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אאא 
 

 خاتم األنبياء واملرسلنيوالصالة والسالم عىل  ,احلمد هللا
 »ضـمن حمـور« سـياقها وآثارهـا ومواجهتهـا: االنحرافات الفكرية«بحث 

; يتنزل يف إطار معاملة »ريعةـاالنحرافات الفكرية بني حرية التعبري وحمكامت الش
افات الفكرية تشخيصا وعالجا, ومن أجـل تصـحيح األفهـام وإصـالح االنحر

األنام, والتغلب عىل أسباب هذا االنحـراف اخلطـري الـذي يـؤدي إىل مشـكالته 
 .ومفاسده الكثرية

سـياق االنحـراف, وآثـاره, : وقد أقمت هـذا البحـث عـىل مباحـث ثالثـة
ة واملخطـط ومواجهته, وقد تضمنت هذه املباحث عدة مطالـب; وفقـا للمنهجيـ

 :التايل
 :ويشتمل عىل ثالثة مطالب بيئة االنحرافات الفكرية: املبحث األول
 :مفهوم االنحرافات الفكرية: األول املطلب
 :مظاهر االنحرافات الفكرية: الثاين املطلب
 :وفيه مسألتان, أسباب االنحرافات الفكرية: الثالث املطلب

 :لتعبرياألسباب املتعلقة بحرية ا: املسألة األوىل
 :األسباب املتعلقة بمحكامت الرشيعة: املسألة الثانية

 :وفيه ثالثة مطالب, آثار االنحرافات الفكرية: املبحث الثاين
 : التشكيك يف الدين: األول املطلب
 :وفيه مساران تقويض األمن واالستقرار االجتامعي والسيايس: الثاين املطلب

للـدين وأثـر ذلـك حتقيـق األمـن  مسار تغييب الفهم السوي: املسار األول
 :واالستقرار

 : مسار تعطيل اإلسهام الديني يف االستقرار واالستثامر: املسار الثاين
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 : مسار ردة الفعل عن االنحراف الفكري: املسار الثالث
 :تعطيل التنمية الشاملة: الثالث املطلب

 :وفيه ثالثة مطالب مكافحة االنحرافات الفكرية: املبحث الثالث
ويشتمل  معاجلة أسباب االنحرافات الفكرية ومواجهة آثارها: األول ملطلبا
 :عىل

 :معاجلة أسباب االنحراف) أ ( 
 : مواجهة آثار االنحراف) ب(

 :ويشتمل عىل جتديد الدين وتنمية اإلنسان وخدمة املجتمع: الثاين املطلب
 :جتديد الدين) أ ( 

 :تنمية اإلنسان) ب(
 : خدمة املجتمع) ج ( 
 :تعزيز حواضن االستقامة الفكرية: الثالث ملطلبا

ويف اخلتام أمحد اهللا سـبحانه عـىل خرياتـه وبركاتـه, وأسـأله تبـارك وتعـاىل 
 التوفيق والتسديد, وأن يبارك يف هـذا املـؤمتر القـيم, وأن جيـزل املثوبـة الكـرب
ء واجلزاء األوىف للمجمع الفقهي وملعـايل رئيسـه وأمينـه العـام ولكافـة األعضـا

وآخر دعوانا أن احلمـد هللا رب العـاملني وصـىل اهللا . إنه سميع جميب. والعاملني
 .وسلم بارك عىل إمام األنبياء واملرسلني, وسيد األولني واآلخرين

 وكتبه بمدينة تونس
 نورالدين خمتار اخلادمي. د . أ 

 أستاذ التعليم العايل بجامعة الزيتونة
 ملجمع الفقهي بمكة املكرمةوعضو اوزير الشؤون الدينية األسبق 
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 :مفهوم االنحرافات الفكرية: األول املطلب
والفكريـة نسـبة إىل . االنحرافات مجع انحراف, واالنحراف هو امليل والزيغ

وهـو . الفكر, والفكر هو ما استقر يف الذهن من معاين األمور وحقـائق األشـياء
وعبـارة . رف املتمثـل للفكـر والتصـورـالذي هـو الفعـل والتصـ يقابل السلوك

االنحرافات الفكرية تُطلق عىل امليل والزيـغ يف عـامل الفكـر والتصـور, وتتصـل 
بذلك امليل يف عامل الفعل والترصف; لالرتباط بني الفكر والسلوك كام هـو مقـرر 

 . احلسيف علم السلوك والنفس وحقائق الدين والفطرة ومسلامت الواقع و
واحلق أن االنحرافات الفكرية املعارصة والقـراءات التأويليـة املتعسـفة قـد 
اتسع مفهومها ليشمل دوائر متنوعة من مناهج الفكر وطرائق التفكري وخلفيـات 
املذاهب وسياقات الراهن وتداخالت الوضع, كام أنـه مفهـوم معقـد ومتـداخل 

لرصـد والتغلـيط والتلبـيس, ومتشعب, ويرتكز إىل مناهج حديثة يف التحقيـق وا
ويوهم يف أحوال كثـرية بموضـوعيته ومصـداقيته, ولكنـه يرمـي إىل االخـرتاق 
املعريف من الداخل وإىل التشويه املتعمد واستثامر ذلك يف أغراض خمتلفـة داخليـة 

وهـو مـا حيتـاج إىل جهـود . كام أنه شمل كافة جماالت املعرفـة تقريبـا. وخارجية
يـة وحمـررة مـن قبـل العلـامء والبـاحثني ومـن املراكـز عظيمة ومرتاكمـة ومنهج

واملؤسســات ومــن جيــل مــن األمــة يقــدمون مــا يلــزم مــن املســاعدات املاديــة 
واالعتبارية للنهوض هبذا املرشوع الفكري احلضاري الذي هو واجـب وقـت يف 
عامل املفاهيم واألفكار, ويف مسـار اإلصـالح العقـيل والبنـاء املعـريف والتأصـيل 

كام أن ذلك تلزمه البيئة النفسية واالجتامعية والثقافية . ي والتفعيل الواقعياملنهج
 .واهللا املوفق واملستعان. واحلضارية حتى يقوم عىل أركانه ويتحقق خريه وأثره
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 :مظاهر االنحرافات الفكرية: الثاين املطلب
تتجىل هذه االنحرافات يف مواقف وترصفات وسياسـات تـدل عـىل ذلـك, 

ــا وتســاعد يف ــا وتشخيصــها ومعاجلته ــة . فهمه ــرية ومتنوع وهــذه املظــاهر كث
ومتداخلة, وهي تتصل بعامل األفراد واألشـخاص, كـام تتعلـق بعـامل املؤسسـات 
واملجتمعات والدول, وهي جمموع ما يمثـل زيغـا عـن الطريـق السـوي يف عـامل 
. األفكار واملعارف والعلوم, وفـق حقـائق ذلـك ومناهجـه وأعرافـه ومقارباتـه

 : منهاو
رك ـاالنحراف العقدي واإليامين الـذي يتمثـل يف اإلحلـاد والوثنيـة والشـ −

 .وسائر أشكال الغلط والزيغ يف جمال االعتقاد
االنحراف عىل مستو الفهم والتصور حلقيقة الـدين والواقـع والتـاريخ  −

 .واجلغرافيا, ولطبائع األمور واألشياء واألفكار
والبياين الذي يتمثل يف اهتام الدين بام لـيس  االنحراف التعبريي واخلطايب −

