليدانية للبارادامي للمجتم •

دينية؟ ألن هذه األمور تعد مادية أو نفسية أم فردية أو اجتماعية أم دينية أو غري 
 مؤشرات إىل ميول اجملتمع واجتاه التغيري يف املستقبل.

 العناية بدراسة اهلوية الثقافية دراسة اسرتاتيجية بناء على معرفة البارادامي احلايل.  •
عند توقيع أي اتفاقية  وبعد النظر  ادة والسياسيني يف التفكري اإلسرتاتيجي  عناية الق •

وذلك ألنه قد يكون لدى انتصارات وأرابح مؤقته ولكن  النتائج، وحماولة توقع 
، وكذلك والتأكد من عدم تناقض بنود العقد حبيث على املدى البعيد يعترب خاسر

ريخ حمدد، أو وضع نسبة مئوية  تكون كثرية أخرها يلغى أو خيصصه أو جيعل له ات
 الثقافية بقرار مستقبلي   فارغة لتمرير بعض البنود عن طريقها ألهنا قد تفكك اهلوية

 . مثل إضافة قانون معني من أجل التدخل ابملوضوع 
العناية ابلتوعية اخلاصة أبمهية مكوانت اهلوية اخلمسة وهي الدين واللغة والتاريخ   •

 ية احملافظة عليها. والبيئة ومقدرات األرض وكيف
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