فيه, واهتام الناس واملؤسسات واملرجعيات بام ليس فـيهم, وإطـالق األوصـاف 
املخلة واملهينة وتوجيه التوصيف بالكفر والفسق واخليانة والفساد دون استناد إىل 

 .مسوغات ذلك يف الرشع والقانون والعرف واخللق
ض مؤسسـات العلـم والبحـث, ومـدارس االنحراف عـىل مسـتو بعـ −

التعليم والتكوين, من حيث تشويه احلقائق العلميـة وتعمـد التغلـيط واملغالطـة 
 .ورضب ما استقر من معارف الرشع والواقع; ألغراض شتى ومآرب عدة

االنحراف عىل مستو بعض دوائر اإلعالم والدعايـة ومواقـع االتصـال  −
خيالف املعـايري الدينيـة واألخالقيـة والقانونيـة االجتامعي وتبادل املعلومات; بام 

ملهنة اإلعالم والصحافة, وبـام ينـاقض مبـدأ حريـة التعبـري املسـؤولة, وحقـوق 
 .اإلنسان والشعوب املكفولة

والغلو املذهبي  ,)٢(, كالغلو الديني والغلو الالديني)١(الغلو بأنواعه املختلفة −
ــيايس واحلــزيب, والغ ــو الس ــائفي, والغل ــبيل والط ــاطقي والق ــوي واملن ــو الفئ ل

                                                 
ادة, والغلـو يف العلـم, والغلـو يف مظـاهر الغلو يف العقيدة, والغلو يف التكفري, والغلـو يف العبـ: ومن هذه األنواع) ١(

 .٣٩−٢١احلياة, الغلو يف الدين واحلياة, مسعود صربي, 
 .وما بعده ٩٧ص: الغلو الديني والالديني, حممد عامرةمقاالت ) ٢(
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فهذه الظواهر من الغلو متثل انحرافـا فكريـا وزيغـا عـن الوسـط ... والعشائري
 .والعدل يف الفكر والثقافة

الـذين يتبنـون دعـوة االقتصـار عـىل  »القرآنييـون«ـدعوات من يسمون ب −
وهـذه العمل بالقرآن دون الرجوع إىل السنة; بناء عىل أن القرآن تبيان لكل يشء, 

الدعو معلومة االنحراف وبينة الفساد, ألن القـرآن الـذي دعـوا إىل االقتصـار 
 .عليه قرر ودعا وأوجب الرجوع إىل السنة الرشيفة

محــالت تكفــري املجتمعــات وتفســيق النــاس والتكفــري والقتــل بالشــبهة  −
والفوىض والتشكيك يف العلامء واملؤسسات وغري ذلك مما يمثل مظهرا خطريا من 

 .اهر االنحراف الفكري والفقهي واالجتهادي واخلطايب والثقايفمظ
محالت اإلساءة إىل الدين واملقدسـات والرمـوز واملرجعيـات واألوطـان  −

واحلرمات, وحاالت التحـريض عـىل الفضـيلة والفضـالء, والـرتويج للشـذوذ 
النـوع «ـبأنواعه الفكرية واجلنسية واألخالقية واالجتامعية, والتسويق ملا يُعرف بـ

رعي وغـري الفطـري, كـأن يـرتبط ـوالزواج غري الشـ )١(»اجلندر«, أو »االجتامعي
                                                 

وهـي عبـارة وردت يف سـياق مـا يعـرف . تطلق عبارة اجلندر عىل الرجل واملرأة وعىل الشواذ دون تفريـق بيـنهام) ١(
كام تشـمل إلغـاء كـل . قية سيداو, ومن أجل دعو املساواة املطلقة بني الذكر واملرأة, وبني األسوياء والشواذباتفا

اجلندر , كاميليا حلمي , مقـال بعنـوان انتفاضـة شـعبية ضـد . الفوارق بني الرجل واملرأة داخل األرسة وخارجها
 ..املواثيق الدولية اخلاصة باملرأة والطفل 

اجلندرية يف املوسوعة الربيطانية هي شعور اإلنسان بنفسه كـذكر أو أنثـى, وهنـاك حـاالت ال يـرتبط فيهـا اهلوية و     
لذلك فإن اهلوية اجلندريـة ليسـت ثابتـة بـالوالدة بـل تـؤثر فيهـا العوامـل النفسـية . اإلنسان بخصائصه العضوية

العـادات, اللغـة, الرغبـة « العوامل االجتامعية واالجتامعية بتشكيل نواة اهلوية اجلندرية, وهي تتغري وتتوسع بتأثري
كلام نام الطفل فيمكن ملن مل يتقبل هويته اجلندرية أن يغريها بام يتالءم مع ميولـه, وذلـك تبعـا لـألدوار  »البيولوجية

اجلندر , كاميليا حلمي , مقـال بعنـوان انتفاضـة شـعبية ضـد . االجتامعية وبغض النظر عن االختالفات العضوية
 .واثيق الدولية اخلاصة باملرأة والطفلامل

, أصـدرهتا اجلمعيـة »اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة« اتفاقية دولية تسمى :واتفاقية سيداو هي     
ديسـمرب  ٣وقد دخلت حيز التنفيـذ يـوم  .م١٩٧٩من سنة ) ديسمرب(من كانون األول  ١٨العامة األمم املتحدة يف 

سيداو , رؤية نقدية مـن منظـور رشعـي , مجاعـة مـن : قية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة اتفا.م١٩٨١
 .العلامء بترصف

وقد مثلت شأنا جدليا وموضع اختالفات شديدة الخـتالف مضـامينها ومعارضـة عـدة بنـود فيهـا القـيم الدينيـة      
 .واألخالقية والسيادة الوطنية والقوانني واألعراف
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الشخصان من اجلنس الواحد أحـدمها بـاآلخر, وهـو ارتبـاط موصـوف وصـفا 
رشعيا بأنه خمالف للفطرة ومصادم للحكمة ومفوت للمصلحة, وهو عمل فاسد 

 .وزنا حمرم أو شذوذ جنيس جمرم وحمظور
لفوضوي والتفقيه السـطحي واالجتهـاد التعسـفي; فهـي ظاهرة اإلفتاء ا −

متثل انحرافا فكريا عىل مستو علم الفتو وقواعد االجتهاد ومؤسسات الـدين 
ي ابتيل بـه أصـحابه ممـن ـومرجعياته, كام تعرب عن اختالل منهجي ومعريف ونفس

راسخة ليسوا مفتني وال صلة هلم بالفتو كام هي حقيقة يف الرشع ثابتة ويف األمة 
 .ويف التاريخ واحلضارة فاعلة ومؤثرة ومسؤولة

 :أسباب االنحرافات الفكرية: الثالث املطلب
وهي تتوزع عـىل جمـاالت عـدة, . هذه األسباب مركبة ومتداخلة ومرتاكمة

وحتديـدها عمليـة معرفيـة . كاملجال األرسي واالجتامعي والتعليمي واإلعالمي
اء واالسـتقراء مـن أجـل حسـن ومنهجية تتقـرر بموجـب البحـث واالستقصـ

كام أن حتديـد ذلـك أمـر . التشخيص وإحكام املكافحة وضامن اجلدو والفائدة
اعتباري ونسبي, يتفاوت العلامء والبـاحثون فيـه مـن حيـث طبيعـة التنـاول هلـا 

 .ومنهجيتها وأدواهتا وغري ذلك
والذي هيم يف هذا الصدد بيان األسـباب يف ضـوء حريـة التعبـري وحمكـامت 

وهو ما جيعلنـا نقـرر . لرشيعة باعتبار ذلك يمثل إطارا عاما ملوضوع هذا البحثا
 :هذه األسباب ضمن املسألتني اآلتيتني

 :األسباب املتعلقة بحرية التعبري: املسألة األوىل
ريعة وكثـري مـن القـوانني ـحرية التعبري حق من حقوق اإلنسان ضمنته الش

ه ومواقفه بحرية وإرادة, ودون إكـراه ئآرا ومعناه أن يعرب اإلنسان عن. واألنظمة
وهي مع ذلك مرتبطة غاية االرتباط باملسـؤولية; بنـاء عـىل قاعـدة احلـق . أو قهر

اجلمـع بـني حريـة : والواجب, وعىل مبدأ احلرية املسؤولة أو املسؤولية احلرة, أي
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عـدم والتعبري وسائر حقوقه, وبني مسـؤوليته و )٢(وحقه يف حرية الفكر )١(اإلنسان
 . التعدي واالنحراف واالعتداء عىل اآلخرين يف كل ما هو حق هلم

ولكن حرية التعبري قد تنحرف عـن وضـعها السـوي ورصاطهـا املسـتقيم; 
بمقتىض عدة أسباب تتصل بصاحب التعبري فردا أو مؤسسـة مـن حيـث اجلهـل 
بحدود احلرية وضوابطها, أو اجلهل بمضامني اخلطـاب واملوقـف املعـرب عنـه يف 
مناسبة أو مقام أو مساحة علمية أو إعالمية أو اجتامعيـة وسياسـية, ومـن حيـث 

, ومن حيـث ...)٣(التعصب للذات أو اجلامعة أو الدولة أو القبيلة واجلهة والقطاع
غياب الوعي القانوين والرادع اإليامين والضمري األخالقي, ومـن حيـث الوقـوع 

 ...ز بأنواعهحتت الضغوط واإلكراهات واإلغراءات واالبتزا
ومن األسباب كذلك ما يتعلق بغياب ثقافة حرية التعبري الواعيـة واملتوازنـة 
والفاعلة, وضمور املنظومة التعبريية اإلسالمية واألخالقية مـن حيـث رموزهـا 
وبراجمها ومؤسساهتا التكوينية والتدريبية وأدواهتا العرصية املبتكرة واملنتجة, وهو 

التعبريي املنافس القادر عىل السباق والنجاح, ممـا سـهل ما أد إىل غياب البديل 
صعود منظومات تعبريية أخر تفاوتت أعامهلا, وظهر يف كثـري منهـا االنحـراف 
التعبــريي يف جمــال اخلطــاب واإلعــالم واالتصــال, ويف دوائــر البحــث والعلــم 

 .ملواربةوالتوجيه واإلرشاد, فأد األمر إىل زيادة التحريف والتشويه واملغالطة وا
                                                 

رق والعبوديـة; فـاحلر مـن لـيس ذكر ابن عاشور أن لفظ احلرية وما اشتق منه يف العربية يفيد معنى مضادا ملعنى ال) ١(
ر أن لفظ احلر واحلرية من األلفاظ ذات املعاين النسـبية; ألهنـا الـتخلص مـن الـرق والعبوديـة فـال ـ; فالظاهدـبعب

عمل اإلنسان : ولفظ احلرية معنى حديث يراد منه معنى. يتصور معناها إال بعد مالحظة معنى الرق والتوقف عليه
ارب مـا يعـرب عنـه يف العربيـة بلفـظ ـو يقــوهـ. ر غريهـعمله أم رفه عامـدر عىل عمله حسبَ مشيئته ال يصـما يق

رفوا يف أول وجـودهم عـىل ـر وبـه تصــوهي وصف فطري نشأ عليه البش. االنطالق أو االنخالع من ربقة التقيد
أصـول النظـام االجتامعـي يف اإلسـالم, حممـد الطـاهر ابـن . حدثت بينهم املزامحة فحدث التحجري األرض حتى
 .١٥٢−١٥٠عاشور, ص

تعد حرية الفكر رضبا من عموم احلرية, حيث ذكر ابن عاشور أن حرية الفكر فيام عدا االعتقاد الديني ممـا يشـمل ) ٢(
التدبري السيايس, وشؤون احلياة العادية; إنام هي صنف مـن احلريـة التفكري يف اآلراء العملية, والتفقه يف الرشيعة, و

ظـاهرة : وانظـر. ١٦٣أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم, حممد الطاهر ابـن عاشـور, ص. ال يكاد يستقل بنفسه
 .١٨ −١٦نحو معاجلة واقعية, أمحد حسني أمحد, ص: التعصب الديني واالجتامعي

 .٣٥−٣٣وما بعدها, وص  ١٥نحو معاجلة واقعية, أمحد حسني أمحد, ص: جتامعيظاهرة التعصب الديني واال) ٣(



− ١٠ − 

ولشدة اجلهل والتحامل والتعصب قامت بعض احلريات التعبريية عىل اهتام 
الناس وترويج الرذيلة وهتك احلرمات وهتديد السلم واألمن وإشاعة الفواحش 

, وأصبحت تنادي بـالفوىض العامـة والفـتن املختلفـة يف عـامل ...وتثبيط العزائم
, وأضحت أبـواق ...والفضائلاألقوام والشعوب والقيم األفكار واألشخاص و

, وال تعبأ بام ذمةوال  إال دعاية للعدو املحتل والغاصب املعتل, وال تراعي يف ذلك 
وأخطـر مـا يف األمـر أن . يوجه إليها من االهتام واالحتجاج والنقـد واإلحـراج

يروج حلرية يف التعبري بإطالق وعمـوم, ودون قيـد أو ضـابط, ودون حماسـبة أو 
 .ما أخل بمبدأ احلرية املسؤولة وقاعدة تالزم احلق مع الواجب وهو. مساءلة

 :األسباب املتعلقة بمحكامت الرشيعة: املسألة الثانية
حمكامت الرشيعة هي أصوهلا وثوابتها وحقائقها التي ال تقبل الرد والتشكيك 

وهــي أصــول االعتقــاد واألخــالق والعبــادة . وال تواجــه بالتعطيــل والتشــويه
كذلك الفروع التي اتسمت بالثبات بمقتىض االستدالل واالستقراء, والرشيعة, و

وجمموع ما اسـتقر يف املعرفـة والفطـرة, ممـا يُصـطلح عليـه بـاملعلوم مـن الـدين 
رورة والنظـر, وبالثوابـت والقواطـع يف الكليـات واجلزئيـات واألصـول ـبالض

 .)١(والفروع
وأداؤها يف مواضعها  واألصل يف هذه املحكامت العلم هبا والعمل بمقتضاها

والقضـاء, وموضـع التـدين واإلرشـاد  )٢(املختلفة, كموضع اإلفتـاء واالجتهـاد
واخلطاب والتبليغ, وموضع السياسة الرشعية واإلدارة الرشيدة والتنمية البرشية 

 .والتسيري احلديث واإلعالم واالتصال والتعارف والتعاون
                                                 

ينظر كتاب الثوابت واملتغريات يف مسرية العمل اإلسالمي املعارص, صالح الصـاوي, عـدة صـفحات, فقـد بـني ) ١(
ي, ريعة, نورالـدين اخلـادمـوانظـر كـذلك أبحـاث يف مقاصـد الشـ. أمورا مهمة يف مصطلح الثوابت واملحكامت

 .٢٧٦−٢٦٧ص
ينظـر . كاالجتهاد املقاصدي الذي يكون العمل به حجة رشعية عند قيام احلاجـة إليـه ومتـام ضـوابطه ورشوطـه) ٢(

 .١٠٢−١٠١االجتهاد املقاصدي, اخلادمي, ص 
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اف الفكـري يف معاملـة ولكن يُصاب بعض الناس والفئات بوقوع االنحـر
هذه املحكامت وتصورها وتنزيلهـا, وبحـدوث املواقـف املنحرفـة والسياسـات 

 .اخلاطئة بناء عىل ذلك االنحراف الفكري والزيغ الذهني
 : ومن أسباب وقوع االنحراف الفكري يف حمكامت الرشيعة

ا اجلهل هبذه املحكامت أو جتاهلها بالقصد والعمد, وعدم اإلملام بحقائقهـ −
 .املوضوعية واملنهجية وبأثرها يف حتقيق التوازن والوسطية واالعتدال

وقد . اتباع األهواء واألجواء واستصحاب األدواء, وحتكيم الشهوة والشبهة
تقرر يف كالم املحققني أن داء األدواء بعد الرشك اهلو, وأن املقصد الرشعي من 

ية هواه, حتى يكون عبدا هللا من داع »ومنه املجتهد«وضع الرشيعة إخراج املكلف 
 . )١(اختيارا, كام هو عبد هللا اضطرارا

التعصــب للنزعــات الفلســفية والفكريــة واالنــتامءات احلزبيــة والفئويــة  −
واالصطفاف عىل مواجهة ما هو دينـي وغيبـي وخلقـي, والسـعي إىل اسـتدعاء 
وصــفات ومقاربــات غــري إســالمية وال تســاير تطلعــات املســلمني وحاجيــات 

 .اهنم وبيئاهتم ومتطلبات الشعوب والفئاتأوط
ى الغلو والتطـرف والتشـدد ـتشويه هذه املحكامت وسوء تطبيقها بمقتض −
, وهو ما أد إىل التشكيك فيها أو انتقاصها أو إبعادهـا, ومثـال ذلـك )٢(والتنطع

ْكمة اإلسالم ذاته التي هي أصل املحكامت وقاعدة املسلامت; من حيـث كونـه  حمُ
محة والسامحة والرفق واإلصالح والتنوير, وكونه رسالة إنسانية وأخالقية دينا للر

وعاملية بام تضمنه من املبادئ األصيلة والقيم الفاضـلة واملرونـة الفسـيحة, فهـذا 
 وغريه مما اتسم به اإلسالم عرب العصور والقرون, ويف شتى بقـاع األرض ولـد

رفات الشـاذة ـولكـن التصـ خمتلف املجموعات واهليئات والطوائف والعشـائر,
                                                 

 .٢/٢املوافقات, الشاطبي, ) ١(
بـاب هلـك : العلـم كتـاب: صـحيح مسـلم »هلك املتنطعون هلك املتنطعـون هلـك املتنطعـون«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي ) ٢(

 .املتنطعون
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. والتمثالت املشوهة له قد أدت إىل حصول هذا االنحراف يف قبوله واالقتناع بـه
وكذلك أمثلة أخر كثرية كمثال اجلهاد الذي اختزلت معانيه الواسعة واقتضبت 
جماالته الرحبة التي منها جهاد اللسان بالبيان واإلفصـاح وجهـاد العقـل بـالفكر 

بدن بالعمل والكسب, وجهاد احلج بإحكام أدائه وحتقيق آثاره, والنظر, وجهاد ال
وجهاد الوالدين باإلنفاق عليهام واإلحسان إليهام, وجهاد األرض باستصـالحها 
وزرعها وتـذليلها لنقـل البضـائع واألشـخاص, وجهـاد الـنفس بحملهـا عـىل 

 قيمه االستقامة والتقو والرب واملعروف والعدل واإلحسان, وجهاد القرآن بنرش
وقد اختزلـت كلمـة اجلهـاد يف نـوع .. وتبليغ أحكامه وترسيخ أبعاده ومقاصده,

خمصوص منه الذي يقع برشوطه وآدابه ومقتضياته, وهو القتال الـذي هـو جـزء 
يسري من اجلهاد وله ظروفه وأحواله وأسبابه وآدابه, وحيكم به ويل األمـر ويتنـزل 

ى عىل اإلطالق, وليس مفهوما حيكـم يف مواجهة االعتداء والبغي, فهو ليس معن
به القايص والداين, وإنام هو مفهوم من جمموع النصـوص والقواعـد, وال ينبغـي 
جعله يتامهى مع كلمة اجلهاد, فاجلهاد غري القتـال لغـة ورشعـا, وكلمـة اجلهـاد 

مشتقة من االجتهاد وبذل اجلهـد ) اجلهاد(, وهذه الكلمة )١(أوسع دائرة من القتال
املجاالت احلياتية التـي تسـتوجب بـذل الطاقـة وفعـل املمكـن, ومنهـا يف سائر 

جماالت العلم واالقتصاد والزراعة والتجارة واإلدارة والبيئة والفكـر والسياسـة 
 ...)٢(واالجتامع واألرسة والتنمية والتزكية

 
 
 
 

                                                 
 .١/١٤٦فقه اجلهاد, يوسف القرضاوي, ) ١(
 ., فقد ضمنه بيان أنواع اجلهاد ومراتبه١٥٦−١/١٤٥ينظر فقه اجلهاد, يوسف القرضاوي, ) ٢(
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אא 
אאא 

, تتوزع عىل املجاالت اإلنسـانية, لالنحرافات الفكرية آثار عدة ونتائج شتى
ومنها جمال الدين وأحكامه وتعاليمه وحقائقه, وجمال املجتمـع والدولـة واألمـة 

وهو مـا جيعلنـي أحتـدث عـن هـذا ضـمن املطلبـني اآلتيـني, ومهـا . واإلنسانية
 :التشكيك يف الدين, وتقويض األمن واالستقرار االجتامعي والسيايس

  :نالدي التشكيك يف: األول املطلب
مثل التشكيك يف الدين أحد أبرز نتائج االنحراف الفكـري, فقـد أد هـذا 
االنحراف إىل توجه فكري وعميل قائم عىل موقف من الدين يتسم بالعـداء حينـا 
واالحتقار حينا آخر والالمباالة يف أحيان أخـر, كـام أوصـل إىل وقـائع منـذرة 

ه وصـالحه وقدرتـه عـىل بمخاطر كثرية تتصل بالتشكيك فيه مـن حيـث صـدق
ومشكلة املنحرفني الفكريني يف الغالب أهنم . اإلصالح والتطوير والبناء والتعمري

ى ما يتمثلونـه يف أذهـاهنم مـن االنحـراف واملغالطـة, أو ـيعاملون الدين بمقتض
بمقتىض ما يرونـه مـن سـلوكيات ال متـت لإلسـالم بـأي صـلة كليـا أو جزئيـا, 

 . معطيات وافرتاءات وأكاذيب ومغالطات وبمقتىض ما يروج وينرش من
وأبرز شواهد التشكيك يف الـدين التشـكيك يف أصـوله وقواعـده وعلومـه 
ومبادئه, والتشكيك يف تارخيه وحضارته وإنجازاته عرب العصـور, والتشـكيك يف 
مؤسســاته ورجاالتــه ورمــوزه ومرجعياتــه, والتشــكيك يف تطبيقاتــه املعــارصة 

وهلذا أمثلته الكثرية التي زخرت هبا الكتب وهلجت . صوجتلياته الراهنة باخلصو
 :ومن ذلك. هبا األلسنة وتداولتها املنابر واملجالس واملراكز

, وذلـك التشكيك يف القرآن الكريم سندا ونسبة ومتنا ومعنى وأداء وأثـرا −
 البحـث التـارخيي واملعجمـي واللسـاين والـواقعي, ودعـو من خالل دعـو



− ١٤ − 

جليل األول ورواياهتا املختلفة ونقوهلا املضطربة, وهـو مـا التحقيق يف مصاحف ا
يعرف يف اآلونة األخرية بالقراءات القرآنية باملعنى التأوييل القرآين وليس بـاملعنى 

 .)١(الرتتييل والتجويدي
ــا يف االســتنباط ريفة ـالتشــكيك يف الســنة الشــ − ــالقرآن وأثره وصــلتها ب

ح والبنـاء, واهتامهـا باألوصـاف النابيـة واالجتهاد والتنزيل والتطبيق واإلصـال
واأللقاب الكاذبة, والربهنة عىل ذلك بأكاذيب ومغالطـات وحجـج لـيس بينهـا 
رابط وال ضـابط, وال تسـتند إىل املعـايري املوضـوعية واملنهجيـة وال إىل احلقـائق 

 .التارخيية والعلمية, بل تروج بالتغليط ومن أجل التثبيط
, ومـن عية واألحكام األصلية والقيم اإلسـالميةالتشكيك يف احلقائق الرش −
التشكيك يف شـمول اإلسـالم وعمومـه, وصـالح نظمـه وصـحة سـنده : ذلك

رعية وإصـالح النـاس وبنـاء ـوحسن منهجه, والتشكيك يف تناوله للسياسة الش
الدولة وحتقيق التنمية, والتشكيك يف إسهامه يف البناء العـاملي والرقـي اإلنسـاين 

بيئي, والتشكيك يف األوقاف ودورهـا التنمـوي واالسـتثامري, ويف والتجميل ال
, ويف املسـجد ورسـالته الرتبويـة والتوعويـة )٢(الزكاة وأثرها يف اإلغناء واإلنشـاء

 .واالجتامعية, واعتباره موضعا تعبديا معزوال عن املجتمع ومنفصال عن احلياة
 :لسيايستقويض األمن واالستقرار االجتامعي وا: الثاين املطلب
ن واالستقرار االجتامعي والسيايس أحـد أبـرز النتـائج ـويض األمـل تقـمث

ري, وذلك من جهة كـون هـذا االنحـراف قـد ـراف الفكـا االنحـي آل إليهـالت
أوصل إىل مسارات عدة كان هلا األثر البالغ يف هذه النتيجة, ومن هـذه املسـارات 

 :نذكر ما يأيت
                                                 

 .عدة صفحات: القراءات التأويلية للقرآن الكريم بني التبديد والتجديد: ينظر كتايب) ١(
األوقاف يف تونس و. ٣٣تحقيق مقاصد الرشيعة يف اقتصاد إسالمي, حممد عبد املنعم عفر, املتطلبات االقتصادية ل) ٢(

 .٨١−٧٧صلكي ال تظلم مرة أخر, نورالدين اخلادمي, 
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فهم السـوي للـدين وأثـر ذلـك حتقيـق األمـن مسار تغييب ال: املسار األول
فقد غـاب الـوعي الصـحيح لفهـم الـدين ومتثـل قيمـه; بموجـب : واالستقرار

االنحرافات الواقعة والتحريفات القائمة, وكان هلـذا الغيـاب األثـر الواضـح يف 
رف املنـتج للخلـق والرمحـة والتعـاون ـالعمل الصالح والسلوك القـويم والتصـ

امرسات اخلاطئة واملعايص الكثرية بسـبب مـا حصـل مـن والتواصل, فظهرت امل
أفهام منحرفة أدت إىل ذلك, وبسبب غياب العلم بالواجبات والفضائل وغيـاب 
الرادع اإليامين واحلافز الرتبوي وغري ذلك مما يسهم يف ترسيخ األمن واالسـتقرار 

 .والطمأنينة والسكينة
ة الكافيـة والتعلـيم الـديني وأظهر األمثلة عىل ذلك غياب التوعية اإلسالمي

الالزم من حيث املضمون العميق واملنهجية الصحيحة واألسلوب املؤثر والـربط 
بقضايا الواقع وحاجيات الناس, ومن حيث التجديد والتعميق والتنوير, واعتامد 
الوسائط املعلوماتية والوسائل اإلعالمية والـروابط العلميـة واألعـامل التدريبيـة 

بة ـالديني نسـ »رـالتصح«ل بالدين أو ـذا إىل اجلهـاب هـد أد غيـواملهارية, فق
فليس غريبا  . إىل الصحراء اجلافة واخلالية التي حتتاج إىل املاء والكأل واألنام واملأل

أن تنشأ اجلريمة املنظمة والنعرات اجلاهلية  −دون تربير وإنام بالتفسري والتحذير −
وة واملحسوبية وعمليات الفساد بأنواعـه, ـبالرشزاز ـة واالبتـوالتقسيامت الوطني

رع وفضـائل اخللـق, وإذا ـد الدين وعلـم الشــر هـال عىل غيـأ األطفــإذا نش
تبلغوا معلومات يف الدين, فهي معلومات قليلة وسـطحية, وهـي ال تسـمن وال 

 .تغني من جوع
ومـن : رمسار تعطيل اإلسهام الـديني يف االسـتقرار واالسـتثام: املسار الثاين

ذلك إسهام العمل اخلريي واجلمعيـايت يف تكثـري اخلـري وتقويـة التنميـة وحتقيـق 
التوازن وتعزيز األمن, وخذ مثاال عـىل ذلـك يتعلـق بتـزويج الشـباب وتسـهيل 
زجياهتم من خالل املرشوعات اخلريية املخصصـة لـذلك, فهـذا العمـل الصـالح 

عنوسة وخطر العزوبة, وحيقـق يسهم يف األمن النفيس واالجتامعي ويبعد شبح ال
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التوازن واالعتدال ويعطي رسالة إجيابية بأن املجتمع يتكاتف بعضه مـع بعـض, 
للخـوف واالضـطراب وتـراكم املشـكالت وتعـاظم وخالف هذا إنام هو سبيل 

األزمات, وهـو مـا يـؤثر يف وضـع األمـن واألمـان ويف حالـة اسـتقرار النـاس 
وحيصل تعطيل هذا اإلسهام بطـرق التشـكيك يف جـدواه وحتريـف . والعائالت

أحكامه ومعناه وكبت أنصاره وأربابه وغلق مجعياته ومؤسساته وترك األمر سائبا 
اخلريي واإلنساين والتضامني, ومهيأ ليسد بأي بـديل نـافع أو  غري مؤثث بالفعل

وهـو مـا يـدعو إىل تفعيـل العمـل اخلـريي . ضار, فالطبيعة كام يقال تأبى الفراغ
وتوسيع جمااله وحترير مبادراتـه يف إطـار التنظـيم والقـانون ويف ضـوء أحكامـه 

 .ومقاصده الرشعية
فقد ظهرت حاالت : الفكري مسار ردة الفعل عن االنحراف: املسار الثالث

أو ظــواهر تتســم بــالعنف والتشــدد يف مواجهــة االنحرافــات الفكريــة والســيام 
االنحرافات املصحوبة باالسـتفزاز واالعتـداء والتحـريض عـىل الـدين والقـيم 

ى ـواملجتمعات, مما أسهم يف تقويض األمن واستقرار املجتمع والدولـة; بمقتضـ
لقول والفعل, وال شك أن هذا العنف غري مـربر هذا التشدد والغلو والعنف يف ا

وال جيوز فعله أو تروجيه أو تبنيه, إال أنه يفرس به وضع عـدم االسـتقرار ووقـوع 
االضطراب والفوىض, فالعنف والتشدد والغلو إنام هو ظاهرة مركبـة وهلـا عـدة 
أسباب منهـا سـبب االنحـراف الفكـري والتحريـف املتعمـد لنصـوص الـدين 

كون معاجلتها بطرح املقاربة الشاملة التي تعالج األسباب كام تواجه وأحكامه, وت
اآلثار, وتفرس املداخل واملقدمات ودون أن تربرها وتسوغ هلا, فال تربيـر للعنـف 

 .مهام كان مأتاه وسببه ومربره, وهو مرفوض وحمظور
 :تعطيل التنمية الشاملة: الثالث املطلب

وذلك . تنمية الشاملة واالستثامر العاميؤدي االنحراف الفكري إىل تعطيل ال
من خالل استصحاب األفكار اخلاطئة عن العمل واإلنتـاج يف الـدين, حيـث إن 
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الدين يشجع عىل العمل واإلنتاج ويعتربه عبادة إذا أقـيم عـىل النيـة والصـحة يف 
والعمل يف الدين مفهومه واسع يشمل كل عمـل صـالح . األداء ومراعاة املقصد

دنيا واآلخرة وللفرد واجلامعة والدولة واألمة واإلنسانية كافـة, وكـل ونافع يف ال
ومـن أنـواع العمـل يف . ذلك بحسب وضعه وإمكانه ومآله ومستلزمه وضـابطه

الدين العمل التعبدي والعمل االقتصادي والعمـل العلمـي والعمـل اإلعالمـي 
إليـه  واالتصايل, وكل نوع من هذه األعـامل يكـون عمـال صـاحلا يـدعو الـدين

ويرغب فيه, وهو يناط بأصحابه من حيث اختصاصـهم بـه وقيـام احلاجـة إليـه 
. وحتقيق موازنته بغريه يف إطار املقاربة الشاملة حليـاة املجتمـع وأمنـه واسـتقراره

وخالف هذا الفهم الصحيح للعمل يف دين اإلسالم يؤدي إىل تعثر أدائه وتعطـل 
التنمية وجزء من االستثامر, وهو مـا نتائجه, ومن ثم يؤدي إىل تعطيل جانب من 

 .يؤول إىل االضطراب واالختالل
ومعلوم أن الوعي الصحيح بالـدين فكريـا وسـلوكيا سـوف يقـيم للتنميـة 
أقدارها العالية وأثرها القوي يف النهوض والتقـدم, وذلـك مـن جهـة قـوة هـذا 

إىل العمـل الوعي من حيث قيامه عىل احلافز الباطني واإلرادة الداخليـة الدافعـة 
واإلنتاج باعتبار ذلك مرادا إهليا ومقصودا رشعيـا ومصـلحة إنسـانية, وباعتبـار 
ذلك طريقا لألجر والثـواب وحتقيـق مرضـاة اهللا تعـاىل, فللمسـلمني يف التنميـة 
الشاملة حافز عظيم وكنز مبارك, وهو اإليـامن واإلرادة والنيـة, وهـذا كلـه مـن 

 .احلوافز والدوافع كام ال خيفى
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אא 
אאא 

 :معاجلة أسباب االنحرافات الفكرية ومواجهة آثارها: األول املطلب
طبيعة مواجهة االنحرافات الفكرية مركبة ومعقدة, بمستو التعقيـد نفسـه 

تو عـىل واألصل أن تكون بمقاربة شاملة حت. الذي عليه التشخيص والتوصيف
كافة األبعاد الرتبوية والتعليمية واإلعالميـة والقانونيـة واالجتامعيـة والسياسـية 

وهدف ذلك مواجهة اآلثار ومعاجلة األسباب يف املقـام ذاتـه, ودون . واحلضارية
ومعلـوم مـا . أن يقترص عىل بعد واحد أو بعدين بمعزل عن تلـك األبعـاد كلهـا

جتالية من الفشل واإلخفاق, وربام من زيـادة للمعاجلات اجلزئية والسطحية واالر
 .اتساع دائرة االنحراف وزيادة أحجامها وتداعياهتا

 :معاجلة أسباب االنحراف) أ ( 
وتكمن يف معاجلة اجلهل بالدين والتعصب للذات شخصا أو قبيلة أو حزبـا 

اب ومعاجلة اتباع اهلو والنزوع إىل االنتقام والتشفي والكراهية, وأسب.. أو جهة
الظلم والقهر واهليمنـة والتبعيـة وغـري ذلـك مـن األسـباب الكثـرية املؤديـة إىل 

 :وجدير بتناول هذه املعاجلة تأكيد عدة أمور. االنحراف
إحكام تشخيص هذه األسباب وتـدقيقها, وعـدم االقتصـار عـىل مـنهج  ●

انب السطحية واالرجتالية يف ذلك; بناء عىل كوهنا أسبابا معقدة وتتداخل فيها جو
كثرية كاجلانب العقيل والنفيس واجلانب األرسي واالجتامعي وجانب التوظيـف 

ومن ذلك مثال اعتبار السياسات االقتصادية اخلاطئة هلا ... واالستغالل واالبتزاز
دور يف تفريخ التطرف والعنف, من حيث أخطاء السياسات التنموية, وجيـوش 

 ...)١(وغياب املشاركة البطالة, والسياسات املالية املولدة للسخط,
                                                 

نظرة سياسية واقتصادية, السياسات االقتصادية اخلاطئة ودورها يف تفريخ التطرف والعنـف, : من قضايا التطرف) ١(
 .١٤−٧عبد احلافظ الصاوي, ص
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ــتقراء  ● ــاهج االس ــتامد عــىل من ــاخلرباء واملتخصصــني واالع االســتعانة ب
واإلحصاء واملقارنة واملقايسـة والتجربـة واخلـربة والتـدقيق العلمـي والتحقيـق 
املصطلحي والتنزيل العميل, وتركيز األطر املؤسسـة لـذلك واملنظمـة لـه, ومنـه 

 .اري هلذا كلهالتأسيس القانوين واملعريف واإلد
 : مواجهة آثار االنحراف) ب(

. وهــي ثــامر مــرة ألســبابه وأبوابــه. آثــار االنحــراف هــي نتائجــه ومآالتــه
ومعاجلـة األسـباب يف . ومواجهتها أمر ال بد منه مع معاجلة األسباب كـام ذكرنـا

الغالب ملنع وقوع اآلثار مرات أخر, أمـا مواجهـة اآلثـار فغايتهـا درء الفسـاد 
يف تلك اآلثار وتقليله وتضييق نطاقه وجرب ما أمكن مـن اخللـل والزيـغ املتضمن 

التشكيك يف الدين وتقويض : وأبرز هذه اآلثار كام جاء ذكره آنفا. عند تعذر الكل
وهي آثـار جمملـة وعميقـة وتسـتوعب . األمن واالستقرار االجتامعي والسيايس

 أحكام الدين وقيمـه أنواعا كثرية من وجوه االنحرافات, ومن ذلك التشكيك يف
ي ـي واألرسي واملؤسسـومؤسساته ورجاالته وإنجازاته, وتقويض األمن النفس

واالجتامعي, واإلخالل باالستقرار يف جمال السياسة والدولة واملؤسسات العامـة 
ثم إن هذه اآلثار نفسها تـؤدي إىل آثـار أخـر, ... والنظام العام والصالح العام

أثر لالنحراف الفكري يؤدي هو بنفسه إىل آثار ونتـائج  فالتشكيك يف الدين وهو
أخر كنتيجة االضطراب النفيس وفقدان الطمأنينـة وغيـاب الـوعي الصـحيح 
والتمثل الواعي ألحكام الدين, وكنتيجة ضياع اإلنسان ومصاحله كليا أو جزئيـا 
ل بمقتىض بعده عن الدين وتركه لتعليامته السوية ومـا يرتتـب عليهـا مـن األعـام

 .الصاحلة واإلضافات النوعية يف املجاالت املختلفة بحسبه وسياقه ومآله
وكذلك بالنسبة إىل األثر املتعلـق بتقـويض األمـن واالسـتقرار االجتامعـي 
والسيايس, فهو يؤول كذلك إىل نتـائج أخـر كنتيجـة ضـياع املصـالح وفـوات 

زئيـا بحسـب املنافع وحصول التهارج والتنازع واضـطراب األحـوال كليـا أو ج
 .مقدار التقويض وطبيعته, وبحسب كيفيات التصدي له ومواجهته
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ولذلك فإن مواجهة اآلثار تتسم بالتعقيد والتشعيب, وحتتاج إىل املراجعات 
والتجديد, ويلزمها مواكبة التطـورات يف هـذا الصـدد, فليسـت مقصـورة عـىل 

بل ال بد فيها مـن مواجهة ما وبكيفية جامدة غري متحركة وغري مفعلة ومتفاعلة, 
وصفات تقبل التعديالت وصيغ تستوعب اجلديد كل مرة, مع ما يلزمه ذلك من 
املوضوعية واملنهجية واعتامد املنتج اجلديد واالستعانة باآلراء املتخصصة ونتـائج 

 .اخلربات وغري ذلك
كام أن هذه املواجهة هلذه اآلثار ال بـد أن تكـون بحسـب مسـتويات اآلثـار 

تها وأنواعها, فهناك اآلثار النفسية والسـلوكية, واآلثـار االجتامعيـة نفسها وطبيع
واإلنسانية عامة, واآلثار التعليميـة والرتبويـة, واآلثـار عـىل مسـتو العقليـات 

فهي آثار كام ذكرنا دقيقة ومعقدة ومتداخلة, وال تكفـي ... واملنظومات والبيئات
ــطح ــات الس ــاهزة واملقارب ــفات اجل ــا الوص ــة يف مواجهته ية واآلراء االنطباعي

 .واالرجتالية
كام أنه أساليب املواجهة ختتلف وتتفاوت بحسب ذلك, حيث تكون موزعة 

ي العلمــي ـبــني األســلوب التعليمــي والرتبــوي واألرسي, واألســلوب النفســ
والتجريبي والعميل, واألسلوب اإلفتائي واالجتهـادي والـوعظي واإلرشـادي, 

حيـث إحـداث النهـوض العـام وتـوفري  واألسلوب السـيايس واحلضـاري مـن
 . الرشوط الرضورية والسنن الالزمة لذلك كله

 ويتأطر تناول هذه املواجهة ملختلف آثار االنحـراف ضـمن عنـاوين كـرب
وهو ما يتبني فـيام يـيل . جتديد الدين وتنمية اإلنسان وخدمة املجتمع: ثالثة, وهي

 : ضمن املطلب املوايل
 :دين وتنمية اإلنسان وخدمة املجتمعجتديد ال: الثاين املطلب
 :جتديد الدين) أ ( 
ر, فهـو جديـد, وهـو ـالتجديد من فعل جدَ جيد بالكس: معنى جتديد الدين 

واجلد العظمة, واجلد . وجدد اإلنسان األمر وأجده, إذا استحدثه. خالف القديم
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اجلديـد, ما ال عهد لك به, ولذا وصف املـوت ب: واجلديد. ..)١(يف األمر االجتهاد
 .)٢(وجتدد اليشء صار جديدا, واجلديدان الليل والنهار ألهنام ال يبليان

والتجديد يف اصطالح أهـل العلـم هـو االجتهـاد يف املسـتجدات, وتقـديم 
اليشء الذي يراد جتديده عىل وضعه األصيل السوي الذي مل تشبه شوائب الزمـان 

اإلسالمي كام أنزلـه اهللا تعـاىل  تقديم الدين: وجتديد الدين معناه. واملكان واحلال
ومن مقتضـيات هـذا التجديـد إرجـاع . أيام نزول الرسالة ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسوله حممد 

الفهم والتطبيق الرشعيني إىل األصول واملصادر اإلسالمية املعتربة, ونفي ما علق 
 :وأصل التجديد ومرشوعيته .)٣(بالدين من الزوائد والشبهات واحليل واألساطري

 .)٤(»اهللا يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة عام من جيدد هلا دينها إن«: احلديث
وهو يعد إطارا مهـام يف حتقيـق الفكـر السـوي والفهـم الصـحيح والتمثـل 

ومـن فوائـد . املستقيم للدين يف جمموع أحكامه ومقاصده, وبمنهجيته وضوابطه
األفهـام  التجديد إزالة ما علق باألذهان من االنحرافات والشـبهات, وتصـحيح

 .باملعرفة الصافية واملنهجية الواضحة والتزكية الرائدة
 :تنمية اإلنسان) ب(

جعله ينمو ويتقدم بربكة عمر وزيادة خري وصحة عمل : معنى تنمية اإلنسان
ومصطلح التنمية أضحى مستوعبا لكل ما فيه نمـو وزيـادة وبركـة, . وسالمة نية

اد, أم يف جمال النفس والعقـل واجلسـد, سواء أكان يف جمال املال والثروة واالقتص
ولذلك تطورت الدراسـات يف . أم يف جمال العلم واملعرفة وعامل املفاهيم واألفكار

 ...ما يعرف بالتنمية الشاملة والتنمية البرشية والتنمية العقلية واإلدارية
                                                 

 .٣٦املصباح املنري, الفيومي, ص) ١(
 .١/٣٨٦لسان العرب, ابن منظور, ) ٢(
ومـا بعـدها,  ٨٩ريعة, ص ـيراجع كتاب أبحاث يف مقاصد الرشيعة, مبحث التجديد مـن منظـور مقاصـد الشـ) ٣(

 .نورالدين اخلادمي
, واملسـتدرك للحـاكم,  ٤٢٩١رقـم احلـديث  ٤/١٠٩سنن أيب داود, كتاب املالحم, باب ما يذكر يف قرن املائة, ) ٤(

 .٨٥٩٢, رقم احلديث ٤/٥٦٧
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فهذه التنمية اإلنسانية تنمية شاملة لكل أبعاد اإلنسان أوال, وتنميـة مسـايرة 
ملواجهة كل خلل قد يقع أو انحراف قد يطرأ لد اإلنسان يف فهمـه أو عملـه أو 
موقفه وتعامله ثانيا; وهو ما يضمن فائدة املواجهة وديمومتها ومعقوليتهـا, ومـا 

ومـن رضوب تنميـة اإلنسـان تنميـة عقلـه . حيقق آثارها اإلجيابية بناء عىل ذلـك
إلجيايب, وتنمية روحـه بعمـق اإليـامن باملعارف الصحيحة والنظر املفيد والتمييز ا

وسالمة الرسيرة وقوة اإلرادة, وتنميـة بيئتـه وحميطـه بالفضـائل العامـة والوئـام 
االجتامعي والتنافس اهلادف, وليس بدواعي الضغينة وأسباب الرذيلـة; بـام هييـأ 

 .لالنحراف وأرضيته ومناخه
 : خدمة املجتمع) ج ( 

ري رضورياته وحاجياته وحتسينياته, بحسبه ه بتوفؤإحيا: خدمة املجتمع معناه
وهو مصطلح جديد ومتجدد يراد به تأكيـد دور اإلنسـان . وضبطه وسياقه ومآله

وهـو هبـذا يمثـل إطـارا . يف املجتمع ورسالته يف أمنه ونامئه وازدهاره واستقراره
عظيام الحتواء االنحراف واستيعاب االختالف ومنع اإلسـفاف, وميـدانا رحبـا 

أما خالف هذا . أسباب األزمات وعوامل النكسات وبدايات االنحرافاتإلزالة 
اإلطار فمفسدة التنازع ومهلكة التباغض واتباع اهلو والشح املطاع وإن يعجب 

 .كل امرئ بنفسه وسلطانه وشهوته وطغيانه
 :تعزيز حواضن االستقامة الفكرية: الثالث املطلب

, والشـطر اآلخـر هـو اسـتقامة االستقامة يف الفكر شطر اسـتقامة اإلنسـان
وهو مجع بني اإليامن والعمل, أو القول والعمل, أو النظر والتنزيـل, أو . السلوك

وهذه االستقامة هلا بيئتها التي تنشأ فيها وتنمـو وتقـو وتثبـت . الفهم والتطبيق
األطر واملساحات التي حتتضن اإلنسان : وهو ما يعرب عنه باحلواضن, أي.. وتعلو

حاضـنة األرسة واجلـوار : ومنهـا. ي وعمل صالح وأثر طيب ومبـاركبفكر سو
واملســجد واملدرســة والروضــة, وحاضــنة املهنــة والرفقــة واجلمعيــة واملنظمــة, 
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 وحاضنة اإلعالم واإلرشاد والتثقيـف والتجديـد واإلحيـاء, وحواضـن أخـر
وهلـذه . تتفاوت أوضاعها وختتلف أدوارهـا بـاختالف الزمـان واملكـان واحلـال

حلواضن أثرها البالغ يف حتقيق الفكر السوي ومنـع الفكـر املنحـرف أو تقليلـه, ا
وهو ما يدعو إىل تعزيزها وتقويتها بالقوانني والدعم املادي واإلعالمـي والـرأي 
العام وبتفعيل دور مؤسسات ذلك كاملسجد واملدرسة واجلامعة واجلمعية األهلية 

صــار عـىل األدوار التقليديــة يف هــذا والتنظـيامت املهنيــة والشـعبية, وعــدم االقت
املضامر, كاالقتصار عىل دور املؤسسة العامة والرسمية وعدم إسـنادها باملؤسسـة 
األهلية املدنية, بناء عىل ثنائية املجتمع األهيل واملجتمع احلكـومي يف بنـاء الدولـة 

 .احلديثة وترسيخ التنمية الشاملة والدائمة
تفعيلهـا وجتديـدها وعـدم االقتصـار عـىل  وحتى األدوار القديمة ال بد من

بعض األساليب التي مل يع هلا األثر الكبري, بل ال بد من جتديدها وعـادة إحيائهـا 
 .وتفعيل أدوارها
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אאא 
, ١املعـارف, بـريوت, لبنـان, طأبحاث يف مقاصد الرشيعة, نورالدين اخلادمي, مؤسسة  −١

٢٠٠٨ −١٤٢٩. 
م, مكتبـة الرشـد ٢٠٠٥هــ ١٤٢٦, سـنة ١جتهاد املقاصدي, نورالدين اخلـادمي, طاال −٢

 .الرياض
أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم, حممد الطاهر ابـن عاشـور,  دار السـالم, القـاهرة,  −٣

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦مرص, الطبعة األوىل, 
ــدين اخلــادمي, ط −٤ ــونس لكــي ال تظلــم مــرة أخــر, نورال  −٢٠١٤, ١األوقــاف يف ت

 .هـ, تونس١٤٣٥
الثوابت واملتغريات يف مسرية العمل اإلسالمي املعارص, صالح الصاوي, مطابع أضـواء  −٥

 .البيان, الرياض
 .اجلامع الصحيح لإلمام مسلم −٦
 .اجلندر , انتفاضة شعبية ضد املواثيق الدولية اخلاصة باملرأة والطفل , كاميليا حلمي −٧
لحات, عمرو عبد الكـريم  سـعداوي , رؤيـة نقديـة مـن اخلصوصية احلضارية للمصط −٨

م اللجنـة اإلسـالمية العامليـة للمـرأة  ٢٠١٠/  ـه ١٤٣١منظور رشعي, الطبعة الرابعة 
 .والطفل 

 .سنن أيب داود −٩
نحو معاجلة واقعيـة, أمحـد حسـني أمحـد, املركـز : ظاهرة التعصب الديني واالجتامعي −١٠

 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢, ١العاملي للوسطية, الكويت, ط
الغلو يف الدين واحلياة, مسعود صربي, سلسلة األمة الوسط, املركز العاملي للوسـطية,  −١١

 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢, ١الكويت, ط
دراســة مقارنــة ألحكامــه وفلســفته يف ضــوء القــرآن والســنة, يوســف : فقــه اجلهــاد −١٢

 .م٢٠٠٩, ٣القرضاوي, مكتبة وهبة, القاهرة, ط
نورالدين اخلادمي, دار الغوثـاين : ية للقرآن الكريم بني التبديد والتجديدالقراءة التأويل −١٣

 .م٢٠١٤−هـ١٤٣٥, ١للدراسات القرآنية, دمشق, سوريا, ط
 .لسان العرب, ابن منظور −١٤
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فر,  −١٥ املتطلبات االقتصادية لتحقيق مقاصد الرشيعة يف اقتصاد إسالمي حممد عبد املنعم عَ
, ١.حوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي, مكة املكرمـة, طجامعة أم القر, معهد الب

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١سنة 
 .املستدرك للحاكم −١٦
 .املصباح املنري, الفيومي −١٧
 −هــ١٤٣٣, ١ر, طـامرة, دار السـالم, مصـمقاالت الغلو الديني والالديني, حممد عـ −١٨

 .م٢٠١٢
 .رفة, بريوتاملوافقات يف أصول الرشيعة, الشاطبي, دار املع −١٩
نظرة سياسية واقتصادية, السياسات االقتصادية اخلاطئة ودورها يف : من قضايا التطرف −٢٠

, ١تفريخ التطرف والعنف, سلسلة األمة الوسط, املركز العاملي للوسـطية, الكويـت, ط
 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢


