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أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة ــ قسم الثقافة
اإلسالمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وحصل بها الباحث
على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وعنوان
الرسالة األصلي ( أثر التفكير في البناء الثقافي ) وقد قام المؤلف بعد
المناقشة بتصحيحها وتعديلها وتهذيب مايحتاج الى تهذيب من
مباحثها حتى تكون صالحة للنشر.

اإلهداء
يسعدني وقد من اﻟﻠﻪ تعاﻟى عﻠي بإتمام هذا اﻟكتاب أن أهدي:
 إﻟى واﻟدي اﻟفاضل أمد اﻟﻠﻪ في عمره ،عرفانا بفضﻠﻪ بعد اﻟﻠﻪ
تعاﻟى في شحذ همتي وشد عزيمتي دائما ،راجيا من اﻟﻠﻪ تعاﻟى
أن يمده بموفور اﻟصحة واﻟعافية وأن يسبغ عﻠيﻪ شفاءه وهو
اﻟسميع اﻟعﻠيم.
 إﻟى اﻟواﻟدة اﻟعزيزة اﻟتي كنت أتعﻠم منها اﻟجد واﻟمثابرة
واﻟعزيمة وكنت أرى أثر دعواتها اﻟمستمرة باﻟتوفيق واﻟرشاد
واﻟسداد سائال اﻟﻠﻪ جل وعال أن يوفقني ويعينني عﻠى برهما
ورد جميﻠهما.
 إﻟى زوجتي اﻟكريمة اﻟتي وقفت إﻟى جانبي ﻟحظة بﻠحظة.
 إﻟى من أحبني في هللا وأحببتﻪ فيﻪ.
 إﻟى هؤالء جميعا أهدي هذا اﻟجهد اﻟمتواضع وأسأل هللا اﻟعﻠي
اﻟقدير أن ينفع بﻪ اإلسالم واﻟمسﻠمين وأن يكون خاﻟصا ﻟوجهﻪ
اﻟكريم.

شكر وتقدير
(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه )
اﻟحمد هلل حمدا يوافي نعمﻪ ،ويدفع نقمﻪ ،أحمده سبحانﻪ وتعاﻟى وأشكره
وأثني عﻠيﻪ بما هو أهﻠﻪ وأستغفره  ،وأصﻠي وأسﻠم عﻠى اﻟنبي اﻟمصطفى
واﻟرسول اﻟمجتبى محمد بن عبدهللا اﻟذي بﻠغ اﻟرساﻟة وأدى األمانة ونصح
األمة  ،صﻠى هللا عﻠيﻪ وعﻠى آﻟﻪ وصحبﻪ أجمعين وعﻠى اﻟتابعين ومن تبعهم
بإحسان إﻟى يوم اﻟدين  ..أما بعد
فإني اشكر هللا تعاﻟى عﻠى توفيقﻪ ﻟي عﻠى إتمام هذا اﻟبحث ،واسأﻟﻪ تعاﻟى أن
يجعﻠﻪ خاﻟصا ﻟوجهﻪ اﻟكريم  ،وأن ينفع بﻪ.
ثم أتوجﻪ باﻟشكر اﻟجزيل واالمتنان واﻟتقدير ﻟكل من:
 اﻟصرح اﻟشامخ باﻟعﻠم واﻟمعرفة جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  ،ممثﻠة في كﻠية اﻟشريعة – قسم اﻟثقافة اإلسالمية ﻟما منحني
إياه اﻟقسم من تسهيالت في طﻠب اﻟعﻠم ،وإتاحة اﻟفرصة ﻟطالب اﻟعﻠم
إلكمال دراستهم سائال اﻟموﻟى عز وجل أن يوفق جميع أعضاء هيئة
اﻟتدريس في قسم اﻟثقافة اإلسالمية وفي جامعتنا اﻟحبيبة إﻟى كل ما
يحبﻪ ويرضاه.
 كما اخص باﻟشكر واﻟعرفان فضيﻠة اﻟدكتور :اﻟسيد عبد اﻟسالم مرسي
عﻠى ما بذﻟﻪ من جهد مشكور في اإلشراف عﻠى اﻟرساﻟة وتقويمها
وتصحيحها ،حيث أنﻪ ﻟم يدخر جهدا في إبداء توجيهاتﻪ اﻟقيمة،
ومالحظاتﻪ اﻟسديدة ورعايتﻪ اﻟدائبة ،رغم كثرة مشاغﻠﻪ  ،وعظم
مسئوﻟياتﻪ  ،فجزاه هللا عني خير اﻟجزاء وأعانﻪ عﻠى أمور دينﻪ ودنياه
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 فضيﻠة اﻟدكتور عبد هللا بن حمد اﻟعويسي واﻟذي كان بمثابة األب
اﻟموجﻪ واألستاذ اﻟفاضل ،ﻟما بذل من جهد مشكور وﻟما أواله من
توجيﻪ ،وما أسداه من مالحظات قيمة وآراء سديدة عند تقديم فكرة
اﻟبحث حتى أتممت خطة اﻟبحث وتم قبوﻟها من قبل اﻟقسم وكذﻟك قبوﻟﻪ
مناقشة اﻟرساﻟة ونسأل هللا أن يجعل ذﻟك في ميزان حسناتﻪ .
 مكتبة األمير سﻠطان بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  ،عﻠى
إمدادهم ﻟي باﻟعديد من اﻟكتب واﻟمراجع اﻟتي ساهمت في إخراج
اﻟبحث سائال هللا تعاﻟى أن يجعﻠﻪ في ميزان حسناتهم يوم اﻟقيامة.
وإﻟى كل من قدم ﻟﻠباحث اﻟعون واﻟمساعدة واﻟدعاء ،خاﻟص اﻟشكر واﻟتقدير
واﻟثناء اﻟعطر.
سائال اﻟموﻟى أن يجزي اﻟجميع خير اﻟجزاء ،وأن يجعل أعماﻟنا خاﻟصة
ﻟوجهﻪ اﻟكريم ،واﻟحمد هلل اﻟذي بنعمﻪ تتم اﻟصاﻟحات وصﻠى هللا وسﻠم عﻠى
نبينا محمد ،وعﻠى آﻟﻪ وصحبﻪ أجمعين.
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املقدة
اﻟحمد هلل حمد اﻟشااكرين ﻟنعماﻪ ،واﻟصاالة واﻟساالم عﻠاى رساول هللا
وعﻠى آﻟﻪ وصحبﻪ ،ومن تبعهم بإحسان إﻟى يوم اﻟدين وبعد،،،
فقااد قاادم اإلسااالم اﻟحنيااق بناااء ثقافيااا متكااامال ﻟﻠبشاارية ،يحقااق ﻟهاام
اﻟسعادة في اﻟدنيا واﻟفوز باﻟجنة ورضوان هللا فاي اخخارة .ويتسام اﻟبنااء
اﻟثقافي اإلساالمي بااصاية فريادة تميازه عان غياره ،وهاو أن مرجعيتاﻪ
ومصدره اﻟوحي .وهذا اﻟمصدر اإلﻟهي هو اﻟذي يؤكد صدق هاذا اﻟبنااء
وثباتﻪ وفائدتﻪ اﻟعظمى ﻟإلنسان فاي اﻟادنيا واخخارة معاا .وينطﻠاق اﻟبنااء
اﻟثقافي من منطﻠقات اﻟفهم اﻟصادق ﻟحقيقة اإلنساان ،واﻟهادف مان خﻠقاﻪ،
وأساﻟيب تحقيق أهدافﻪ ومصيره في اخخرة.
ومما يﻠفت اﻟنظر في كتاب هللا عز وجل ،كثرة اخيات اﻟتاي تادعو إﻟاى
اﻟنظر واﻟتدبر واﻟتفكر وإعمال اﻟعقل اﻟذي جعﻠﻪ هللا عز وجال ساببا ﻟتكاريم
بني آدم وتفضيﻠﻪ عﻠى غيره من اﻟماﻠوقاات ،قاال تعااﻟى ( َوﻟَقَاد َكرممنَاا بَناي
آَ َد َم َو َح َمﻠنَاهُم في اﻟبَ ِّر َواﻟبَحر َو َرزَقنَاهُم م َن اﻟطميِّبَات َوفَضمﻠنَاهُم َعﻠَى َكثيار
م مماااان َخﻠَقنَااااا تَفضاااايال)( ) ،وكااااذﻟك سااااببا ﻟالضااااطالظ بو يفااااة اﻟاالفااااة
ك ﻟﻠ َم َالئ َكاة إنِّاي َجاعا ِل فاي
واﻟمسئوﻟية في األرض ،قال تعاﻟى ( َوإذ قَا َل َربُّ َ
( )
األَرض خَﻠيفَة)

( )1سورة اإلسراء ،آية رقم 07
( ) سورة اﻟبقرة ،جزء من آية رقم 07
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واﻟوحي يدعو إﻟى اﻟتعارف عﻠاى اﻟحقاائق بشامول وعماق وهاذا هاو
منهج اﻟتفكير في أصدق أصوﻟﻪ ،وأرسخ قواعده.
وباااذﻟك يعمااال اﻟتفكيااار عﻠاااى تهيئاااة اﻟفااارد بإعاااداده عقﻠياااا ﻟتحمااال
اﻟمسئوﻟية ،وتبعاتﻪ تجاه نفسﻪ وأسرتﻪ ومجتمعﻪ.
"وال شااك أن ماان أسااباب اﻟتاﻠااق اﻟحضاااري اﻟااذي تعيشااﻪ األمااة
اإلسااالمية اﻟيااوم انعاادام دور اﻟتفكياار اﻟقااادر عﻠااى االرتقاااء باﻟحضااارة
اإلسالمية واكتشاف قوانين اﻟتساير واﻟتعارف عﻠاى األساباب اﻟموصاﻠة
( )
ﻟﻠتمكين في األرض وبناء اﻟحضارة"
وإن اﻟمتأمل في حال بعض اﻟمساﻠمين اﻟياوم يجاد تاراجعهم اﻟواضاح
عن سائر األمم وهم بين مقﻠد أومتبع دون إعماال ﻟﻠعقال ،مماا يناتج عناﻪ
إغالق منافذ اﻟتفكير ومن ثم تعطيال اﻟتفكيار وعادم اﻟرقاي .وإن اﻟوسايﻠة
اﻟحقيقيااة إلزاحااة ضااعق اﻟتفكياار وانحااداره أو تجمااده هااو اﻟتوجااﻪ إﻟااى
دراسة اﻟتفكير وأثره في اﻟبناء اﻟثقافي ﻟﻠفرد واﻟمجتمع واﻟبحث في سابل
تنميتااﻪ وماان ثاام تفعيﻠااﻪ فااي اﻟحياااة اﻟعمﻠيااة وداخاال اﻟمؤسسااات اﻟمعنيااة
وخاصة مؤسساات اﻟتربياة واﻟتعﻠايم واﻟمؤسساات اﻟتنموياة اﻟشاامﻠة .وإن
نقطة االنطالق ﻟإلصالح اﻟشامل هي إصالح اﻟتفكير واﻟعمل عﻠى بنائاﻪ
وإنمائﻪ ثم اﻟتوجﻪ ﻟتطبيق أثره في اﻟبناء اﻟثقافي حيث إن فيﻪ عالجا ألي
مشكﻠة في أي جانب من جوانب اﻟحياة.
وقد جاء هذا اﻟبحث (أثر اﻟتفكير في اﻟبناء اﻟثقافي) مبيناا أهمياة هاذا
اﻟموضوظ وأسباب اختياره ومسيس اﻟحاجة اﻟى دراستﻪ واﻟبحث فيﻪ.
( ) سفر ،محمود محمد ،دراسة اﻟبنااء اﻟحضااري محناة اﻟمساﻠم ماع حضاارة عصاره،
ص ، 1سﻠسﻠة كتاب األمة ( ) رئاسة اﻟمحاكم اﻟشرعية واﻟشئون اﻟدينية ،قطار،
 171هـ
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حيث تكمن أهمية هذا الموضوع ودراسته في ما يلي:
 إن دراسااة اﻟتفكياار وآثاااره اﻟثقافيااة فااي ضااوء اإلسااالم ذات أهميااة
كبيرة في إبطال دعاوى اﻟمغرضين اﻟذين يزعمون أن سابب جماود
اﻟمسﻠمين وتاﻠفهم هو تمسكهم باﻟدين.
 صااﻠة اﻟموضااوظ باﻟتنميااة فااي اﻟمجتمااع اإلسااالمي ،فبدايااة طريااق
اﻟتنمية اﻟشاامﻠة هاو تنمياة اﻟتفكيار ومعرفاة طرائقاﻪ فاي تاأثيره عﻠاى
اﻟبناء اﻟثقافي.
 بداية اﻟطريق في اﻟنهوض اﻟحضاري هاو أن تهاتم األماة بااﻟنهوض
اﻟعقﻠي وذﻟك بمعرفاة اﻟتفكيار وأهميتاﻪ فاي توجياﻪ اﻟعقال نحاو اﻟبنااء
اﻟثقافي أو اﻟحضاري وغيره.
 عدم وجود دراسة مستقﻠة تعنى بأثر اﻟتفكير في اﻟبناء اﻟثقافي.
وقد اجتهدت في بيان أهداف هذا الموضوع وذلك من خالل النقاط
التالية:
 تحرير آثار اﻟتفكير في بناء ثقافة اﻟفرد واﻟمجتمع.
 بياااان عالقاااة اﻟتفكيااار باﻟعمﻠياااات اﻟعقﻠياااة األخااارى وإباااراز شاااموﻟية
اﻟتفكير ﻟمجاالت اﻟحياة اﻟماتﻠفة.
 اﻟتوصاال إﻟااى مجموعااة ماان األساااﻟيب واﻟطاارق فااي تنميااة اﻟتفكياار
وإبرازها في صورة تأصيﻠية بحيث نستفيد منها في اﻟبناء اﻟثقافي.
 تأصيل اﻟمفاهيم واﻟقيم ذات اﻟصﻠة باﻟتفكير.
 بيان مفهوم اﻟتفكير وأنواعﻪ وأهدافﻪ.
 اﻟتعرف عﻠى أثر اﻟتفكير في تأصيل وتطوير وتقويم اﻟبناء اﻟثقافي.
 خدمااة رساااﻟة اإلسااالم ماان خااالل اإلسااهام فااي اﻟتأصاايل اإلسااالمي
ﻟﻠتفكير وأهميتﻪ في اﻟبناء اﻟثقافي.
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وقد جاءت هذه الدراسة لتبحث وتجيب عن األسئلة اآلتية:
ما وجﻪ اﻟعالقة بين اﻟتفكير واﻟبناء اﻟثقافي ﻟﻠفرد واﻟمجتمع؟
ما أبرز أساﻟيب تنمية اﻟتفكير في ضوء اﻟثقافة اإلسالمية؟
ما هي آثار اﻟتفكير عﻠى اﻟبنااء اﻟثقاافي مان حياث تأصايﻠﻪ وتطاويره
وتقويمﻪ؟
مااااا هاااااو دور اﻟتفكياااار فاااااي بناااااء اﻟجواناااااب اﻟعقﻠيااااة واإلنساااااانية
واﻟحضارية؟
وﻟم أقق عﻠى دراسات ساابقة بحثات هاذا اﻟموضاوظ أو تناوﻟتاﻪ مان
جوانب اﻟبناء اﻟثقافي اﻟماتﻠفة عﻠى وجﻪ اﻟاصوص إال ما كتب فاي
بعض اﻟدراسات ذات اﻟصﻠة اﻟوثيقة بهذه اﻟدراسة مثل:
دراسااة اﻟمفكاار اإلسااالمي ماﻟااك باان نبااي فااي كتابااﻪ (مشااكﻠة اﻟثقافااة)
تعرض من خالﻟﻪ إﻟى تركيبة ومكونات اﻟبناء اﻟثقافي وأنها تتﻠاص
في األفكار واألشياء واألشااص وقام بعمال حﻠاول جذرياة وعمﻠياة
ﻟمشكﻠة اﻟحضارة اإلنسانية.
دراسااااة د .عبااااد اﻟكااااريم بكااااار فااااي كتابااااﻪ (فصااااول فااااي اﻟتفكياااار
اﻟموضاااوعي) حياااث عااارض بشاااكل مفصااال ﻟﻠتفكيااار اﻟموضاااوعي
(اﻟعﻠماااي) مااان حياااث تعريفاااﻪ ومظااااهره وقاااد تمياااز كتاباااﻪ بكثااارة
االستدالل باخيات اﻟقرآنية مع تناوﻟﻪ ﻟنماذج وأمثﻠة من حياة اﻟعﻠماء
اﻟمسﻠمين توضح ما عرض ﻟﻪ في كتابﻪ.
دراسااة األسااتاذ اﻟاادكتور عبااد اﻟاارحمن اﻟزنياادي فااي كتابااﻪ (اﻟمثقااق
اﻟعربااي بااين اﻟعصاارانية واإلسااالمية) حيااث عاارض بشااكل مفصاال
ﻟﻠعناصاار األساسااية اﻟمكونااة ﻟشاصااية اﻟمثقااق واﻟصاانعة اﻟفكريااة
ومكونات اﻟبناء اﻟثقافي ﻟﻠمجتمع.
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 دراسة اﻟدكتور يوسق اﻟقرضاوي في كتابﻪ (اﻟعقل واﻟعﻠم في اﻟقرآن
اﻟكاريم) تناااول فيااﻪ أهميااة اﻟعقﻠيااة اﻟعﻠمياة فااي اﻟقاارآن وبااين معاﻟمهااا
وخطواتها وتعرض فيﻪ ﻟتعريق اﻟعقل ونظائره فاي اﻟقارآن وتنااول
فيﻪ أهمية اﻟعﻠم في اﻟقرآن اﻟكريم مستشهدا بكثير من اخيات اﻟقرآنية
اﻟمتعﻠقة باﻟموضوظ.
 دراسة اﻟدكتور ماﻟك بدري ( 1 0هاـ 11 -م) فاي كتاباﻪ بعناوان
(اﻟتفكاار ماان اﻟمشاااهدة إﻟااى اﻟشااهود – دراسااة نفسااية إسااالمية) وقااد
هادفت هااذه اﻟدراساة إﻟااى توضايح قيمااة اﻟتفكار اﻟعباديااة كماا ناقشاات
طبيعة اﻟتفكر ومراحﻠﻪ ،واقترحت تصورا إسالميا ﻟمراحال اﻟتفكار،
ابتااااداء ماااان مرحﻠااااة اإلدراه اﻟحسااااي وانتهاااااء بمرحﻠااااة اﻟمراقبااااة
واﻟبصيرة اﻟثاقبة ،كما تناول اﻟباحث أهم أساﻟيب اﻟقرآن فاي اﻟحاض
عﻠى اﻟتفكير ،واﻟفروق اﻟفردية في درجات اﻟتفكر واﻟعوامل اﻟمؤثرة
فااي عمااق اﻟتفكاار أو سااطحيتﻪ ،وختماات هااذه اﻟدراسااة بمبحااث عاان
اﻟتفكر في سنن اﻟكون بين اﻟعﻠم اﻟتجريبي واﻟدين.
وقد استادمت اﻟمنهج االستقرائي ﻟتتبع األدﻟاة اﻟشارعية مان اﻟكتااب
واﻟسااانة وعااارض اﻟنصاااوص واخراء ومقارنتهاااا واﻟموازناااة بينهاااا
واالستنباط منهاا عﻠاى ضاوء اﻟمعاايير اﻟشارعية ،واﻟمانهج اﻟتحﻠيﻠاي
ﻟتحﻠياال اﻟنصااوص واﻟااذي يمكاان ماان خالﻟااﻪ اسااتنتاج األساااﻟيب فااي
تنمية اﻟتفكير واﻟتي تؤثر وتدعم اﻟبناء اﻟثقافي ،مع االسترشاد بارراء
اﻟعﻠماااء واﻟمفكاارين واﻟمثقفااين ـ اﻟقاادماء واﻟمعاصاارين ـ حااول هااذا
اﻟموضوظ.
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وقد سرت في كتابة هذا البحث حسب الخطة التالية:
 المقدمة وفيها :أسباب اختيار اﻟموضوظ وأهميتﻪ.
 التمهيد وفيه :اﻟتعريق بمصطﻠحات اﻟبحث
 المبحث األول :ﻟمحة موجزة عن اﻟتفكير
 المبحث الثاني :أثر اﻟتفكير في تأصيل اﻟبناء اﻟثقافي
 المبحث الثالث :أثر اﻟتفكير في تطوير اﻟبناء اﻟثقافي
 المبحث الرابع :أثر اﻟتفكير في تقويم اﻟبناء اﻟثقافي
 الخاتمة وفيها :خالصة اﻟبحث وأهم اﻟنتائج واﻟتوصيات
 الفهااااااارا وفيهااااااا :ثباااااات اﻟمصااااااادر واﻟمراجااااااع وفهاااااار
اﻟموضوعات.
وقد التزمت في كتابته مايلي:
 عاازو اخيااات اﻟقرآنيااة إﻟااى مواضااعها بااذكر اساام اﻟسااورة ورقاام
اخية.
 تاريج األحادياث اﻟنبوياة وعزوهاا إﻟاى مصاادرها مركازا عﻠاى
صااحيحي اﻟبااااري ومسااﻠم وإذا كاناات فااي غياار اﻟصااحيح أذكاار
درجتها من اﻟصحة مستنيرا بأقوال اﻟعﻠماء اﻟذين حكموا عﻠيها.
 توثيااق اﻟنقااول توثيقااا كااامال وعزوهااا إﻟااى مصااادرها األصااﻠية
واﻟمصدر اﻟذي يرد ذكره أول مرة أوثقﻪ كامال في اﻟهاام وإذا
تكرر أذكره ماتصارا باذكر اسام اﻟشاهرة ﻟﻠمؤﻟاق واسام اﻟكتااب
ورقم اﻟجزء واﻟصفحة.
 جمع كل ما يتعﻠق بأثر اﻟتفكير ودوره في اﻟبناء اﻟثقافي.
 ﻟم أترجم ﻟألعالم اﻟوارد ذكرهم في اﻟبحث ،خشية اإلطاﻟة.
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 اﻟرجوظ إﻟى كتب اﻟﻠغة واﻟمعاجم.
 وضع اﻟكالم اﻟمنقول حرفيا بين شارتي تنصيص " " ،وماا نقال
باااﻟمعنى أصاادره ب (انظاار) ومااا تصاارفت بااﻪ كثياارا أقااول ب
(باختصار وتصرف).
 االﻟتزام بعالمات اﻟترقيم ،وبقواعد اﻟﻠغة اﻟعربية ،واإلمالء.
وبكل حال فإنني الأدعي اإلحاطة بكتاابتي فاي هاذا اﻟموضاوظ ،وال
شاامول اﻟبحااث فيااﻪ ،ﻟمااا يعترينااي ماان اﻟاانقص واﻟقصااور ،ثاام ﻟتشااعب
اﻟموضوظ وسعتﻪ.
وأخياارا آماال أن أكااون بهااذا اﻟجهااد اﻟمتواضااع قااد وفقاات فااي رساام
منهجية صحيحة تسهم في تشكيل تفكير سﻠيم يؤثر في بناء ثقافي متزن،
وهللا أساأل أن أكاون مان اﻟاذين هادوا إﻟاى اﻟطياب مان اﻟقاول وهادوا إﻟااى
صراط اﻟحميد.
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التمهيد
أولا :التعريف بمصطلحات البحث:
وفيما يﻠي اﻟتعريق باﻟمصطﻠحات اﻟواردة في عنوان هذا اﻟبحث
تعريف األثر في اللغة:
تعااددت تعريفااات األث ار عنااد أهاال اﻟﻠغااة أذكاار ماان أهمهااا وأبرزهااا
مااايﻠي :األثاار" :بقيااة اﻟش ا  ،وفااي اﻟمثاال :ال تطﻠااب أثاارا بعااد عااين أي
ضُاارب ﻟماان يطﻠااب أثاار اﻟشاا بعااد فااوت عينااﻪ ،وجمااع أثاار" :آثااار"
و"أثااور" وهااي اﻟﻠااوازم اﻟمعﻠﻠااة باﻟشاا "( ) وقااال اباان منظااور األثاار:
"مابقي من رسم اﻟش  ،واﻟتأثر :إبقااء األثار فاي اﻟشا  ،ويقاال :أثار فاي
( )
اﻟش تأثيرا إذا تره فيﻪ أثرا"
وهكااذا يتضااح أن كﻠمااة األثاار فااي اﻟﻠغااة ﻟهاا معااان كثياارة منهااا بقيااة
اﻟش  ،وتره األثر في اﻟشا واﻟﻠاوازم اﻟمعﻠﻠاة ﻟﻠشا واﻟمعناى اﻟمناساب
فيها بقية اﻟش وأثره.
تعريف األثر في الصطالح:
اليارج استعمال ﻟفظة (أثار) فاي االصاطالح عان اﻟمعااني اﻟﻠغوياة
قال اﻟجرجاني "وأكثر مايساتعمل ﻟﻠدالﻟاة عﻠاى بقياة اﻟشا  ،أو مايترتاب

( ) اﻟرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبد اﻟقادر ،ماتار اﻟصحاح ص ،5ترتياب  /اﻟسايد
محمود خاطر ،اﻟمطبعة األميرية ،اﻟقاهرة ،اﻟطبعة اﻟسابعة  150م.
( ) ابن منظور ،أبو اﻟفضل ،جمال اﻟدين محمد بن مكرم ،ت 0 :هـ ،ﻟسان اﻟعرب،
ج  ،ص ، 5ط  ،دار اﻟفكر ،بيروت 1 7 ،هـ  117 -م.،
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عﻠاى اﻟشا "( ) فيسااتعمل أهاال اﻟفقااﻪ كﻠمااة أثاار مضااافة كقااوﻟهم أثاار عقااد
اﻟبيااع ،وأثاار اﻟفسااخ ،وأثاار اﻟنكاااح ،ويسااتعمﻠﻪ أهاال اﻟحااديث فااي اﻟاباار،
وسنن اﻟنبي صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم وآثاره.
تعريف األثر في الجانب الثقافي:
وبعد تعريق األثر في اﻟﻠغة وعند اﻟفقهاء واﻟمحدثين يمكان أن يقاال
في تعريق األثر من اﻟجانب اﻟثقافي :هو حاصل اﻟش ونتيجتﻪ اﻟمترتبة
عﻠيﻪ ،وبهذا يظهر ﻟنا االرتباط اﻟواضاح باين اﻟتعرياق اﻟﻠغاوي واﻟفقهاي
واﻟثقافي ﻟألثر.
إذ أن اﻟمعنااى اﻟااذي ياادل عﻠااى مايترتااب عﻠااى اﻟشاا ونتائجااﻪ هااو
اﻟمقصااود ماان بحثنااا فاااﻟتفكير بطرقااﻪ وأساااﻟيبﻪ ذات اﻟتااأثير اﻟفعااال فااي
تكااوين وتأصااايل وتطاااوير اﻟبناااء اﻟثقاااافي وماااا ينااتج عناااﻪ مااان اإلنتااااج
واﻟعطااااء ساااواء عﻠاااى اﻟمساااتوى اﻟمعرفاااي أواﻟفكاااري أو اﻟساااﻠوكي أو
اﻟحضاري وهوماسيتضح من خالل هذا اﻟبحث إن شاء هللا تعاﻟى.
تعريف التفكير في اللغة
هناه اﻟعديد من اﻟتعريفاات اﻟتاي ذكرهاا عﻠمااء اﻟﻠغاة حاول تعرياق
اﻟتفكير ومن أهمها:
جاء في ﻟسان اﻟعرب" :اﻟفَكر باﻟفتح واﻟفكر باﻟكسر :إعمال اﻟاااطر
( )
في اﻟشيء"
وفااي اﻟمصااباح" :اﻟفكاار باﻟكساار تااردد اﻟقﻠااب باااﻟنظر واﻟتاادبر ﻟقﻠااب
()0
اﻟمعاني ،وﻟي في األمر .فكر أي نظر بروية"
( ) اﻟجرجاااني ،عﻠااي باان محمااد ،اﻟتعريفااات ،ص  ،1اﻟاادار اﻟتونسااية ﻟﻠنشاار ،تحقيااق
إبراهيم األبياري ،اﻟطبعة اﻟثاﻟثة 1 0 :هـ
( ) انظر :ابن منظور ،ﻟسان اﻟعرب ج ،5ص55
( )0اﻟفيومي ،اﻟعالمة أحمد بن محمد اﻟمقرئ ،ت 007هـ اﻟمصاباح اﻟمنيار ،ص ، 8
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وفااي اﻟقااامو " :اﻟفكاار باﻟكساار ويفااتح :إعمااال اﻟنظاار فااي اﻟشاايء
( )
كاﻟفكرة واﻟفكرى بكسرهما واﻟجمع أفكار"
واﻟتفكر" :تصرف اﻟقﻠب في معاني األشاياء ﻟادره اﻟمطﻠاوب ،وهاو
سراج اﻟقﻠب يرى بﻪ خيره وشره ،ومنافعﻪ ومضاره ،وكل قﻠب ال تفكر
فيﻪ فهو في ﻠمات يتابط ،وقيل هاو إحضاار ماا فاي اﻟقﻠاب مان معرفاة
األشااياء ،وقياال :تصاافية اﻟقﻠااب بمااوارد اﻟفوائااد ،وقياال :هااو اﻟعبااارة عاان
( )
اﻟشيء بأسهل وأيسر من ﻟفظ األصل"
والمالحااف فااي هااذه التعريفااات اللغويااة أنهااا تاادور حااول أمااور ماان
أهمها:
 .أن اﻟتفكير هو نشاط ﻟﻠعقل أو كما عبر عنﻪ إعمال اﻟعقل.
 .أن هاذا اﻟنشااط اﻟعقﻠاي ينبغاي أن يكااون ﻟغاياة معيناة بمعناى أنااﻪ
نشاط موجﻪ نحو أمر معاين كحال مشاكﻠة ،أو اكتشااف مجهاول
أو ﻟفهم معنى ما.
 .0وأن اﻟمااراد باااﻟتفكر واﻟتفكياار واحااد ،غياار أن اسااتعمال اﻟتفكاار
قااديما كااان أشاايع واﻟتفكياار حااديثا أشاايع؛ فعاان طريااق اﻟتفكاار أو
اﻟتفكير تستطيع إحضار ما في اﻟقﻠب من معارف ،ويضايء ﻟاك
اﻟطريق حتى تعتبر بما تشاهد وتسمع ،ويفتح ﻟك آفاقا رحبة من
حﻠول اﻟمشكالت ،ويقدم ﻟك كامل اﻟحقائق اﻟبارزة ،وتستطيع بﻪ
اﻟتوصل إﻟى اﻟحقائق اﻟموجودة ،،وعن طريقﻪ تستطيع توصايل
اﻟمعﻠومة ﻟﻠنا بعبارة سهﻠة ميسرة ،إﻟاى غيار ذﻟاك مان اﻟفوائاد
ط بدون ،مكتبة ﻟبنان 108 ،م
( ) اﻟفيروز آبادي ،محمد بن يعقوب ،ت  8 0هـ ،اﻟقامو
دار اﻟمؤسسة اﻟعربية
( ) انظر :اﻟجرجاني ،اﻟتعريفات ،ص .01

اﻟمحيط ،ج
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،
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اﻟجمة اﻟتي ال يمكن حصرها ﻟﻠتفكر أو اﻟتفكير.
تعريف التفكير في الصطالح:
تعااددت تعريفااات اﻟعﻠماااء ﻟمفهااوم اﻟتفكياار ،فكاال يعرفااﻪ ماان زاويتااﻪ
اﻟااصة بحسب اﻟمجال اﻟعﻠمي اﻟذي يتاصاص فياﻪ وفيماا ياأتي عارض
ﻟبعض اﻟتعريفات:
ففي الجانب العقلي (الفكري)
جاااء فااي اﻟمعجاام اﻟوساايط" :إعمااال اﻟعقاال فااي مشااكﻠة ﻟﻠتوصاال إﻟااى
حﻠهااا"( ) وفااي اﻟمصااباح" :ترتيااب أمااور فااي اﻟااذهن يتوصاال بهااا إﻟااى
مطﻠوب يكون عﻠما أو نا"( ).
وفي اﻟجانب اﻟسﻠوكي اﻟمعرفي
يعارف جااروان اﻟتفكياار بأنااﻪ " :سﻠسااﻠة ماان اﻟنشاااطات اﻟعقﻠيااة اﻟتااي
يقوم بها اﻟدماغ عندما يتعرض ﻟمثير يتم استقباﻟﻪ عان طرياق واحادة أو
()0
أكثر من اﻟحوا اﻟامس"
وتابع قائال" :واﻟتفكيار بمعنااه اﻟواساع :عمﻠياة بحاث عان معناى مان
اﻟموقااق أو اﻟاباار .وقااد يكااون هااذا اﻟمعنااى اااهرا حينااا وغامضااا حينااا
()1
آخر"
ويبااادو أناااﻪ :أراد بغماااوض اﻟمعناااى و هاااوره ساااهوﻟة أو صاااعوبة
اﻟوصول إﻟاى اﻟتفسايرات أواﻟتعﻠايالت أو اﻟحﻠاول .واﻟقصاد مان ذﻟاك أناﻪ
( ) مصاااطفى ،إباااراهيم وآخااارون ،اﻟمعجااام اﻟوسااايط ،،ج  ،ص ،075اﻟمكتباااة اﻟعﻠمياااة،
طهران
( ) اﻟفيومي ،اﻟمصباح اﻟمنير ،ص8 :
( )0جااروان ،فتحااي عبااد اﻟاارحمن ،تعﻠاايم اﻟتفكياار ،ص  00دار اﻟكتاااب اﻟجااامعي،
اإلمارات 111 ،م
( )1اﻟمرجع اﻟسابق ،ص10 :
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ﻟيس من اﻟضروري أن يصل اﻟتفكيار دائماا إﻟاى حال أو تفساير ﻟﻠمشاكﻠة
أو اﻟموقااق اﻟااذي اسااتثاره ،وقااد يعاازى ساابب ذﻟااك إﻟااى اﻟحاجااة ﻟوجااود
تفصيالت أخرى.
وفي الجانب العلمي:
يعاارف اﻟاادكتور فااؤاد زكريااا اﻟتفكياار بقوﻟااﻪ" :هااو اﻟتفكياار اﻟماانظم
اﻟمبني عﻠى مجموعاة مان اﻟمباادئ اﻟتاي نطبقهاا فاي كال ﻟحظاة دون أن
نشعر بها شعورا واعيا ،مثل مبدأ استحاﻟة تأكيد اﻟشيء ونقيضاﻪ فاي آن
واحد واﻟمبدأ اﻟقائل إن ﻟكل حادث سببا وأن من اﻟمحال أن يحادث شايء
( )
من ال شيء"

وخالصااة اﻟقااول كمااا تبااين ﻟااي أن هااذه اﻟتعريفااات اتفقاات عﻠااى أن
اﻟتفكير:
 .نشاط عقﻠي أو ذهني يشتمل عﻠاى مجموعاة اﻟعمﻠياات اﻟمعرفياة
واﻟثقافياااة وياااتم فيهاااا اساااتثمار اﻟابااارات اﻟمتراكماااة عااان اﻟفااارد
واستادامها ﻟﻠتعامل مع اﻟمؤثرات واﻟمتغيرات اﻟاارجية.
 .إعمال اﻟعقل فاي شا ماا ساواء كاان حادثا أو ااهرة أو مشاكﻠة
وذﻟك بهدف اﻟوصول إﻟى نتائج عﻠمية أو حل .
 .0إنﻪ سﻠوه ينشأ عنﻪ محاوﻟة اﻟفرد حل مايعترضاﻪ مان مشاكالت
وذﻟااك باسااتعراض ﻟسااابق خبراتااﻪ ومااا فيهااا ماان حﻠااول وذﻟااك
ﻟﻠتوصل إﻟى اﻟحل اﻟمنشود.

( ) زكريا ،فؤاد ،اﻟتفكير اﻟعﻠمي ،ص  ،5دار عاﻟم اﻟمعرفة 180 ،م.
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مفهوم البناء الثقافي:
يتكااون مصااطﻠح اﻟبناااء اﻟثقااافي ماان كﻠمتااين وهااي اﻟبناااء واﻟثقافااة
وسأقوم بتحرير هااتين اﻟكﻠمتاين ﻟﻠتعارف مان خالﻟهماا عﻠاى اﻟماراد مان
مفهوم اﻟبناء اﻟثقافي.
معنى البناء:
وأقصد بكﻠمة اﻟبناء فاي هاذا اﻟبحاث تأصايل وقياام اﻟعمﻠياة اﻟتكامﻠياة
ﻟﻠجوانب اﻟثقافية وهيكﻠتها وفق آفاق ومستويات تتعﻠق باﻟتفكير واﻟسﻠوه
واﻟجوانب اإلنسانية واﻟحضارية ونحوها ﻟﻠفرد واﻟمجتمع .حيث جاء في
اﻟمصباح :إن اﻟبناء هو "وضع اﻟشيء عﻠاى شايء عﻠاى صافة ياراد بهاا
اﻟثبوت أو اﻟدوام"( ).
معنى الثقافة في اللغة:
تعددت تعريفات اﻟثقافة في اﻟﻠغة اﻟعربية ومن أبارز تﻠاك اﻟتعريفاات
ماعرفﻪ ابن منظور حيث يقول" :ثقق اﻟشيء ثقفا وثقافا وثقوفة :حذقﻪ.
ورجل ثقق :حاذق فهم ..ورجل ثقق ﻟقاق :إذا كاان ضاابطا ﻟماا يحوياﻪ
قائمااا بااﻪ .ويقااال :ثقااق اﻟشاايء وهااو ساارعة اﻟااتعﻠم .وثقفاات اﻟشاايء أي:
حذقتاااﻪ وثقفتاااﻪ إذا فااارت باااﻪ"( ) .قاااال تعااااﻟى " :فإماااا تثقفااانهم فاااي
اﻟحرب"(. )0

( ) انظر اﻟفيومي ،اﻟمصباح اﻟمنير ،ص1 :
( ) انظر :ﻟسان اﻟعرب البن منظور ،ج 1ص7
( )0سورة األنفال ،جزء من آية رقم 50
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معنى الثقافة اصطالحا ا:
تعددت اﻟتعاريق االصطـالحية ﻟﻠثقافة ،وربما رجع ذﻟك اﻟتعـدد إﻟى
اختالف نظرة كل واحد إﻟاى اﻟـثقاـافة تاـبعا ﻟمجاﻟاﻪ وتاصاـصﻪ اﻟفكاري
ومعارفااﻪ اﻟثقافيااة ،ﻟكنهااا عﻠااى اﻟعااـموم مااـتقاربة متداخﻠااة وساارخذ منهااا
مايتناسب مع موضوظ اﻟبحث ومن بين تﻠك اﻟتعريفات اﻟتي عرّفات بهاا
اﻟثقافة ما يﻠي:
"هااي ذﻟااك اﻟكاال اﻟمركااب اﻟااذي يضاام اﻟمعرفااة واﻟمعتقاادات واﻟفاان
واألخااالق واﻟقاااانون واﻟتقاﻟياااد وكااال اﻟعااادات واﻟقااادرات اﻟتاااي يكتسااابها
( )
اإلنسان من حيث هو عضو في مجتمع".
"وقد حﻠل اﻟدكتور عبد اﻟرحمن اﻟزنيدي هذا اﻟتعرياق إﻟاى عناصار
خمسة" ) (:أذكرها باختصار:
إ-ن قضايا اﻟثقافة ذات بعد إنساني ال مادي.
إ-ن هذه اﻟقضايا تتمثل صورة بناء متكامل.
 0إ-نها ﻟيست تميزا فرديا ﻟشاص وإنما هي اجتماعية.
- 1إنهاا ﻟيسات معاارف نظرياة ،فﻠساافة أو فكارا مجاردا وﻟكنهاا حياااة
اجتماعية وواقع فكري وسﻠوكي.
- 5إنهااا بمجموعهااا ممياازة ﻟﻠمجتمااع أو األمااة اﻟتااي تصاادر عنهااا،
وتعريق تايﻠر ﻟﻠثقافة يعد من أشهر ما عرفت بﻪ اﻟثقافة.

( ) تايﻠر ،أحمد أبو زيد ،سﻠسﻠة نوابغ اﻟفكر اﻟغربي ،ص  ، 15دار اﻟمعارف ،مصر.
( ) اﻟزنيادي ،عباد اﻟارحمن ،اﻟمثقاق اﻟعرباي باين اﻟعصارانية واإلسااالم ،ص ، 1- 0
دار كنوز اشبيﻠيا .ط 107 ،0هـ 771/م.
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التعريف الثاني للثقافة:
"هي مجموعة اﻟعﻠوم واﻟفنون واﻟمعارف اﻟنظرية اﻟتي تؤﻟق اﻟفكار
اﻟشااامل ﻟإلنسااان ،فتكساابﻪ أسااباب اﻟرقااي ،واﻟتقاادم واﻟااوعي عاان طريااق
( )
اﻟتهذيب اﻟعقﻠي ،واﻟتربية اﻟنفسية اﻟاﻠقية".
تبين ﻟي من خالل هذه اﻟتعاريق:
) إن اخااتالف تعريااق اﻟثقافااة باااختالف اﻟتاصصااات ،واﻟمااذاهب
واﻟمدار واالتجاهات.
) إن األمم تقا بثقافتها ونتاجها اﻟفكري وتقدمها اﻟحضاري.
 )0إن اﻟعالقة بين اﻟثقافاة واﻟعﻠاوم واﻟمعاارف اﻟمدروساة معهاا ذات
اﻟصﻠة عالقة ترابطياة تكامﻠياة تساعى إلكسااب اإلنساانية أساباب
اﻟتقدم واﻟترقي في بناء اﻟحضارة واﻟقيم واﻟفكر.
البناء الثقافي:
من خالل بحثي ﻟم أجد من قام بتعريق مفهوم هذا اﻟمصاطﻠح وإنماا
كانت هناه مصاطﻠحات مقارباة مثال اﻟبنااء االجتمااعي واﻟبنااء اﻟنفساي
وﻟااذﻟك اجتهاادت فااي إيجاااد تعريااق ﻟهااذا اﻟمصااطﻠح ماان خااالل دراسااتي
ﻟﻠمصااطﻠحات ذات اﻟصااﻠة ،ويمكاان تﻠااايص معنااى اﻟبناااء اﻟثقااافي بأنااﻪ:
اﻟقاعدة اﻟتي ترتكز عﻠيها تصرفات اإلنسان وتعامالتُﻪ وأقواﻟﻪ ،فماا مان
فعل يقوم بﻪ اإلنسان ،أو قول يقوﻟُﻪ ،أو فكرة تجول بااطره ،إال ويكون
ذﻟك نابعاا مان اﻟبنااء اﻟثقاافي ﻟشاصايتﻪ ،وهاذا اﻟبنااء قاد يضام توجهاات
فكريااة ياادين بهااا ،أو عقياادة يعتنقهااا ،أو عﻠاام تعﻠمااﻪ ،أو طريقااة تفكياار
( ) عطاء هللا ،خضر أحماد ،دراساات فاي آفااق اﻟفكار اإلساالمي ،ص
ﻟﻠنشر واﻟتوزيع ،دبي ط  1 ،هـ 117/م

 ،دار اﻟفكار
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اعتادها عقﻠﻪ في مناحي اﻟحياة اﻟماتﻠفة.
وبناء على ذلك نستنتج التعريف التالي للبناء الثقافي:
تعريف البناء الثقافي:
هو نظام متكامل من اﻟمعرفة واالعتقاد واﻟسﻠوه واﻟقيم اﻟتي تشتره
فااي بناااء إعااداد اﻟفاارد واﻟمجتمااع ماان خااالل اﻟتربيااة واﻟفطاارة واﻟعبااادة
واألدوات اﻟمعرفية كاﻟقراءة واﻟمناقشة واالستماظ واﻟمشاهدة أواألدوات
اﻟتطويرية كاﻟبحث اﻟعﻠمي واﻟتفكير اإلبداعي واﻟتفكير اﻟناقد واﻟتأﻟيق.
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حمل ةوجزة عن التفكري
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أولا :أثر التفكير على الجوانب اإلنسانية في ضوء القرآن الكريم
ﻟﻠتفكير أهمية كبيارة فاي حيااة اإلنساان وبااصاة اﻟمساﻠم حياث ثباتَ
طبيّااا أن خاليااا اﻟمااخ مثاال خاليااا اﻟعضااالت؛ فهااي تفقااد قاادرتها إذا ﻟاام
تستادم ،وإعراض اإلنسان عن اﻟتفكر واﻟتدبر واﻟحفظ يضاعق قادرات
عقﻠﻪ كثيرا وتكمن أهمية اﻟتفكير من خاالل اساتقراء اﻟنصاوص اﻟقرآنياة
فيما يﻠي:
 تكريم هللا تعالى لإلنسان على سائر المخلوقات:
"وتكااريم اإلنسااان بساابب عﻠمااﻪ وفكااره ،وحساان اﻟصااورة ،وامتااداد
اﻟقاماااة ،وكساااب اﻟماااال ،وﻟااابس اﻟثيااااب ،واﻟنطاااق ،واﻟعقااال ،واﻟتميياااز،
وبتساااير اﻟاﻠااق ﻟهاام"( ) ،وهااذا مااا صاارح بااﻪ اﻟقاارآن حااين قااال ( َوﻟَقَااد
( )
َكرممنَا بَني آَ َد َم)
 سبب قيام الحضارة ونهضتها:
إن اﻟتفكياار ساابب قيااام اﻟحضااارات ونهضااتها ،واﻟعﻠاام واﻟفكاار ساابب
نهضة األمم وارتقائها ماديا ومعنويا ،ساواء عﻠاى صاعيد األخاالق واﻟقايم
واﻟسﻠوه واﻟتشريع أو في مجال اﻟعمران ،واإلدارة واﻟزراعاة واﻟصاناعة
واﻟتجااارة وكاال مااا يتصاال باﻟجانااب اﻟمااادي أو اﻟحضاااري .فباادون إعمااال
اﻟتفكير واﻟعقل ال يمكن أن يكاون بنااء اإلنتااج وقياام اﻟحضاارة بمفهومهاا
اﻟصاااحيح " -فااااﻟتفكير هاااو أساااا نهضاااة األمااام ،وال تقاااا حضاااارة
اﻟمجتمعاااات إال بماااا ﻟاااديها مااان أفكاااار تبااادظ فاااي صاااياغة نهجهاااا نحاااو

( ) انظار جريشاة ،عﻠاي ،مانهج اﻟتفكيار اإلساالمي ،ص  ،0:دار اﻟتضاامن ،اﻟقااهرة،
ط  175 ،هـ  185-م
( ) سورة اإلسراء ،جزء من آية 07
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اﻟمستقبل"
وبسااابب إعماااال اﻟعقااال اﻟمساااﻠم وانطالقاااﻪ نحاااو اﻟتفكيااار وممارساااة
مهاراتﻪ عﻠى أوسع نطاق في ماتﻠق شئون اﻟحيااة كاان االنطاالق نحاو
اﻟعمل اإلبداعي واﻟحضاري اﻟذي التزال األمة اإلسالمية واﻟعاﻟم قاطباة
يستظل بﻪ حيث ساهمت تﻠك اإلبداعات في مسيرة اﻟحضارة اإلنساانية،
وال تزال تصبغ هويتهم وتشكل فكرهم وثقافتهم.
 التفكير وسيلة لمعرفة ما في الكون من حقائق وسنن وقوانين:
إن إعمال اﻟتفكير واﻟعقل في خﻠق هللا وتدبر حقائق اﻟوجود هاي مان
األمااور اﻟتااي عظمهااا اﻟاادين ودل عﻠيهااا اﻟكتاااب اﻟمبااين" ،فاخيااات اﻟتااي
تشاامل عﻠااى وصااق حااوادث اﻟطبيعااة ومشاااهدها وأنااواظ اﻟماﻠوقاااات
( )
اﻟموجودة فيها أكثر ما تكون مبتدئة وماتتمة بما يدل عﻠى اﻟتفكير"
 التفكير هو أحد وسائل الستقرار النفسي والطمأنينة.
فحااين يعﻠاام اﻟفاارد بااأمر اﻟاادنيا وأنهااا فانيااة واﻟمااوت قااادم ال محاﻟااة
ﻟﻠصحيح واﻟمريض فيقوده ذﻟك إﻟى اﻟطاعة واﻟعبادة واجتنااب اﻟمعصاية
كما يابرنا اﻟباري عز وجل في قوﻟﻪَ ( :و َما اﻟ َحيَااةُ اﻟا ُّدنيَا إ مال ﻟَعابِ َوﻟها ِو
اون)( ،)0وقوﻟااﻪ تعاااﻟى ( َو َمااا
َوﻟَﻠ ا مدا ُر اخَخ ا َرةُ َخي ا ِر ﻟﻠمااذين يتقااون أَفَا َاال تَعقﻠُا َ
ظ اﻟ َحيَاة اﻟ ُّدنيَا َوزينَتُهَا َو َما عن َد م
أُوتيتُم من َشيء فَ َمتَا ُ
هللا َخي ِر َوأَبقَى أَفَ َاال
ون)(.)1
تَعقﻠُ َ

( ) انظر جريشة ،عﻠي ،منهج اﻟتفكير ،ص8
( ) انظر :اﻟااﻟدي ،د .محمود ،اﻟتفكير ،ص ،0 :مكتبة اﻟرساﻟة اﻟحديثة ،عمان ،ط ،
 175هـ  185 -م
( )0سورة األنعام آية رقم ( )0
( )1سورة اﻟقصص آية رقم ()57
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ومن خالل إعمال اﻟتفكير في تﻠك اﻟنصوص اﻟقرآنياة يادره اﻟمساﻠم
أن اﻟدنيا ﻟيست هي اﻟنهاية وإنها ال تساوي شايئا أماام اخخارة .فصااحب
اﻟتفكير يسعد حيث آمن بأن اﻟدنيا دار سعي وعمل ،واخخرة دار حساب
وجاازاء ،وبناااء عﻠااى ذﻟااك ف اإن اﻟتفكياار يكسااب اﻟفاارد األماان واﻟطمأنينااة
واالستقرار اﻟنفسي.
 إشباع التفكير حب الستطالع والكتشاف لدى الفرد:
اﻟتفكير يشبع اﻟفرد حاب االساتطالظ واالكتشااف فاي معرفاة اﻟمزياد
من اﻟحقائق واﻟمعﻠومات عن جوانب اﻟحياة اﻟمتعددة سواء فاي اﻟماضاي
اﻟااذي ﻟاام يااؤرأ فيااﻪ أو فااي اﻟحاضاار اﻟمسااتمر ،فقااد حثنااا اﻟحااق ساابحانﻪ
وتعاااﻟى عﻠااى اﻟتفكياار فااي اﻟكااون ماان حوﻟنااا وفااي أنفساانا كمااا فااي قوﻟااﻪ
تعااااااﻟىَ ( :وفاااااي األَرض آَيَا ِ
ين (َ ) 7وفاااااي أَنفُسااااا ُكم أَفَا َ
ااااال
ااااات ﻟﻠ ُماااااوقن َ
( )
ُون)
تُبصر َ
 أثر التفكير في عملية التذكر:
يعااد اﻟتااذكر إحاادى عمﻠيااات اﻟعقاال اﻟعﻠيااا كمااا يااذكر ذﻟااك اﻟعﻠماااء،
"واﻟفرق بين اﻟتفكر واﻟتذكر :أن اﻟتفكار يعمال ﻟتحصايل معرفاة جديادة،
واﻟتاااذكر يعمااال ﻟجﻠاااب معرفاااة قديماااة ،ذهااال عنهاااا أو غشااايتها اﻟغفﻠاااة
واﻟنساايان"( ) ،وكمااا أن اﻟقاارآن دعااا إﻟااى إعمااال اﻟتفكياار واﻟعقاال فاااي
اﻟتفكر ،وأكد عﻠى ذﻟك ،فإنﻪ دعا إﻟى اﻟتذكر وأكاد عﻠياﻪ أيضاا ،ويتضاح
ذﻟك جﻠيا من خالل اخيات اﻟتي تحدثت عن اﻟتذكر ،ومنها قوﻟﻪ تعاﻟى﴿ :
ين ﴾( ،)0وذﻟاااك ألن اﻟقﻠاااوب تغفااال،
َو َذ ِّكااار فَاااإ من اﻟااا ِّذك َرى تَنفَااا ُع اﻟ ُماااؤمن َ
( ) سورة اﻟذاريات :آية رقم () - 7
( ) اﻟقرضاوي ،اﻟعقل واﻟعﻠم في اﻟقرآن اﻟكريم ،ص .5
( )0سورة اﻟذاريات :آية رقم55
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واإلنسااان بطبيعتااﻪ ينسااى ،ومنهااا قوﻟااﻪ تعاااﻟى ،:وقوﻟااﻪ تعاااﻟى﴿ :تَبصا َرة
َوذك ا َرى ﻟ ُك ا ِّل َعبااد ُّمنيااب﴾ وقوﻟااﻪ تعاااﻟى فااي اﻟتفريااق بااين أهاال اﻟعﻠاام
اون إنم َماا يَتَا َذ مك ُر
ين َال يَعﻠَ ُم َ
اون َواﻟماذ َ
ين يَعﻠَ ُم َ
وغيرهم﴿ :قُل هَل يَساتَوي اﻟماذ َ
أُوﻟُوا األَﻟبَاب﴾( ).
 أثر التفكير في استثمار الطاقات البشرية ,وعمارة األرض:
ويتضح ذﻟك من خالل اخيات اﻟقرآنية اﻟداﻟاة عﻠاى اساتثمار األرض
في قيام اﻟحضاارة ،واﻟتطاور واﻟبنااء ،قاال تعااﻟى﴿ :هُا َو اﻟماذي َج َعا َل ﻟَ ُكا ُم
ض َذﻟُوال فَام ُشاوا فاي َمنَاكبهَاا َو ُكﻠُاوا مان رِّزقاﻪ َوإﻟَياﻪ اﻟنُّ ُشاو ُر ﴾(،)0
األَر َ
وقوﻟﻪ تعاﻟى﴿ :يَا أَيُّهَا اﻟنما ُ ُكﻠُوا م مما في األَرض َحالَال طَيِّبا َوالَ تَتمبعُاوا
ُخطُ َوات اﻟ مشيطَان إنمﻪُ ﻟَ ُكم َع ُد ٌّو ُّمب ِ
ين﴾(.)1
واﻟكثير من اخيات اﻟتي دعت بأساﻟيبها اﻟماتﻠفة إﻟى إعمال اﻟتفكير،
وأثبتت ﻟﻪ اﻟدور في اﻟعمل واﻟعطاء.
وهكذا نالحظ االهتماام بااﻟتفكير مان خاالل اخياات اﻟقرآنياة؛ مماا ال
ياادظ مجاااال ﻟﻠتشااكيك فااي بيااان هاادايات اﻟقاارآن حااول مقصااد االهتمااام
باﻟتفكير ،وما يترتاب عﻠاى ذﻟاك االهتماام مان اﻟمصااﻟح واﻟمناافع ،وهاذه
حقيقة ال بد من إدراكها ،وتعﻠيمهاا ﻟﻠناشائة ،وتربياة اﻟجيال عﻠاى احتارام
اﻟتفكيار وتعﻠايمهم عﻠاى طرقااﻪ وخصائصاﻪ وو ائفاﻪ ا وكيفياة االسااتفادة
من هذه اﻟنعمة اإلﻟهية اﻟعظيمة.

( ) سورة ق :آية رقم 8
( ) سورة اﻟزمر :آية رقم 1
( )0سورة اﻟمﻠك :آية رقم5
( )1سورة اﻟبقرة :آية رقم 58
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ثانيا ا :دللت نظائر التفكير ومعانيها
 .اﻟتعقل" :وهو مصدر عقل يعقل عقال ،ورجل عاقال هاو اﻟجاامع
أمره ورأيﻪ وقيل :اﻟعاقل اﻟذي يحبس نفسﻪ ويردهاا عان هواهاا،
أخااذا ماان قااوﻟهم قااد أعقاال ﻟسااانﻪ إذا ُحاابس ومنااع اﻟكااالم ،وساامي
اﻟعقاال عقااال ألنااﻪ يعقاال صاااحبﻪ عاان اﻟتااورط فااي اﻟمهاﻟااك أي
()1
يحبسﻪ"
 .اﻟتفقﻪ :من اﻟفقﻪ :وهو اﻟعﻠم باﻟشيء واﻟفهم ﻟﻪ ،يقال" :فقﻪ اﻟرجل
إذا صار فقيها ،وفقﻪ أي فهم فقها وقد غﻠب اﻟفقﻪ عﻠى عﻠم اﻟادين
( )
ﻟذﻟك اصطﻠح اﻟعﻠماء عﻠى أن اﻟفقﻪ هو اﻟعﻠم بأحكام اﻟشريعة"
( )
 .0اﻟتدبر" :هو عبارة عن اﻟنظر في عواقب األمور وأدبارها"
 .1اﻟتبصر" :هو اﻟتأمل واﻟتعرف ،واﻟتبصير :اﻟتعرياق واإليضااح
( )
ورجل بصير اﻟعﻠم عاﻟم بﻪ"
 .5اﻟنظر" :هو تقﻠيب اﻟبصر واﻟبصيرة إلدراه اﻟشيء ورؤيتﻪ وقد
يااراد بااﻪ اﻟتأماال واﻟفحااص ،وقااد يااراد بااﻪ اﻟمعرفااة اﻟحاصااﻠة بعااد
اﻟفحص وهو اﻟرّويّة ،ويقال :نظرت فﻠم تنظار أي ﻟام تتأمال وﻟام
تترو"(. )1

( ) ابن منظور ،ﻟسان اﻟعرب ،مادة عقل ،ج  /ص.185
( ) األصااافهاني ،اﻟراغاااب ،ت 1 5 :هاااـ ص ،510 ،51 :مفاااردات أﻟفاااا اﻟقااارآن
اﻟكاااريم ،تحقياااق :صااافوان عااادنان داودي ،دار اﻟقﻠااام - ،دمشاااق ،واﻟااادار اﻟشاااامية،
بيروت ،ط  1 ،هـ 11 -م،
( )0اﻟمرجع اﻟسابق ،ص51 :
()1اﻟمرجع اﻟسابق ،ص0 :
( )5اﻟمرجع اﻟسابق ،ص8 :
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ثالثا ا :أساليب وطرق في تنمية التفكير
اإلنسااان فااي مراحاال حياتااﻪ اﻟماتﻠفااة يتطااور فااي جوانبااﻪ اﻟمتعااددة،
وهذا اﻟتطور ياتﻠق من إنسان خخر ،حسب اﻟعناياة اﻟتاي تﻠقاهاا ،فكﻠماا
تكامﻠت اﻟعناية هرت اﻟشاصية اﻟمتكامﻠة اﻟتي يسعى اإلسالم ﻟتحقيقهاا
فااي أتباعااﻪ ،وماان أباارز اﻟجوانااب اﻟتااي اهااتم بهااا اإلسااالم جانااب اﻟتربيااة
اﻟعقﻠيااة .ثاام إن اﻟتربيااة اﻟعقﻠيااة فااي اإلسااالم ﻟاام تااأت بصااورة توجيهااات
وأوامر فقاط ،بال تمثﻠات عمﻠياا فاي قواعاد وأسااﻟيب وطارق وإجاراءات
ومناهج متنوعاة تساعى ﻟﻠرقاي باﻟعقال وكفاءتاﻪ .واﻟتفكيار اﻟاذي هاو ﻟاب
اﻟتربية اﻟعقﻠية وجوهرها واﻟتي تتمثل فياﻪ اﻟقواعاد واألسااﻟيب واﻟمنااهج
يحتااج إﻟااى اﻟتحساين واﻟتنميااة مان خااالل اﻟممارساة واﻟتاادريب "ذﻟااك أن
اﻟتفكياار مهااارة واسااعة فهااي تشاامل معرفااة كيفيااة اﻟتعاماال مااع اﻟمواقااق
واﻟااااواطر واألفكاااار واﻟمفااااهيم واتاااااذ اﻟقااارار واﻟبحاااث عااان اﻟااادﻟيل
( )
واالبتكار ،إﻟى غير ذﻟك من اﻟجوانب".
"وﻟاايس هناااه برنااامج واضااح متفااق عﻠيااﻪ ﻟتحسااين عمﻠيااة اﻟتفكياار،
وإنمااا هناااه آراء ماتﻠفااة حااول أساااﻟيب تحسااين وتنميااة اﻟتفكياار ،فياارى
بعض اﻟتربويين أن مهارة اﻟتفكير يمكن تنميتها عن طريق تفاعال عقال
اﻟمااتعﻠم مااع اﻟمعﻠومااات ،وأن كاال اﻟموضااوعات اﻟدراسااية تثياار اﻟتفكياار،
فيما يارى آخارون أن توجياﻪ االنتبااه واإلدراه واﻟقادرة عﻠاى اﻟفهام هاي
( )
من أهم األمور في تعﻠيم اﻟتفكير".

( ) دي بونو ،إدوارد ،تعﻠيم اﻟتفكير ،ترجمة عادل ياسين وإياد مﻠحام وتوفياق اﻟعماري
ص ،5 :مؤسسة اﻟكويت ﻟﻠتقدم اﻟعﻠمي ،اﻟكويت ،اﻟطبعة األوﻟى 181 ،م
( )اﻟمرجع اﻟسابق ،ص 0
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ولتحسااين طاارق وأساااليب تنميااة التفكياار يمكاان اتباااع الخطااوات
اآلتية:
 أسلوب التأمل:
وألسااﻠوب اﻟتأماال عال قااة بأسااﻠوب االستكشاااف حيااث إن أسااﻠوب
اﻟتأمل إماا أن يكاون خطاوة أوﻟاى ألساﻠوب االستكشااف وإماا أن يكاون
بعااد االستكشاااف واﻟوصااول ﻟﻠمعﻠومااة .وﻟقااد جاااءت اﻟاادعوة فااي اﻟقاارآن
إلعمال اﻟفكر في آيات هللا وماﻠوقاتﻪ اﻟقريباة واﻟبعيادة قاال تعااﻟى (إ من
ف اي َخﻠ اق اﻟ م
س ا َما َوات َواألَرض َواخا ت َالف اﻟﻠمياال َواﻟنمهَ اار َواﻟفُﻠ اك اﻟمت اي
تَجا ري فاي اﻟبَحاار بمَا ا يَنفَا ُع اﻟنماا َ َومَا ا أَنا َز َل م
هللا ُ ما َن اﻟسما َماء مان َمااء
ض بَع َد َموتهَا َوبَ م
ث فيهَا من كُا ِّل َدابماة َوتَصا ريق اﻟ ِّريَااح
فَأَحيَا بﻪ األَر َ
( )
س َحاب اﻟ ُم َس مار بَي َن اﻟ م
َواﻟ م
ون)
س َماء َواألَرض َخَيَات ﻟقَوم يَعقﻠُ َ
"ففااي هااذه اخيااات ياادعو هللا إﻟااى إعمااال اﻟعقاال واﻟتفكاار فااي آياتااﻪ
واﻟنظاار فااي عجائااب مصاانوعاتﻪ وإتقااان أفعاﻟااﻪ ففااي ذﻟااك دﻟياال عﻠااى
وحدانيتاااﻪ ،فيباااين هللا سااابحانﻪ وتعااااﻟى عجائاااب ماﻠوقاتاااﻪ فاااي ثمانياااة
( )
أنواظ"
كﻠهااا تاادل عﻠااى عظمتااﻪ وكﻠهااا تاادعو إﻟااى مزيااد ماان اﻟتاادبر واﻟتفكاار
واﻟتأمل الكتشاف عجيب صنعﻪ عبر اﻟزمان واﻟمكان واألشااص.
"واﻟتأماال اﻟااذي ياادعو إﻟيااﻪ اﻟقاارآن يفااتح ﻟﻠتفكياار آفاقااا واسااعة حيااث
()0
تدريب اإلنسان عﻠى اﻟتفكير األعمق واﻟمفهوم األقرب ﻟﻠصواب".
( )سورة اﻟبقرة ،آية رقم ) 51
( ) انظاار :اﻟاااازن ،عااالء اﻟاادين عﻠااي باان محمااد باان إبااراهيم اﻟبغاادادي ،تفسااير ﻟباااب
اﻟتأويل في معاﻟم اﻟتنزيل .ج ص  70 ، 7دار اﻟمعرفة ،بيروت
( )0اﻟنحااوي ،عاادنان عﻠااي رضااا ،اﻟاانهج اإليماااني ﻟﻠتفكياار ،ص ،51 :دار اﻟنحااوي،
اﻟرياض 1 ،هـ.

11

أثر التفكري يف البناء الثقايف

إذن فأسﻠوب اﻟتأمال يعمال عﻠاى ﻟفات االنتبااه إﻟاى اﻟناواحي اﻟجماﻟياة
في اﻟكون من جانب اﻟتأمل ثم يتبعها باﻟتفكير اﻟمثمر .
 أسلوب ذكر هللا:
فاﻟموا بة عﻠى اﻟذكر من األساﻟيب اﻟعمﻠية اﻟتي حث عﻠيهاا اإلساالم
َ ُ ُ ( )
قال تعاﻟى( :فَاذ ُكرُوني أذكركم)
وذكر هللا تعاﻟى واﻟمداومة عﻠيﻪ ﻟﻪ أثر كبير عﻠى اﻟذاكر وقد أوضح
اإلمااام اباان اﻟقاايم رحمااﻪ هللا "أن ﻟﻠااذكر نحااو مائااة فائادة بينهااا فااي كتابااﻪ
اﻟوابل اﻟصيب رافع اﻟكﻠم اﻟطيب ومن تﻠك اﻟفوائاد ذات اﻟعالقاة بااﻟتفكير
ما يأتي:
 ينور اﻟوجﻪ ويقوي اﻟقﻠب واﻟدين ويفتح ﻟإلنسان باباا عظيماا مانأبواب اﻟمعرفة ،وكﻠما أكثر من اﻟذكر ازداد من اﻟمعرفة.
 يزيل اﻟهم واﻟغم ويورث حياة اﻟقﻠب وجالءه من اﻟصدأ ،وصدؤه( )
اﻟغفﻠة واﻟهوى ،وجالؤه اﻟذكر واﻟتوبة واالستغفار".
وهناااه عالقااة قويااة بااين ذكاار هللا تعاااﻟى وعمﻠيااة ماان أهاام عمﻠيااات
اﻟتفكياار وهااي اﻟتااذكر حيااث أماار هللا بااذكره ﻟمعاﻟجااة اﻟنس ايان .قااال هللا
ك إ َذا نَساايتَ )( )0واﻟمعنااى" :إذا وقااع منااك اﻟنساايان
تعاااﻟىَ ( :واذ ُكاار َربم ا َ
ﻟشيء فاذكر هللا ألن اﻟنسيان من اﻟشيطان"(. )1
( ) سورة اﻟبقرة :جزء من آية رقم 5
( ) انظر ،ابن اﻟقيم ،شمس اﻟدين محمد ،اﻟوابل اﻟصيب رافع اﻟكﻠام اﻟطياب ،ص-11 :
 ،10تحقيااق :عبااد اﻟاارحمن قائااد ،،دار عاااﻟم اﻟفوائااد ،مكااة اﻟمكرمااة 1 5 ،هااـ،
بتصرف واختصار.
( )0سورة اﻟكهف :آية رقم 1
()1انظاار :اباان اﻟقاايم ،اﻟتفسااير اﻟقاايم ،ص  578حققااﻪ محمااد حامااد اﻟفقااي ،دار اﻟكتااب
اﻟعﻠمية ،بيروت  108م
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وبنا اء على ذلك:
وحتااى يحاادث اﻟااذكر األثاار اﻟمطﻠااوب فااي اﻟبناااء اﻟثقااافي ﻟﻠشاصااية
اإلنسانية ال بد من فهم اﻟذكر واستشعار معانيﻪ اﻟعظيمة فال يكاون ذكارا
جافا يردد دون وعي ،وعندما يجتمع ذكر اﻟﻠساان واﻟقﻠاب فاإن اﻟاشاوظ
واﻟطمأنينة يحدث نتيجة ﻟذﻟك ،وهذه اﻟنتيجة تؤدي إﻟى جني فوائد كثيرة
منهااا مااا يااؤدي إﻟااى زيااادة اﻟقاادرة عﻠااى اﻟتركيااز واالنتباااه ،حيااث "إن
اﻟتركيااز يكااون فااي أعﻠااى درجااة عنااد اﻟاشااوظ اﻟصااادق فتعماال اﻟطاقااة
( )
اﻟفكرية واﻟعاطفية في أقوى صوريهما".
 أسلوب إثارة الدافعية وإيقاظ الملكة الذهنية:
بعااد أن ذكاارت أن ماان أساااﻟيب وطاارق تحسااين اﻟتفكياار اﻟااذكر وأنااﻪ
يورث اإليمان واﻟتقوى ،فكﻠما كاان اإلنساان أعماق إيماناا وأقاوى يقيناا،
كان أكثر تأثرا بما يرى ويسمع من مشاهد ومواقق ،ومن ثم فإن دافعاﻪ
ﻟﻠتفكير سيكون أعظم.
وﻟهااذا جاااءت اخيااات اﻟقرآنيااة واﻟساانة اﻟنبويااة حاثااة عﻠااى مواصااﻠة
اﻟتفكير ،واستادام اﻟحاوا اساتاداما صاحيحا ،واساتادم ﻟاذﻟك أسااﻟيب
متعاااددة كاﻟساااؤال واﻟتسااااؤل واالساااتنكار واﻟتاااوبيخ واﻟوعاااد واﻟوعياااد
واﻟترغيب واﻟترهيب ،واستادم كال األسااﻟيب اﻟتاي ال تجتماع ألحاد مان
اﻟبشر في ﻟفت االنتباه وإثارة اﻟحما .
"فعمق اﻟتدبر يعتمد عﻠى درجة اإليماان ،وكﻠماا ازداد اإليماان كﻠماا
استغرق اﻟمسﻠم في اﻟتفكير ،فينتقل من اﻟمعرفة اﻟعﻠمية إﻟى اﻟتاذوق ﻟدقاة
اﻟاﻠق ،وجماﻟﻪ ثم إﻟى مرحﻠة اﻟعبور بهذا اﻟتذوق ﻟدقة اﻟاﻠاق إﻟاى مبادظ

( ) اﻟنحوي ،اﻟنهج اإليماني ،ص8 :
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اﻟاﻠق جل وعال"( ) ،فيقوى بذﻟك إيمانﻪ وتقوى ﻟديﻪ اﻟدافعية إﻟى اﻟتفكار
فال يزال في زيادة إيمان وإقبال عﻠى اﻟتفكر.
واﻟدافعية واﻟحما وإيقاا اﻟمﻠكاات اﻟفكرياة مان أقاوى اﻟطارق فاي
إثاارة اﻟتفكياار ،وقااد رساام ﻟنااا اﻟقارآن منهجااا فااي ضاارورة إثااارة اﻟدافعيااة
واﻟحما ﻟﻠتفكير ،خاصاة عناد مان تبﻠاورت عقاوﻟهم وﻟام يعاد ﻟاديهم أي
دافع يحفزهم عﻠى اﻟتفكير –النطما بصائرهم ،-ومن ذﻟك ما جاء فاي
كتاب هللا –عز وجل -عن محاورة إبراهيم عﻠيﻪ اﻟسالم ﻟقومﻪ ،يقول هللا
تعاﻟى بعد أن ذكر تحطيم إبراهيم عﻠيﻪ اﻟسالم أصنام اﻟمشاركين( :قَااﻟُوا
أَأَنااتَ فَ َعﻠااتَ هَاا َذا برَﻟهَتنَااا يَااا إباا َراهي ُم (  )5قَااا َل بَاال فَ َعﻠَااﻪُ َكبياا ُرهُم هَاا َذا
اون ( )50فَ َر َجعُاوا إﻟَاى أَنفُساهم فَقَااﻟُوا إنم ُكام أَناتُ ُم
فَاسأَﻟُوهُم إن َكاانُوا يَنطقُ َ
ون ( )51ثُااا مم نُكسُاااوا َعﻠَاااى ُر ُءوسااااهم ﻟَقَاااد َعﻠماااتَ َماااا هَاااا ُؤ َالء
اﻟظمااااﻟ ُم َ
ون)( ) ،جااء فاي تفساير هاذه اخياات" :إن إباراهيم عﻠياﻪ اﻟساالم ﻟام
يَنطقُ َ
يكذب عندما قال "بل فعﻠﻪ كبيرهم هاذا" وإنماا أراد أن يباين ﻟهام سااق
عقااوﻟهم ،فااإن هااذه اﻟتماثياال ال تاادري ماان حطمهااا ،فهااي جماااد ال إدراه
ﻟهااا ،وأنااتم أيهااا اﻟمشااركون مثﻠهااا ال تمياازون بااين اﻟجااائز واﻟمسااتحيل
"فاسأﻟوهم إن كانوا ينطقاون" وقاد هازهم هاذا اﻟاتهكم اﻟسااخر ،فرجعاوا
إﻟى شايء مان اﻟتادبر واﻟتفكار وكانات باادرة خيار أن يستشاعروا ماا فاي
موقفهم من ساق ،وما في عباادتهم ﻟهاذه اﻟتماثيال مان ﻠام ،وأن تتفاتح
بصاايرتهم ألول ماارة فيتاادبروا ذﻟااك اﻟساااق اﻟااذي يأخااذون بااﻪ أنفسااهم،
وذﻟااك اﻟظﻠاام اﻟااذي هاام فيااﻪ سااادرون ،وﻟكنهااا ﻟاام تكاان إال ومضااة واحاادة
( ) انظاار ،باادري ،ماﻟااك ،اﻟتفكاار ماان اﻟمشاااهدة إﻟااى اﻟشااهود ،ص  ،81-88اﻟمعهااد
اﻟعاﻟمي ﻟﻠفكر اإلسالمي ،اﻟطبعة اﻟثانية 11 ،م.
( )سورة األنبياء ،من آية 55 -5
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أعقبها اﻟظالم ،وإال خفقة واحدة عادت بعدها قﻠوبهم إﻟى اﻟجمود"( ).
كما ساﻠك اﻟقارآن فاي إثاارة اﻟتفكيار أساﻠوب اﻟساؤال اﻟمثيار ﻟﻠتفكيار،
وهو أسﻠوب فعال في إثارة اﻟتفكيار ،خاصاة إذا كاان موضاوظ اﻟتسااؤل
مما يدخل في دائرة اهتمام اﻟماااطبين ،واﻟشاواهد فاي اﻟقارآن عﻠاى هاذا
ي َذنااب
األسااﻠوب كثياارة ،قااال هللا تعاااﻟىَ ( :وإ َذا اﻟ َمااو ُءو َدةُ ُساائﻠَت ( )8بااأ َ ِّ
قُتﻠَات)( ) .وكاذﻟك ساﻠكت اﻟسانة فااي إثاارة اﻟتفكيار طريقاة مساﻠك اﻟقاارآن
اﻟكريمَ ":عن ابن ُع َم َر ـ َرض َي اﻟﻠمـﻪُ تَ َعاﻟَى َعنهُ َماا ـ قَاا َل :قَاا َل َرسُاو ُل
اﻟﻠمـﻪ صﻠى هللا عﻠيﻪ وسﻠم « :إ من من اﻟ مش َجر َش َج َرة َال يَسقُطُ َو َرقُهَا َوإنمهَاا
َمثَ ُل اﻟ ُمسﻠم فَ َح ِّدثُوني َما ه َي؟ فَ َوقَا َع اﻟنماا ُ فاي َشا َجر اﻟبَا َوادي ،قَاا َل َعبا ُد
اﻟﻠمـﻪ َ :و َوقَ َع في نَفسي أَنمهَا اﻟنماﻠَةُ ،فَاستَحيَي ُ
ت ،ثُ مم قَاﻟُواَ :حدِّثنَا َماا ها َي يَاا
َرسُو َل اﻟﻠمـﻪ؟ قَا َل « :ه َي اﻟنماﻠَةُ »(.)0
ومن ذﻟك يتبيّن ﻟنا ّ
أن نصوص اﻟقرآن واﻟسنة حريصة كل اﻟحرص
عﻠااى حا ِّ
اث اﻟنااا عﻠااى اسااتادام عقااوﻟهم ،وإعطااائهم اﻟفرصااة اﻟكافيااة
ﻟﻠتفكيااار ،وذﻟاااك إليقاااا واساااتثمار ماااا ﻟاااديهم مااان طاقاااات وقااادرات،
واستثمارها االستثمار األمثل ﻟح ّل كل ما يعترض طريقهم من مشكالت
ومواقق.

( ) قطب ،سيد ،في الل اﻟقرآن ،ج  ،1ص  ، 080دار اﻟشروق ،اﻟقاهرة ،ط 0
( ) سورة اﻟتكوير ،آية رقم 1 -8
( )0أخرجﻪ اﻟبااري ،صحيح اﻟباااري ،كتااب اﻟعﻠام ،بااب طارح اإلماام اﻟمساأﻟة عﻠاى
أصحابﻪ ﻟياتبر ما عنادهم مان اﻟعﻠام ،بارقم (  ،)5ج  ،ص ،01ومساﻠم ،صاحيح
مسااﻠم ،كتاااب صاافة اﻟقيامااة واﻟجنااة واﻟنااار ،باااب مثاال اﻟمااؤمن مثاال اﻟناﻠااة ،باارقم
( .) 51/1( ،) 8/
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 أسلوب القراءة الواعية:
واﻟقااراءة ال بااد أن تالزمهااا صاافة اﻟتاادبر اﻟااواردة فااي قوﻟااﻪ تعاااﻟى
ك ُمبَا َر ِ
ه ﻟيَ مدبمرُوا آَيَاتﻪ َوﻟيَتَ َذ مك َر أُوﻟُاو األَﻟبَااب)( ) وبهاذا
(كتَابِ أَنزَﻟنَاهُ إﻟَي َ
تكااون اﻟقااراءة وساايﻠة قويااة فااي تنميااة وتحسااين اﻟتفكياار .وعناادما يﻠحااق
باﻟقراءة اﻟواعية اﻟحفظ فإن اﻟفائدة ﻟﻠتفكير تكاون أكبار فقاد كشاق عﻠمااء
تشريح اﻟدماغ عان بعاض اﻟفوائاد اﻟتاي تعاود عﻠاى اﻟتفكيار وخاصاة فاي
قااراءة اﻟقاارآن باﻟتجويااد مااع حفظااﻪ حيااث يقااول اﻟحااارثي" :إن تحفاايظ
اﻟقاارآن ﻟﻠاان ء اﻟجديااد بمراعاااة أحكااام اﻟتجويااد ﻟااﻪ فوائااد دينيااة وتعﻠيميااة
وتربوية ،ويساعد في اﻟبرمجة اﻟﻠغوية ﻟﻠدماغ أو في تسمين اﻟعصبونات
فااي اﻟمنطقااة اﻟساامعية وتفعياال و ائفهااا اﻟساامعية وشااحذ اﻟااذكاء اﻟﻠغااوي
( )
وبناء شبكة االرتباطات اﻟﻠغوية اﻟدماغية وتوسيعها".
"إن اﻟمسﻠمين اﻟياوم بحاجاة إﻟاى اﻟتفكيار اﻟعمياق اﻟمساتمد مان كتااب
ربهم  -عز وجل -ومن سنة نبيهم -عﻠيﻪ اﻟصاالة واﻟساالم ،-ومان أقاوال
وأفعال اﻟسﻠق اﻟصاﻟح -رضاي هللا عانهم -ﻟكاي يق ِّوماوا حيااتهم ،ويحﻠاوا
()0
مشاكﻠهم اﻟدنيوية واﻟدينية ،ويتاﻠصوا من اﻟتبعية اﻟمفرطة ألعدائهم "
وخالصااة اﻟقاااول :إن اعتمااااد اﻟقاااراءة اﻟواعياااة اﻟمساااتمرة اﻟمتفهماااة
اﻟناقدة ينمي اﻟتفكير حياث ياوفر اﻟغاذاء اﻟرئيساي ﻟاﻪ وباﻟتااﻟي يصال إﻟاى
درجات عاﻟية في اﻟنمو واﻟتطور.

( ) سورة ص :آية رقم 1
( ) اﻟحارثي ،إبراهيم أحمد ،اﻟتفكير واﻟتعﻠايم واﻟاذاكرة فاي ضاوء أبحااث اﻟادماغ ،ص
 ، 5مكتبة اﻟشقري ،اﻟرياض 1 ،هـ.
( )0انظر :بكاار ،عباد اﻟكاريم ،فصاول فاي اﻟتفكيار اﻟموضاوعي ،ص  17-دار اﻟقﻠام،
دمشق ،ط ، 775 ،1بتصرف واختصار.
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 أثر البيئة والمحيط الجتماعي:
ال بد من توفير اﻟبيئة اﻟمناسبة ﻟنمو اﻟقدرة عﻠى اﻟتفكير ،وكﻠما كانت
اﻟبيئة االجتماعياة اﻟتاي يعاي فيهاا اﻟفارد أفضال ،كاان اﻟفارد أقادر عﻠاى
اسااتثمار طاقاتااﻪ إﻟااى أقصااى ماادى ممكاان".فاﻟقاادرات اﻟعقﻠيااة فااي أغﻠااب
اﻟنا متقاربة ،وال شك أن نموها يتوقق في جانب كبير منﻪ عﻠى اﻟبيئة
( )
اﻟتي تتفاعل معها هذه اﻟقدرات".
وإن أي تحسااين فااي اﻟظااروف اﻟماديااة واﻟنفسااية ﻟﻠفاارد ساايؤدي إﻟااى
تحسين اﻟتفكير عنده ،فاإلنسان اﻟاذي يعاي فاي بيئاة يتاوفر ﻟاﻪ فيهاا كال
األسااباب اﻟماديااة وﻟاايس هناااه مشااكالت أو متاعااب ماديااة تشااغل فكااره،
فإناﻪ سايكون أقادر عﻠاى اﻟنظاار واﻟتفكار ،بااالف اﻟشااص اﻟاذي ترهقااﻪ
اﻟمطاﻟااب اﻟماديااة واﻟحاجااات اﻟمعيشااية فااإن تفكيااره مصاااب باﻟشااﻠل وال
يتجاوز بﻪ أمور معيشتﻪ".إن اإلنسان اﻟمصااب بااﻟقﻠق واالضاطراب أو
االكتئاب أو غير ذﻟك من االضطرابات اﻟنفساية ،فﻠان يكاون قاادرا عﻠاى
اﻟتفكياار بتركيااز وعمااق ،وال شااك أن اﻟماارض اﻟنفسااي أشااد تااأثيرا عﻠااى
اإلنسااان ماان اﻟماارض اﻟعضااوي؛ ألن اﻟهاام واﻟحاازن واالكتئاااب أعااداء
( )
ﻟﻠصفاء اﻟذهني اﻟذي يحتاجﻪ اﻟمؤمن اﻟمتفكر".
 أسلوب التخيل وأثره في تحسين التفكير:
إن تكوين اﻟصورة اﻟذهنية أمر في غاياة األهمياة باﻟنسابة ﻟﻠتفكيار إذ
إنﻪ ال يمكن اﻟفرد فقط من استحضار هذه اﻟصورة عند اﻟتفكير فيها ،بال
يمااده باﻟقاادرة عﻠااى تاياال صااور ذهنيااة ماتﻠفااة فااي كثياار أو قﻠياال عاان
( ) انظر :جعفر ،نوري ،اﻟتفكير طبيعتﻪ وتطوره ،ص ، 1 :ط  ،بغداد 100 ،م.

( ) انظاار :باادري ،ماﻟااك ،اﻟتفكاار م ان اﻟمشاااهدة إﻟااى اﻟشااهود ،ص ،1 :ط  ،اﻟمعهااد
اﻟعاﻟمي ﻟﻠفكر اإلسالمي 11 ،م.
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اﻟابرة اﻟتي مر بها ،وهذه اﻟقدرة عﻠى اﻟتايل ذات أهمية كبيارة باﻟنسابة
ﻟﻠتفكياار ".إن هااذه اﻟقاادرة هااي اﻟتااي تمكاان األفااراد ماان فاارض اﻟفااروض
ووضع االحتماالت فإنﻪ ال يتأمل في اﻟواقع اﻟمحساو وإنماا يتجاﻪ إﻟاى
ماا وراءه ﻟيادره أبعااد اﻟموقاق واحتماالتاﻪ ،إن أي عمال ابتكااري إنمااا
هو نتيجة ﻟجهد متواصال إلدراه ماا وراء األشاياء اﻟحاﻟياة اﻟحقيقياة ماع
( )
بذل اﻟجهد ﻟﻠتحقق من صدق هذه األفكار اﻟتي يتوصل إﻟيها اﻟباحث".
وال شك أن اﻟنا ياتﻠفون في قدرتهم عﻠى اﻟتايل واﻟتصور إال أن
اﻟاباارة واﻟتاادريب عﻠااى اﻟتصااور واﻟتاياال أمااور ذات تااأثير كبياار فااي
انطااالق األفااراد اﻟاياﻟيااة وإن قاادرة اإلنسااان عﻠااى اﻟتفكياار تتااأثر بدرجااة
كبياارة بقدرتااﻪ عﻠااى اﻟتاياال ،وفااي هااذا يقااول وﻟاايم جاايمس" :إن اﻟرجاال
( )
اﻟعبقري هو اﻟشاص اﻟذي يستطيع اﻟقيام بقفزات فكرية واسعة"
واﻟقاارآن جاااء معااززا ﻟهااذا األسااﻠوب فااي تحسااين اﻟتفكياار فنارى أنااﻪ
يضرب اﻟمثل ﻟﻠشيء اﻟمعنوي باﻟشايء اﻟماادي اﻟمحساو  ،وﻟﻠعقال بعاد
ذﻟك أن يرسم فاي تايالتاﻪ ﻟهاذه األشاياء اﻟحساية اﻟصاورة اﻟتاي يساتطيع
فكره أن يصل إﻟيها ،يقول هللا تعاﻟى ( :م
هللاُ نُو ُر اﻟ مس َما َوات َواألَرض َمثَا ُل
نُوره َكمش َكاة فيهَا مصبَا ِح اﻟمصبَا ُح في ُز َجا َجاة ُّ
اﻟز َجا َجاةُ َكأَنمهَاا َكو َكابِ
ُد ِّر ٌّ
ي يُوقَ ُد مان َشا َج َرة ُمبَا َر َكاة َزيتُونَاة َال َشارقيمة َو َال غَربيماة يَ َكاا ُد َزيتُهَاا
يُضااي ُء َوﻟَااو ﻟَاام تَم َسساﻪُ نَااا ِر نُااو ِر َعﻠَااى نُااور يَهاادي م
هللاُ ﻟنُااوره َماان يَ َشااا ُء
()0
هللاُ األَمثَا َل ﻟﻠنما َو م
َويَضربُ م
هللاُ ب ُك ِّل َشيء َعﻠي ِم)
( ) انظر :هﻠف  ،جور دان وسميث ،فيﻠيب ،اﻟتفكير اﻟتأمﻠي ،ترجمة :محماد اﻟعازاوي
وإبااراهيم خﻠياال شااهاب ،مراجعااة :محمااد سااﻠيمان شااعالن ص 51 - 50دار
اﻟنهضة اﻟعربية ،اﻟقاهرة 150 ،م.
( ) اﻟمصدر اﻟسابق ،ص 50
( )0سورة اﻟنور :آية رقم .05

أثر التفكري يف البناء الثقايف

19

جاء في اﻟتصوير اﻟفني في اﻟقرآن "وهذا مثل ضاربﻪ هللا عاز وجال
ﻟيقاارب ﻟااإلدراه صااورة غياار اﻟمحاادد ويرساام نموذجااا يتأمﻠااﻪ اﻟحااس،
ويقرب ﻟإلدراه طبيعة اﻟنور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاقﻪ اﻟمترامياة
وراء اإلدراه اﻟبشاااري اﻟحساااير ،وهاااو ال يرياااد ﻟاااإلدراه اﻟبشاااري أن
ينحصاار فااي اﻟزجاجااة اﻟصااغيرة واﻟتااي مااا ضااربت إال ﻟتقريااب األصاال
اﻟكبياار ،وﻟااذا فقااد شاابهها باﻟكوكااب اﻟاادري ،وزيتهااا ﻟاايس زيتااا ماان هااذا
( )
اﻟزيت اﻟمشهور وﻟكنﻪ زيت آخر عجيب"
 أسلوب الرحالت:
أسااﻠوب اﻟاارحالت هااو أحااد األساااﻟيب اﻟناجعااة فااي تحسااين اﻟتفكياار
وتنميتﻪ وهناه أنواظ متعددة من اﻟرحالت أذكر من أهمها وأبرزها وما
يتعﻠق بموضوظ بحثي أربعة تتمثل فيما يأتي:
اون ﻟيَنفارُوا
اان اﻟ ُمؤمنُ َ
 اﻟرحالت اﻟعﻠمية حيث قال تعااﻟىَ ( :و َماا َك ََكافمااة فَﻠَااو َال نَفَ ا َر ماان ُك ا ِّل فرقَااة ماانهُم طَائفَ اةِ ﻟيَتَفَقمهُااوا فااي اﻟ ادِّين
ُون)( ).
َوﻟيُنذرُوا قَو َمهُم إ َذا َر َجعُوا إﻟَيهم ﻟَ َعﻠمهُم يَح َذر َ
ومعنااى اخيااة "أن اﻟاااروج ﻟطﻠااب اﻟعﻠاام ال يﻠاازم اﻟجميااع باال تااارج
فرقااة إﻟااى اﻟمكااان اﻟااذي يوجااد فيااﻪ ماان يتعﻠمااون منااﻪ ﻟيأخااذوا اﻟفقااﻪ فااي
()0
اﻟدين".
وهناه أنوظ أخرى من اﻟرحالت تعود عﻠاى اﻟتفكيار باإثراء قاعدتاﻪ
اﻟعﻠمية إﻟى جانب تدريباﻪ اﻟمساتمر عﻠاى حال اﻟمشاكالت اﻟتاي تعترضاﻪ
( ) قطب ،سيد ،اﻟتصوير اﻟفني في اﻟقرآن ،ص 0 :دار اﻟشروق ،بيروت.
( ) سورة اﻟتوبة :آية رقم
( )0اﻟشااوكاني ،محمااد عﻠااي باان محمااد ،ت 57 :هااـ ،فااتح اﻟقاادير اﻟجااامع بااين فنااي
اﻟروايااة واﻟدرايااة ماان عﻠاام اﻟتفسااير ،ج 0ص  ، 15دار إحياااء اﻟتااراث اﻟعربااي،
بيروت.
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في رحﻠتﻪ ومن تﻠك اﻟرحالت:
 رحااالت ﻟﻠنظاار فااي أحااوال اﻟنااا وحاال مشااكالتهم وتااوجيههمودعوتهم كما في قصة ذي اﻟقرنين ،قال تعاﻟى( :إنما َم مكنما ﻟَاﻪُ فاي
األَرض َوآَتَينَاااهُ ماان ُك ا ِّل َشاايء َس ابَبا)( ) "ومكناااه فااي األرض،
( )
ومعنى اﻟتمكين إعطاء اﻟمقدرة عﻠى اﻟتصرف في األرض"
وهذا اﻟنوظ من اﻟرحالت خااص بمان يقادر عﻠاى االرتحاال وتتيسار
أسبابﻪ ويكون ﻟﻪ اﻟقدرة عﻠى اﻟتغيير في تﻠك اﻟمجتمعات.
 اﻟاارحالت اﻟتاريايااة ﻟﻠنظاار فااي آثااار األماام اﻟسااابقة ،قااال تعاااﻟى:()0
ان َعاقبَاةُ اﻟ ُمجارمين)
يق َك َ
(قُل سيرُوا في األَرض فَانظُرُوا َك َ
واﻟمعنى "أي قل ﻟهؤالء اﻟكفار سايروا فاي باالد اﻟشاام واﻟحجااز
واﻟاايمن (فااانظروا) أي بقﻠااوبكم وبصااائركم كيااق كاناات عاقبااة
اﻟمجارمين اﻟمكااذبين ﻟرسااﻠهم"( .)1وﻟاايس اﻟمقصااود هااذه األماااكن
فقط وإنما وهللا أعﻠم كال مكاان فياﻪ عبارة وعظاة ﻟﻠمساﻠم ﻟيهتادي
ويثبت عﻠى اﻟصراط اﻟمستقيم .وهذا اﻟنوظ من اﻟرحالت يفيد في
االعتبار واالتعا بحال اﻟسابقين.
 اﻟاارحالت اﻟتأمﻠيااة :واﻟمقصااود منهااا اﻟتفكاار بكاال شاايء موجااود،وﻟك أن تتفكر في كل ما خﻠق هللا وتتأمال فاي كال ماا فاي اﻟكاون
فكﻠماا تقادم اﻟزمااان يازداد مجااال اﻟتأمال واﻟتفكار فااي كال اﻟعااواﻟم
( ) سورة اﻟكهق :آية رقم 81
( ) ابن عاشاور ،محماد اﻟطااهر ،تفساير اﻟتحريار واﻟتناوير ،ج  ، 5ص  ، 5ط ،
مؤسسة اﻟتاريخ ،بيروت 777 ،م.
( )0سورة اﻟنمل :آية رقم 51
( )1اﻟقرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري اﻟازرجى األندﻟسي :ت 50هـ،
اﻟجااامع ألحكااام اﻟقاارآن ،تحقيااق :عبااداﻟرزاق اﻟمهاادي ،ج  ،0ص  ، 0دار اﻟكتاااب
اﻟعربي ،بيروت.
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اﻟموجااودة ماان حيااوان ونبااات ونجااوم وأفاااله ومصااائر األماام
اﻟسااابقة كﻠهااا تنمااي اﻟعقاال واﻟتفكياار حيااث يقااول تعاااﻟى( :أَفَﻠَااام
ون بهَاااا أَو آَ َذ ِ
ان
ااون ﻟَهُااام قُﻠُاااوبِ يَعقﻠُااا َ
يَسااايرُوا فاااي األَرض فَتَ ُكا َ
صا ُر َوﻟَكن تَع َمى اﻟقُﻠُوبُ اﻟمتي في
يَس َمع َ
ُون بهَا فَإنمها َال تَع َمى األَب َ
اﻟصُّ ُدور)( ) وهاذه اخياة هاي دعاوة ﻟناا جميعاا أن نتفكار ونعتبار
وناااتعظ ألن هللا أعطاناااا أدوات مااان اﻟنظااار واﻟعقااال فشاااكر هللا
يقتضاااي أن نساااتعمل هاااذه األدوات بشاااكل ساااﻠيم وأال نتصاااق
بصفات اﻟكفار واﻟعياذ باهلل.
وماان خااالل مااا ساابق يمكاان اسااتخال عالقااة أساالوب الاارحالت
بالتفكير فيما يأتي:
 أسﻠوب اﻟرحالت يعتبار مجااال ألخاذ اﻟعبارة واﻟعظاة مان أحاوال
اﻟسابقين ﻟدى اﻟوقوف عﻠى أماكنهم وفيﻪ تدريب عﻠى اﻟربط باين
األسباب ونتائجها.
 أسﻠوب اﻟرحالت يعمل عﻠاى توسايع قاعادة اﻟتفكيار بتزوياده مان
اﻟعﻠااوم اﻟمتنوعااة واﻟثقافااات اﻟماتﻠفااة وتنميااة أنااواظ اﻟتفكياار ماان
خااالل اﻟتعاارض ﻟمشااكالت متنوعااة واالخااتالط بأنااا تاتﻠااق
أساﻟيب تفكيرهم وثقافاتهم.
رابعا ا :مصادر التفكير
ماان خااالل قراءاتااي ﻟمصااادر اﻟتفكياار اﻟمنهجيااة فااي ضااوء اﻟثقافااة
اإلساااالمية تباااين ﻟاااي أن هنااااه مصاااادر متعاااددة ﻟﻠتفكيااار وﻟكااان أهمهاااا
وأبرزها بصورة ماتصرة :
( ) سورة اﻟحج ،آية رقم 15
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 الحس :وهو المصدر األول للمعرفة البشرية:
قال تعاﻟى ( َو م
ون َشايئا َو َج َعا َل
هللاُ أَخ َر َج ُكم من بُطُون أُ ممهَات ُكم َال تَعﻠَ ُم َ
ُون)( ) فاااﻟحس هااو بدايااة
صااا َر َواألَفئ ا َدةَ ﻟَ َعﻠم ُكاام تَش ا ُكر َ
ﻟَ ُك ا ُم اﻟ مساام َع َواألَب َ
اﻟمعرفااة ،ومنااﻪ يتاادرج اإلنسااان إﻟااى اﻟمعرفااة اﻟعقﻠيااة اﻟتااي توصااﻠﻪ إﻟااى
وجود اﻟااﻟق سبحانﻪ ثم اإليمان بﻪ ،فيصبح ذﻟك منطﻠاق اﻟتفكيار واﻟفهام
واﻟقيام بماتﻠق األنشطة عﻠى هذا األسا واﻟمبدأ.
 الوحي :وهو مصدر المعرفة والتوجيه:
فاإلسالم ﻟم يقق عناد اﻟحاوا فقاط كطرياق ﻟﻠمعرفاة واﻟاوعي .ألن
اﻟعقل اﻟبشري مهما بﻠغ يبقى ناقصا وقدرتﻪ محدودة وخاصة فاي مجاال
اﻟغيبيات .ويتميز اﻟوحي كمصادر مان مصاادر اﻟمعرفاة عان غياره بأناﻪ
ياادره اﻟحقيقااة اﻟمطﻠقااة وياادره األشااياء عﻠااى حقيقتهااا بشااكل مناازه عاان
اﻟاطااأ ويقاادم اﻟااوحي معااارف متنوعااة إذ يقاادم منفااردا عاان كاال وسااائل
اﻟمعرفة ومصادر اﻟتفكير معرفة تتعﻠق باﻟغيب ومعرفة تتعﻠاق بااﻟقوانين
اﻟطبيعية في اﻟكون ومعرفة تتعﻠق باﻟسنن اﻟحاكمة ﻟﻠوجود اإلنساني.
 العقل (الستقراء والقياا والتجربة):
فاﻟعقل مصدر اﻟمعرفة في عااﻟم اﻟشاهادة ،واﻟاوحي مصادر اﻟمعرفاة
في عاﻟم اﻟكﻠيات وعاﻟم اﻟغيب ،وهما يتكامالن فيماا بينهماا دون تنااقض
أو اضاااطراب .فاﻟعقااال ﻟاااﻪ و يفتاااﻪ ودوره ،واﻟاااوحي كاااذﻟك ،وو يفتاااﻪ
إرشاد وتوجيﻪ اﻟعقل حتى اليضيع فيما ﻟيس من اختصاصﻪ ومجاﻟﻪ.
 الكون( :آيات األنفس واآلفاق):
ق
قال تعاﻟى( :أَ َوﻟَم يَنظُرُوا في َمﻠَ ُكوت اﻟسما َما َوات َواألَرض َو َماا َخﻠَا َ
( ) سورة اﻟنحل ،آية رقم 08
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م
هللاُ ماان َشاايء)( ) فاااﻟمنهج اإلسااالمي يوجااﻪ اﻟفكاار ﻟﻠنظاار واﻟتأماال فيمااا
حوﻟﻪ مما خﻠق هللا ﻟﻠدراسة واﻟفهم واﻟتعﻠم واﻟتعﻠيم كل ذﻟك وفق سنن هللا
اﻟكونية بما اليااﻟق شرعﻪ وهديﻪ.
خامسا ا :أنواع التفكير
ﻟﻠتفكير أناواظ متعاددة ساأتحدث عان أهمهاا وأبرزهاا وماا ﻟاﻪ عالقاة
وطياادة باﻟبناااء اﻟثقااافي واﻟاادور اﻟبااارز فااي تااأثير أنااواظ اﻟتفكياار واﻟتااي
سأوردها عﻠى بناء اﻟفرد واﻟمجتماع واﻟحضاارة اإلساالمية وذﻟاك بﻠمحاة
موجزة عنها ومن أهم هذه األنواظ:
 التفكير العلمي
يجسد اﻟتفكير اﻟعﻠمي نعمﻪ عظيمة وهبها هللا تعاﻟى ﻟإلنسان ﻟيتعرف
عﻠياااﻪ ويعباااده ،وﻟيعمااار األرض ويقااايم اﻟبنااااء اﻟحضااااري عﻠاااى هااادى
اﻟرساااالت اﻟنبويااة ،فﻠاام يصاال إﻟااى ماوصاال إﻟيااﻪ ماان تطااور وتقاادم اال
بفضاال هللا تعاااﻟى ثاام بفضاال اﻟنشاااط اﻟفكااري وماان هنااا ..تكماان أهميااة
اﻟتفكيار اﻟعﻠمااي فاي نتائجااﻪ وثمااره ،وتتجﻠااى فاي خصائصااﻪ ومميزاتااﻪ،
ويمتاز بأنﻪ تفكير ماذا؟ ..وﻟماذا؟ ..وكيق؟
واﻟتفكير اﻟعﻠمي هاو (اﻟعمﻠياة اﻟعقﻠياة اﻟتاي يقاوم بهاا اﻟفارد عناد حال
( )
مشكﻠة أو تفسير اهرة في اﻟحياة اﻟيومية)
وأستطيع تﻠاايص واساتنتاج تعريفاﻪ ومفهوماﻪ بأناﻪ :اﻟعمﻠياة اﻟعقﻠياة
اﻟتي يتم من خالﻟها حل اﻟمشكالت أو اتااذ اﻟقرارات بطريقة عﻠمية من
( ) سورة األعراف :آية رقم 85
( ) انظر :فتح هللا ،مندورعبد اﻟسالم ،تنميﻪ مهارات اﻟتفكير اإلطار اﻟنظري واﻟجاناب
اﻟتطبيقي ،ص ،07دار اﻟنشر اﻟدوﻟي ،ط  1 1 ،هـ  778 -م.
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خالل اﻟتفكير اﻟمنظم واﻟاذي يعتماد عﻠاى اﻟتجرياب واﻟمالحظاة واﻟقياا
واالستنتاج واستادام مصادر اﻟمعﻠومات.
خصائص ومميزات التفكير العلمي
وما يتميز بﻪ اﻟتفكير اﻟعﻠمي يمكن تﻠايصﻪ فيما يﻠي:
1ـ التراكمية:
وهذه اﻟسمة توضح اﻟتطور اﻟمتواصال ﻟﻠحقيقاة اﻟعﻠمياة حياث يبناى
اﻟجديد عﻠى اﻟقديم.وتكشق ﻟنا هذه اﻟااصية عن خاصية أساسية ﻟﻠحقيقة
اﻟعﻠمياااة ،وهاااي أنهاااا نسااابية ،فاﻟحقيقاااة اﻟعﻠمياااة ال تكاااق عااان اﻟتطاااور،
واﻟنظرياااة اﻟجديااادة قاااد ال تﻠغاااي اﻟقديماااة باﻟضااارورة أو تنسااااها وإنماااا
توسعها وتكشق عن اﻟكثير مما فاتها" .ومجمل اﻟقول فاي اﻟتراكمياة أن
اﻟمعرفة اﻟعﻠمياة متغيارة ،وﻟكان تغيرهاا يتااذ شاكل اﻟتاراكم ،أي إضاافة
( )
اﻟجديد إﻟى اﻟقديم".
 الموضوعية:وتمثل إحدى أهم سمات اﻟتفكير اﻟصحيح ،حيث إنها ذات أثار فعاال
في جميع األعمال ،يعرفها بكار" :اﻟموضوعية هي :مجموعة األساﻟيب
واﻟاطوات اﻟتي تمكننا من اﻟوقوف عﻠاى اﻟحقيقاة ،واﻟتعامال معهاا عﻠاى
مااا هااي عﻠيااﻪ بعياادا عاان اﻟذاتيااة واﻟمااؤثرات اﻟاارجيااة"( ) وماان خااالل
معرفاااة اﻟموضاااوعية وتطبيقهاااا يمكااان أن نمياااز اﻟمقااادمات مااان اﻟنتاااائج
وعندها نكون قد فهمنا اﻟواقع اﻟذي نريد معرفتﻪ من خالل اﻟموضوعية.

( ) انظر :زكريا ،فؤاد ،اﻟتفكير اﻟعﻠمي ،ص 1
( ) انظر :بكار ،عبد اﻟكريم ،فصول في اﻟتفكير اﻟموضوعي ،ص 15
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 التنظيم:حيااث يااتم اﻟتفكياار اﻟعﻠمااي وفااق خطااوات منظمااة ،تباادأ باﻟمالحظااة
وتنتهاااي باﻟوصاااول إﻟاااى اﻟحااال مااان خاااالل وضاااع اﻟفاااروض تحقيقهاااا
وتجريبها.
إن اﻟعقل اﻟبشري يف ّكر باساتمرار ودون توقاق وإن اﻟتفكيار اﻟعﻠماي
اﻟصحيح مان أهام صافاتﻪ اﻟتنظايم ،أي أنناا ال نتاره أفكارناا تساير حارة
طﻠيقة ،وإنما نرتبها بطريقة محددة ،وننظمها ،ونباذل جهادا متميازا مان
أجل تحقيق أفضل تاطيط ممكن ﻟﻠطريقة اﻟتي نفـكـر بها.
"وﻟكي نصل إﻟاى هاذا اﻟتنظايم ينبغاي أن نتغﻠاب عـﻠاـى كـثـياـر ماـن
عـاداتـنااـا اﻟيوميااة اﻟشااائعة ،ويجااب أن نتعااود إخضاااظ تفكيرنااا إلرادتنااا
اﻟواعية ،وتركيز عقوﻟنا في اﻟموضاوظ اﻟاذي نبحثاﻪ ،وكﻠهاا أماور شااقة
( )
تحتاج إﻟى مران خاص ،وتصقﻠها اﻟممارسة اﻟمستمرة".
ومن مظاهر اﻟتنظايم أيضاا اﻟتارابط ،حياث إن اﻟحقاائق اﻟمكتشافة ال
توضع بشكل مفكك ،وإنما ت ّكون نسقا مرتبطا يؤدي فهم األوﻟى منﻪ إﻟى
فهام اﻟثانياة واﻟتاي بادورها تقاود ﻟفهام األخارى وهكاذا كسﻠساﻠة مترابطاة
الينفك بعضها عن بعض .
 التفكير اإلبداعي:
وهااذا االتجاااه فااي اﻟتفكياار يعرفااﻪ جااروان بأنااﻪ" :اﻟنظاار ﻟﻠمااأﻟوف
بطريقاة أو مان زاوياة غيار مأﻟوفاة ،ثاام تطاوير هاذا اﻟنظار ﻟيتحاول إﻟااى
فكرة ،ثم إﻟى تصميم ثم إﻟى إبداظ قابل ﻟﻠتطبيق واالستعمال"( ).
( ) اﻟمرجع اﻟسابق ،ص .50
( ) انظر :جروان ،فتحي عبد اﻟرحمن :تعﻠيم اﻟتفكير مفاهيم وتطبيقات ،ص 8
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وإذا كااان اﻟتفكياار اإلبااداعي يقصااد بااﻪ اﻟنظاار إﻟااى اﻟمااأﻟوف بطريقااة
غياار مأﻟوفااة وكااذﻟك اﻟقاادرة عﻠااى تكااوين تركيبااات جدياادة أو أفكااار فااذة
يكاااون ﻟهاااا ماااردود حسااان عﻠاااى اإلنساااانية ،وتاااأمين ﻟمصااااﻟحها ضااامن
اﻟضاوابط اﻟشارعية ويزيااد مان قااوة اﻟمساﻠمين ويسااعد فااي نشار اﻟاادعوة
اإلسااالمية ويسااهم فااي تسااهيل اﻟحياااة عﻠااى اﻟنااا جميعااا ،فإنااﻪ يمكاان
االستدالل باﻟمواقق اﻟتاﻟية اﻟتي توضح -اإلتيان بشايء -جدياد ﻟام يسابق
إﻟيااﻪ أحااد ماان قباال وذﻟااك تأصاايال ﻟهااذا اﻟنااوظ ماان اﻟتفكياار ماان خااالل
اﻟنصوص واألمثﻠة اﻟشرعية:
المثال األول :قصة ذي القرنين:
قاال هللا تعاااﻟى ( َحتمااى إ َذا بَﻠَا َغ بَااي َن اﻟ مسا مدين َو َجا َد ماان ُدونه َمااا قَومااا َال
ُااون قَااوال ( )10قَاااﻟُوا يَااا َذا اﻟقَاارنَين إ من يَااأجُو َج َو َمااأجُو َج
ون يَفقَه َ
يَ َكااا ُد َ
ك خَرجاا َعﻠَاى أَن تَج َعا َل بَينَنَاا َوبَيانَهُم
ون في األَرض فَهَل نَج َعا ُل ﻟَا َ
ُمفس ُد َ
َس ّدا ( )11قَا َل َما َم مكنِّي فيﻪ َربِّي َخي ِر فَأَعينُوني بقُ موة أَج َعل بَينَ ُكم َوبَينَهُم
َردما ( )15آَتُوني ُزبَ َر اﻟ َحديد َحتمى إ َذا َسا َوى بَي َن اﻟصما َدفَين قَاا َل انفُ ُااوا
َحتمى إ َذا َج َعﻠَﻪُ نَارا قَا َل آَتُوني أُفرغ َعﻠَياﻪ قطارا ( )15فَ َماا اساطَا ُعوا أَن
يَظهَرُوهُ َو َما استَطَا ُعوا ﻟَﻪُ نَقبا ( )10قَا َل هَ َذا َرح َمةِ مان َربِّاي فَاإ َذا َجاا َء
ان َوع ُد َربِّي َحقّا)( ).
َوع ُد َربِّي َج َعﻠَﻪُ َد مكا َء َو َك َ
قال ابن ساعدي رحماﻪ هللا "فقاد أخبار هللا عاز وجال أن ذي اﻟقارنين
وجااد ماان دون اﻟساادين قومااا ال يكااادون يفقهااون قااوال ﻟعجمااة أﻟساانتهم،
واستعجام أذهانهم وقﻠوبهم ،فاشتكوا إﻟيﻪ ضارر ياأجوج وماأجوج ،فحال
مشكﻠتهم بطريقة إبداعية ،حيث سﻠك مسﻠكا تفكيريا جديدا ﻟم يسﻠكﻪ أحاد
من قبﻠﻪ ،إذ بنا باين اﻟجبﻠاين اﻟﻠاذين بينهماا سادا ،فقاال ﻟهام :أوقادوا اﻟناار
( ) سورة اﻟكهق ،آية رقم .18-10
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إيقادا عظيما ،واستعمﻠوا ﻟهاا اﻟمناافيخ ﻟتشاتد ،فتاذيب اﻟنحاا  ،فﻠماا ذاب
اﻟنحااا اﻟااذي يريااد أن يﻠحمااﻪ بااين زباار اﻟحديااد قااال آتااوني أفاارغ عﻠيااﻪ
نحاسا مذابا .وﻟما أفرغ عﻠيﻪ اﻟقطر ،استحكم اﻟسد اساتحكاما ،ومناع مان
وراءه من اﻟنا مان ضارر ياأجوج وماأجوج ،فماا اساتطاعوا اﻟصاعود
عﻠيﻪ الرتفاعﻪ ،وال نقبﻪ إلحكامﻪ وقوتﻪ"( ).
وفااي ضااوء هااذا اﻟمثااال يتضااح أن اﻟتفكياار اإلبااداعي فااي اﻟجانااب
اﻟثقافي اإلسالمي يتميز في نتاجﻪ وثمرتاﻪ عان أناواظ اﻟتفكيار األخارى،
حيث إن اﻟتفكير اإلبداعي في إطار اﻟثقافة اإلساالمية واﻟرؤياة اﻟشارعية
ينتهي إﻟى تعظيم اﻟااﻟق ،ويتضح ذﻟك من قول ذي اﻟقرنين عنادما رأى
اﻟسد منيعا حصينا ً(قَا َل هَ َذا َرح َمةِ من َربِّي فَإ َذا َجا َء َوعا ُد َربِّاي َج َعﻠَاﻪُ
ان َوع ُد َربِّي َحقّا)( ).
َد مكا َء َو َك َ
المثال الثاني :قصة سليمان عليه السالم مع المرأتين:
صاﻠمى م
هللاُ َعناﻪُ أَ من َرسُاو َل م
َعن أَبي هُ َري َرةَ َرض َي م
هللاُ َعﻠَياﻪ َو َساﻠم َم
هللا َ
ب باابن إحا َداهُ َم،
قَاا َلَ ( :كانَات ام َرأَتَاان َم َعهُ َماا ابنَاهُ َمااَ ،جاا َء اﻟا ِّذئبُ فَا َذهَ َ
اب بابنااك،
اب بابنااكَ ،وقَاﻟَاات األُخا َرى إنم َمااا َذهَا َ
صاااحبَتهَا إنم َمااا َذهَا َ
فَقَاﻟَاات ﻟ َ
ان
ضى بﻪ ﻟﻠ ُكب َرى ،فَ َا َر َجتَا َعﻠَى سُاﻠَي َم َ
فَتَ َحا َك َمتَا إﻟَى َدا ُو َد َعﻠَيﻪ اﻟس َمالم فَقَ َ
باان َدا ُو َد َعﻠَيه َمااا اﻟ مسا َاالم فَأَخبَ َرتَاااهُ ،فَقَااا َل :ائتُااوني باﻟ ِّسا ِّكين أَ ُشاقُّﻪُ بَيانَهُ َم،
ك م
ضاى باﻪ ﻟﻠصُّ اغ َرى).
فَقَاﻟَات اﻟصُّ اغ َرىَ :ال تَف َعال يَر َح ُما َ
هللاُ هُا َو ابنُاﻪَ ،فَقَ َ
ت باﻟ ِّس ِّكين قَ ُّ
(قَا َل أَبُو هُ َري َرةََ :و م
ط إ مال يَو َمئذ َو َما ُكنما نَقُاو ُل إالم
هللا إن َسمع ُ
( ) اﻟسااعدي ،عبااد اﻟاارحمن ،تيسااير اﻟكااريم اﻟاارحمن فااي تفسااير كااالم اﻟمنااان – تحقيااق
عبااداﻟرحمن اﻟﻠويحااق ،تقااديم فضاايﻠة اﻟشاايخ  /عبااداﻟعزيز اﻟعقياال ،واﻟشاايخ  /محمااد
اﻟعثيمين ،ص ،185مؤسسة اﻟرساﻟة ،ط  1 ،هـ.
( ) سورة اﻟكهق ،آية رقم .18
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اﻟ ُمديَة)( ) متفق عﻠيﻪ
فقد جاءت امرأتان إﻟى نبي هللا سﻠيمان عﻠيﻪ اﻟسالم تدعي كل واحدة
منهمااا أن اﻟطفاال وﻟاادها ،فو ااق سااﻠيمان عﻠيااﻪ اﻟسااالم فكااره بطريقااة
إبداعية ،تقوم عﻠى معﻠوماتﻪ اﻟسابقة وهي أن األم اﻟحقيقية ال تسمح بقتل
ابنها وﻟو أدى ذﻟك إﻟى تنازﻟها عنﻪ ﻟغيرها ،وتفضل ذﻟك عﻠى قتﻠﻪ ،وإن
غير األم ال تهتم بذﻟك .وبذﻟك عرض عﻠيهما أن يقسم اﻟطفل بينهما ،أي
أن يقتل اﻟطفل ،فسارعت األم إﻟى رفض هذا اﻟعرض ،وقبﻠتﻪ غير األم.
فعاارف سااﻠيمان عﻠيااﻪ اﻟسااالم األم اﻟحقيقيااة وكاناات فكرتااﻪ اإلبداعيااة
وغير اﻟتقﻠيدية هي اﻟتي مكنتﻪ بأن يتوصل إﻟى حل اﻟمشكﻠة حال ساريعا
منصفا.
المثال الثالث" :حادثة الحجر األسود"( ):
اشتد اﻟنزاظ بين زعماء قري فيمن بكاون ﻟاﻪ شارف وضاع اﻟحجار
األسود في مكانﻪ في بناء اﻟكعبة بعاد إعاادة بنائهاا مان جدياد قبال اﻟبعثاة
اﻟنبوية ،فاتفقوا عﻠى تحكيم أول من يادخل عﻠايهم فكاان محماد صاﻠى هللا
عﻠيﻪ وسﻠم فقاﻟوا :هذا األمين رضينا باﻪ حكماا فو اق فكاره (صاﻠى هللا
عﻠيﻪ وسﻠم) بطريقة إبداعية في حل هذه اﻟمشكﻠة ،فجاء برداء ،ثم وضع
فيﻪ اﻟحجر األسود ،ثم طﻠب من زعماء اﻟقبائل أن يمسك كل واحد مانهم
بطاارف اﻟاارداء حتااى رفعااوه ،فحينئااذ أخااذه ووضااعﻪ فااي مكانااﻪ ،وهكااذا
استطاظ بفكره اﻟثاقب ،ومعرفتاﻪ ﻟحال اﻟمشاكﻠة ومروناة فكاره صاﻠى هللا
عﻠيﻪ وسﻠم أن ينهي ذﻟك اﻟاالف.
( ) انظر :صحيح اﻟبااري ،رقم ،)5051(:وصحيح مسﻠم ،رقم) 0 7( :
( ) انظاار :اﻟمباااركفوري ،صاافي اﻟاارحمن ،اﻟرحيااق اﻟماتااوم .ص  ،5دار باان كثياار
ﻟﻠطباعة واﻟنشر واﻟتوزيع ط  1 5ه 11 /.م .بتصرف واختصار

أثر التفكري يف البناء الثقايف

19
()1

"خصائص ومميزات التفكير اإلبداعي "
وما يتميز بﻪ اﻟتفكير اإلبداعي يمكن تﻠايصﻪ فيما يﻠي:
 اﻟحرص عﻠى اﻟجدياد مان األفكاار واخراء واﻟمفااهيم واﻟتجاارب
واﻟوسائل
 اﻟبحث عن اﻟبدائل ﻟكل أمر واالستعداد ﻟممارسة اﻟجديد منها.
 االستعداد ﻟبذل بعض اﻟوقت واﻟجهد ﻟﻠبحث عن األفكار واﻟبدائل
اﻟجديدة ،ومحاوﻟة تطوير األفكار اﻟجديدة أو اﻟغريبة.
 االستعداد ﻟتحمل اﻟمااطر واستكشاف اﻟجديد
 اﻟثقة باﻟنفس واﻟتاﻠص من االنهزامية اﻟنفسية.
 االستقالﻟية في اﻟرأي واﻟموقق.
 تنمية روح اﻟمبادرة في اﻟتعامل مع اﻟقضايا.
وبناء عﻠى ذﻟك فإن اﻟتفكير اإلبداعي يتم من خالل بعض "اﻟقادرات
واﻟتي تعتبر أساسية في هذا اﻟنوظ من اﻟتفكير"( ) وهي:
 اﻟطالقة وتعرف بأنها إنتاج أكبار عادد مان وحادات اﻟتفكيار فايزماان معااين مااع اﻟتأكيااد عﻠااى اﻟسااهوﻟة واﻟساارعة فااي توﻟياادها
وتتكون من اﻟطالقة اﻟفكرية واﻟﻠغوية واﻟشكﻠية.
 اﻟمرونة :وهي اﻟقدرة عﻠاى توﻟياد األفكاار اﻟمتنوعاة وتعبار عانقاادرة اﻟفاارد عﻠااى تقباال اﻟتغيياار فااي األشااياء واﻟتحاارر ماان اﻟتقيااد
باألنمااااط اﻟقديماااة وتتكاااون مااان اﻟمروناااة اﻟتﻠقائياااة واﻟمروناااة
اﻟشكﻠية.
 - 0األصاﻟة :وهي اﻟقدرة عﻠى إنتاج استجابات جديدة أو فريادة مان
( ) انظر :فتح هللا ،مندور عبد اﻟسالم ،تنمية مهارات اﻟتفكير ،ص  .81بتصرف
( ) انظر :اﻟمصدر اﻟسابق ،ص 80
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نوعهااا فهااي ال تشااير إﻟااى اﻟكاام باال إﻟااى نوعيااة األفكااار ويطﻠااق
عﻠيها أحيانا اﻟمرونة اﻟكيفية
 التفكير الناقد:
عﻠى اﻟرغم من تعدد اﻟتعريفات ﻟﻠتفكير اﻟناقد إال أناﻪ يمكان تﻠايصاﻪ
فيما يﻠي:
اﻟتفكير اﻟناقد هو" :فحص وتقييم اﻟحﻠول اﻟمعروضة"( ) .ويمكن أن
يقااال أيضااا بااأن اﻟتفكياار اﻟناقااد هااو اﻟتفكياار" :اﻟااذي يعتمااد عﻠااى اﻟتحﻠياال
واﻟفرز واالختيار واالختبار ﻟما ﻟدى اﻟفرد من معﻠوماات بهادف اﻟتميياز
بين األفكار اﻟسﻠيمة واألفكار اﻟااطئة"( ).
وبناء عﻠيﻪ ،فإن اﻟتفكير اﻟناقد يهادف إﻟاى اﻟتوصال إﻟاى اﻟحقيقاة بعاد
نفي اﻟشك عنها ،عن طريق دراسة األدﻟاة اﻟمنطقياة واﻟشاواهد اﻟمتاوفرة
وتمحيصها.
وأسااتطيع أن أعاارف اﻟتفكياار اﻟناقااد ماان زاويااة اﻟبحااث اﻟمااراد ماان
جانبين
الجانب األول :يركز عﻠى اﻟشاصية واﻟذاتية :حيث هو تفكير تأمﻠي
معقول يركز عﻠى اتااذ اﻟقرار فيماا يفكار فياﻪ اﻟفارد أو يؤدياﻪ مان أجال
بناء وتطوير تفكيره واﻟسيطرة عﻠيﻪ.
الجانااب الثاااني :يركااز عﻠااى اﻟجانااب االجتماااعي ماان وراء اﻟتفكياار
اﻟناقد ،حيث هو عمﻠية ذهنية يؤديها اﻟفرد عندما يطﻠب إﻟيﻪ اﻟحكام عﻠاى
قضااية أو مناقشااة موضااوظ أو إجااراء تقااويم.وإبااداء اﻟحكاام عﻠااى صااحة
رأي وفعاﻟيتﻪ عن طرياق تحﻠيال اﻟمعﻠوماات وفرزهاا واختبارهاا بهادف
( ) انظر :فتح هللا ،مندور عبد اﻟسالم ،تنمية مهارات اﻟتفكير ،ص .10
( ) اﻟمصدر اﻟسابق ،ص .10
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اﻟتمييز بين األفكار اﻟصحيحة واﻟااطئة.
ويعتقااد كثياار ماان اﻟباااحثين أن اﻟتفكياار اﻟناقااد وﻟيااد اﻟساااعة ،إال أن
اﻟباحاث فاي اﻟثقافاة اإلساالمية يجااد أن اﻟقارآن اﻟكاريم واﻟسانة اﻟنبوياة قااد
عنيااا باااﻟتفكير اﻟناقااد فااي أمااور اإلنسااان كﻠهااا سااواء كاناات اﻟدينيااة أو
اﻟدنيوية.
فقد وجﻪ اﻟقرآن اﻟكريم اﻟنا إﻟى اﻟتفكير اﻟناقد ،حيث قال عز وجل
ين آَ َمنُوا إن َجا َء ُكم فَاس ِ
ق بنَبَأ فَتَبَيمنُوا أَن تُصيبُوا قَوماا ب َجهَاﻟَاة
(يَا أَيُّهَا اﻟمذ َ
( )
ين)
فَتُصبحُوا َعﻠَى َما فَ َعﻠتُم نَادم َ
ويفسر اﻟشيخ عبد اﻟرحمن اﻟسعدي بقوﻟﻪ "إن هاذه اخياة مان اخداب
اﻟتي عﻠى أوﻟى األﻟبااب اﻟتاأدب بهاا واساتعماﻟها ،وهاي أنهام إذا أخبارهم
فاسااق بنبااأ -أي :خباار -أن يتثبتااوا ف اي خبااره ،وال يأخااذوه مجااردا دون
( )
تمحيص".
( )
"خصائص ومميزات التفكير الناقد"
وما يتميز بﻪ اﻟتفكير اﻟناقد يمكن تﻠايصﻪ فيما يﻠي:
 هو اﻟتفكيار اﻟمسترشاد باﻟمعاايير اﻟفكرياة اﻟعقالنيّاة ،مثال :اﻟدقاة،
واﻟضبط ،واﻟوضاوح ،واﻟعماق ،واالتّسااظ .وال يساتطيع اﻟتفكيار
أن يحقّق اﻟتميّز دون وجود معايير ومقاييس توجيهية.
 هو اﻟتفكير اﻟذي يدعم تط ّور اﻟسمات اﻟعقﻠيّة ﻟدى اﻟمثقق.
 هاااو اﻟتفكيااار اﻟاااذي يم ّكااان اﻟمثقاااق مااان تحدياااد عناصااار اﻟتفكيااار
اﻟموجودة ،عند اﻟتفكير بأ ّ
ي مشكﻠة وذﻟك من خاالل طارح أسائﻠة
( ) سورة اﻟحجرات :آية رقم 5
( ) انظر ،اﻟسعدي ،عبد اﻟرحمن ،تيسير اﻟكريم اﻟمناان فاي تفساير كاالم اﻟارحمن ،ص
.877
( )0انظر :فتح هللا ،مندور عبد اﻟسالم ،تنمية مهارات اﻟتفكير ،ص  ، 70بتصرف
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تتعﻠّق بموضوظ اﻟتفكير.
 هاااو اﻟتفكيااار اﻟمساااتجيب ﻟﻠضااارورات األخالقياااة واالجتماعياااة
وﻟااتﻠّمس نقاااط اﻟضااعق واﻟقصااور فااي موقااق اﻟشاااص نفسااﻪ
وتحديدها ،.واﻟتي يؤدي ك ّل منها  -عند اﻟتفكير اﻟعميق بها  -إﻟى
مستوى معيّن من اﻟتبصّار ،عنادها يصابح اﻟفارد عﻠاى وعاي تاا ّم
ّ
بأن تفكيره مهما كان غنيّا وثاقبا ،ومهما كان مبنيّا بعناية  -غير
قادر عﻠى تحصيل ك ّل شيء يستح ّ
ق اﻟمعرفة واﻟرؤية.
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يعتبر موضوظ اﻟتأصيل اإلسالمي ﻟﻠعﻠوم بشكل عام وﻟﻠبناء اﻟثقاافي
بشاااكل خااااص ،مااان اﻟمهاااام اﻟعظيماااة اﻟمﻠقااااة عﻠاااى كواهااال اﻟبااااحثين
اﻟمتاصصااين كاال فااي مجاﻟااﻪ ،وقااد هاارت خااالل اﻟساانوات األخياارة
دعاااوات مااان اﻟمتاصصاااين ﻟتأصااايل اﻟدراساااات اﻟثقافياااة واالجتماعياااة
تأصاايال إسااالميا ،وربطهااا باﻟجااذور اإلسااالمية ماان خااالل اﻟنصااوص
اﻟشاارعية فااي آيااات اﻟقااران اﻟكااريم وأحاديااث اﻟرسااول صااﻠى هللا عﻠيااﻪ
وسﻠم ،باإلضافة إﻟى ما كتباﻪ عﻠمااء اﻟمساﻠمين األوائال فاي موضاوعات
تبين االستفادة منها في اﻟتاصصات اﻟمعاصرة وفي هذا اﻟمبحث سأﻟقي
اﻟضااوء عﻠااى تأصاايل اﻟبناااء اﻟثقااافي ماان خااالل تعريااق مفهااوم تأصاايل
اﻟبناء اﻟثقافي وثمرتاﻪ وأهدافاﻪ وعالقاة أثار اﻟتفكيار فاي عمﻠياة اﻟتأصايل
ﻟﻠبناء اﻟثقافي.
تعريف مفهوم التأصيل في اللغة:
وردت كﻠمة األصل في اﻟﻠغة بعدة معان  ،منها " :األصل ﻟﻠشايء أسافل
كاال شاايء ،وجمعااﻪ أصااول ،وهااو مااا يبنااى عﻠيااﻪ غيااره حساايا أو معنويااا ،
وأصااال اﻟشااايء أساساااﻪ اﻟاااذي يقاااوم عﻠياااﻪ ومنشاااؤه اﻟاااذي ينبااات مناااﻪ"( )،
"وتأصيل اﻟشيء إثبات أصﻠﻪ يقال رجل أصيل ثابت اﻟرأي واﻟعقل ،وأصال
اﻟشجرة جذورها"( ).
تعريف مفهوم التأصيل في الصطالح:
عرفتااﻪ اﻟناادوة األوﻟااى ﻟﻠتأصاايل اﻟمنعقاادة فااي رحاااب جامعااة اإلمااام
محمااد باان سااعود اإلسااالمية فااي جمااادى اخخاارة عااام  170هااـ بأنااﻪ:
"اﻟعودة إﻟى األصول اإلسالمية األوﻟاى باعتبارهاا اﻟمنباع اﻟارئيس اﻟاذي
( ) انظر :اﻟرازي ،ماتار اﻟصحاح ،ص. 8
( ) انظر :ابن منظور ،ﻟسان اﻟعرب ،ج  ،ص58
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تستمد منﻪ هذه اﻟعﻠوم أسسها ومنطﻠقاتها بحيث ينفاى ـ مان خاالل عمﻠياة
اﻟتأصيل هذه ـ ما عﻠق بتﻠك اﻟعﻠوم من شوائب نظرية ،وأفكار غربية ال
( )
تتفق وما جاء بﻪ اإلسالم منهجا وغاية  ،ومسارا "
وتعرفﻪ اﻟﻠجناة اﻟدائماة ﻟﻠتأصايل فاي جامعاة اإلماام بأناﻪ" :مجموعاة
ماان اﻟقواعااد واﻟطاارق اﻟتااي يتوصاال بهااا اﻟباحااث إﻟااى اسااتنباط األحكااام
واﻟتعميمات في مجاال اﻟقضاايا اﻟنظرياة واﻟميدانياة مان خاالل اﻟمصاادر
( )
اﻟشرعية وغيرها ..مما ال يتعارض مع اﻟشريعة اإلسالمية".
وفاااي اﻟدراساااات اﻟثقافياااة عاماااة وفاااي تاصاااص اﻟثقافاااة اإلساااالمية
خاصااة ،بحاجااة ما مسااة إﻟااى هااذين اﻟمنحيااين فااي تعريااق اﻟتأصاايل ﻟﻠبناااء
اﻟثقافي ،فااﻟمثقق اﻟمساﻠم ينبغاي أن ينطﻠاق فاي ثقافتاﻪ ودراساتﻪ وأبحاثاﻪ
باحثا عن اﻟحقيقة اﻟعﻠمية من خالل ثوابتﻪ اإليمانية ومسﻠماتﻪ اﻟيقينية في
اﻟوحي بشقيﻪ اﻟكتاب واﻟسنة ﻟيستمد منهما إطااره اﻟمرجعاي حتاى يكاون
عﻠااى هاادى وبصاايرة مصااداقا ﻟقااول هللا تعاااﻟى (قَااا َل اهبطَااا منهَااا َجميعااا
ي فَ َال يَضلُّ َو َال
بَع ُ
ض ُكم ﻟبَعض َع ُد ٌّو فَإ مما يَأتيَنم ُكم منِّي هُدى فَ َمن اتمبَ َع هُ َدا َ
()0
يَشقَى)
وعﻠى اﻟمثقق اﻟمساﻠم اﻟاذي يرياد أن يتكامال ﻟدياﻪ اﻟبنااء اﻟثقاافي مان
جوانبﻪ اﻟماتﻠفة أن يستوعب كل اﻟمتغيرات سواء عﻠى اﻟمستوى اﻟتقناي
أو اﻟمعرفي أو اﻟثقافي ونحو ذﻟك ،وعﻠيﻪ أن يكون مبدعا ومبتكرا وأن
يعمل عقﻠﻪ ﻟعمل أشكال وبرامج وآﻟيات جديدة تعينﻪ في منهجﻪ وحياتﻪ.
( ) عماااادة اﻟبحاااث اﻟعﻠماااي كتااااب اﻟتأصااايل اإلساااالمي ﻟﻠعﻠاااوم االجتماعياااة ،ص ، 0
اﻟرياض :مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
( )اﻟشنقيطي ،سيد محمد اﻟساداتي ،نحو منهجية إسالمية ﻟﻠعﻠاوم االجتماعياة ،ص،15
اﻟرياض :دار اﻟمسﻠم  1 5هـ .
( )0سورة طﻪ ،آية رقم0 :
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خالصة التعريف:
وﻟعل من خالل اﻟتأصيل أخرج بعدة فوائد وثمرات يمكان تﻠايصاها
فيما يﻠي:
 تنقية وتصفية اﻟبناء اﻟثقافي ﻟﻠفرد واﻟمجتمع من اﻟشاوائب اﻟدخيﻠاة
عﻠيﻪ وتطهيره من األخطاء واﻟارافات واﻟبدظ.
 اﻟنظر ﻟجميع مكونات اﻟبنااء اﻟثقاافي ومبادئاﻪ وغاياتاﻪ مان خاالل
تأصاايﻠها وإرجاعهااا إﻟااى مصااادرها األصااﻠية ماان كتاااب وساانة
وإخضاعها ﻟمبدأ اﻟقبول أو اﻟرفض أو اﻟتعديل.
 بيان تميز اﻟبناء اﻟثقاافي اإلساالمي بمصاادره اﻟربانياة مان كتااب
وسااانة ،مااان خاااالل تناوﻟاااﻪ وطرحاااﻪ ﻟجمياااع اﻟقضاااايا اﻟتاااي تهااام
اﻟبشرية في تطورها اﻟمعرفي وبنائها اﻟحضاري.
البناء الثقافي وعالقته بالمفاهيم ذات العالقة به:
إن اﻟبناء اﻟثقافي ﻟيس مجموعة من اﻟمعارف اﻟتي يكتسبها اإلنسان،
ويحتفظ بها بطريقة معزوﻟة عن اﻟحياة ،بعيدة عن اﻟممارسة ،وإنماا هاو
مجموعة من اﻟمعارف اﻟتي تؤثر فاي اتجااه اﻟساﻠوه اإلنسااني ،وتوجياﻪ
حياة اإلنسان نحو اﻟتقدم واﻟرقي سواء عﻠى اﻟمستوى اﻟعﻠماي أو اﻟثقاافي
أو اﻟبناااء اﻟحضاااري وفيمااا يﻠااي سأوضااح اﻟعالقااة بااين اﻟبناااء اﻟثقااافي
وبعض اﻟمفاهيم ذات اﻟعالقة بﻪ ومنها:
 عالقة البناء الثقافي بالحضارة:
من اﻟممكن أن توصق اﻟعالقاة باين اﻟحضاارة واﻟثقافاة بأنهاا عالقاة
تالزم ،وتكامل بحيث يقالّ " :
إن حضارة أي مجتمع أو ثقافتﻪ إنما تتمثل
في اﻟقيم واﻟمعاني واﻟنظم اﻟتاي تنطاوي عﻠيهاا حياتاﻪ .وﻟناا – مان ناحياة
أخرى – أن نقولّ :
إن اﻟسمة اﻟتي تمياز أي أماة إنماا هاي حضااراتها أو
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( )

ثقافتها".
فاﻟحضااارة هااي" :عمااارة األرض ،وترقيااة اﻟحياااة عﻠااى هرهااا:
إنسانيا ،و ُخﻠقيا ،وعﻠميا ،وأدبياا ،واجتماعياا ،وفاق مانهج هللا وشاريعتﻪ،
وبناءا عﻠى هذا اﻟمفهوم فاإن اﻟمجتماع اإلساالمي – وهاو اﻟمجتماع اﻟاذي
يطبااااق شااااريعة هللا فااااي كاااال جوانااااب اﻟحياااااة – هااااو وحااااده اﻟمجتمااااع
( )
اﻟمتحضر"
وأستنتج من عالقة اﻟثقافة باﻟحضارة ما يﻠي:
إن اﻟثقافاااة هاااي اﻟركيااازة واﻟقاعااادة اﻟتاااي تقاااوم عﻠيهاااا اﻟحضاااارة إذا
قصدنا باﻟثقافة اﻟجانب اﻟمعنوي وباﻟحضارة اﻟجانب اﻟمادي.
 عالقة البناء الثقافي بالعلم:
اﻟبناء اﻟثقافي يرتبط بااﻟعﻠم باروابط وثيقاة ،وخصوصاا فاي عصارنا
اﻟحاضر ،واﻟعﻠم أصبح بدوره اخن مستعدا ﻟقبول ما تقدمﻪ ﻟﻪ اﻟثقافة من
عون ومساعدة ،فهو يترزر ماع اﻟثقافاة مان أجال خدماة اﻟقاسام اﻟمشاتره
بينهمااا وهااو اﻟبناااء اﻟثقااافي ﻟإلنسااانية "وقضااية اﻟعﻠاام اﻟكباارى فااي اﻟعماال
عﻠااى صااالح األرض وعمارتهااا وبناااء اﻟمعرفااة واﻟتعﻠاايم وقيااام اﻟتربيااة
واﻟسااﻠوه عﻠ اى مااا يرضااي هللا ويُسااعد اإلنسااان واﻟوصااول إﻟااى اﻟتغيياار
()0
اﻟمطﻠوب بما ينفع اﻟنا ويمكث في األرض"
وﻟهااذا البااد أن يكااون هناااه تكاماال متميااز بااين اﻟبناااء اﻟثقااافي واﻟعﻠاام
اﻟجديد ،ﻟتوجيهﻪ وجهة خيّرة بنّاءة ،يَسعد اإلنسان بﻪ وال يشقى.
( ) انظر اﻟزنيدي ،عبد اﻟرحمن ،اﻟمثقق اﻟعربي بين اﻟعصرانية واإلسالم ،ص. 1
( ) اﻟاطياااب ،عمااار عاااودة ،ﻟمحاااات فاااي اﻟثقافاااة اإلساااالمية ،ص  ، 0ط  ،مؤسساااة
اﻟرساﻟة ،بيروت.
( )0أبو سﻠيمان ،عبد اﻟحميد أحمد ،أزمة اﻟعقل اﻟمساﻠم ،ص  ،اﻟادار اﻟعﻠمياة ﻟﻠكتااب
اإلسالمي ،اﻟمعهد اﻟعاﻟمي ﻟﻠفكر اإلسالمي ،ط  1 1 ،0هـ 111-م.
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أهداف تأصيل البناء الثقافي
 بناء اإلنسان من الجوانب الروحيه:
جاء اإلسالم يدعو إﻟى بناء اإلنسان روحيا واجتماعيا وفكريا ﻟتقوية
اﻟصﻠة بين أفراده وبين ربهم جل وعال ،وذﻟك ﻟبناء حياتهم عﻠاى أساا
من اﻟعبودية اﻟااﻟصة ﻟاﻪ سابحانﻪ وتعااﻟى قاال تعااﻟى ( َو َماا َخﻠَق ُ
ات اﻟج م
ان
س إ مال ﻟيَعبُ ُدون)( )" ،واإلسالم في ذﻟاك ال يطﻠاب مان اإلنساان قتال
َواإلن َ
اﻟغرائااز ومقاومااة اﻟاادوافع واﻟهااروب ماان عاااﻟم اﻟواقااع اﻟمااادي ،باادعوى
اﻟعي في عبودية ورهبنﻪ ،إنما يقوم بعمﻠية تصافية يوجاﻪ فيهاا اﻟغرائاز
ويهااذب فااي طريقهااا اﻟاادوافع فااي حاادود خﻠقتااﻪ ونطاااق اسااتعداده وعاادم
تكﻠيفﻪ فوق ما يطيق"( ).
وبذﻟك يتحول اإلنسان إﻟى طاقة تادفع إﻟاى اﻟحركاة واﻟعمال واﻟكفااح
في اﻟحياة ﻟبناء اﻟحضارة اإلنسانية اﻟايرة ،فاﻟبناء اﻟروحي ﻟﻠفرد اﻟمسﻠم
يشكل قوة هائﻠة في اﻟتربية واﻟتوجيﻪ ﻟتغيير حياة األمة وبنائها بناء قوياا
متينا يستطيع أن ينتصر عﻠاى مشااكﻠها وتاﻠفهاا فاي اﻟاداخل وماؤامرات
أعدائها في اﻟاارج.
 بناء اإلنسان من الجوانب األخالقية:
اإلسالم يسعى إﻟاى بنااء اﻟقايم األخالقياة فاي اﻟفارد واﻟمجتماع واﻟتاي
تضبط سﻠوه اإلنسان وتقاوم اعوجاجاﻪ ،وتحاول بيناﻪ وباين اﻟوقاوظ فاي
غرائزه اﻟحيوانية اﻟتي تؤدي إﻟى كثرة االضطرابات في اﻟمجتمع.
"وﻟااام يقاااق اإلساااالم عناااد حااادود اﻟماااواعظ واﻟتوجيهاااات واﻟتحاااريم
( ) سورة اﻟذاريات ،آية رقم 55
( ) محساان ،عبااد اﻟحميااد ،ماانهج اﻟتغياار االجتماااعي فااي اإلسااالم ،ص  ،5مؤسسااة
اﻟرساﻟة ،بيروت ،ط 170 ،0هـ.،
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اﻟمجرد بل وضع ﻟذﻟك ماططا تربويا وعمﻠيا دقيقاا فاي سابيل اﻟوصاول
إﻟاااى اﻟمجتماااع اﻟفاضااال"( ) "ويمكااان تﻠاااايص ذﻟاااك اﻟماطاااط اﻟترباااوي
اﻟعمﻠي في اﻟنقاط اﻟتاﻟية"( ):
 االعتراف بوجود اﻟغريزة اإلنسانية وأثرها في استمرارية اﻟحياة
واﻟااادعوة إﻟاااى صاااقﻠها وتهاااذيبها وتوجيههاااا اﻟوجهاااة اﻟصاااحيحة
اﻟمتزنة.
 أثاار اﻟاادور اﻟتربااوي فااي بناااء اﻟقاايم اإلنسااانية واألخالقيااة كاادور
األسرة ،واﻟمدرسة ،واﻟمسجد ،واألجهزة اإلعالمية اﻟمنضبطة.
 محاوﻟاااة اﻟقضااااء عﻠاااى األساااباب اﻟتاااي تاااؤدي إﻟاااى هاااور تﻠاااك
اﻟفواح واﻟمنكرات واألمراض اﻟنفسية واالنحرافاات اﻟساﻠوكية
من خالل تثقيق اﻟمجتماع وكاذﻟك االﻟتفااف حاول تطبياق شاعيرة
األماار باااﻟمعروف واﻟنهااي عاان اﻟمنكاار امتثاااال ألماار هللا تعاااﻟى
ون إﻟَااى
وطﻠباا ﻟﻠفاوز واﻟفاالح قاال تعاااﻟى ( َوﻟاتَ ُكن مان ُكم أُ مماةِ يَاد ُع َ
ك هُ ا ُم
ُون باااﻟ َمعرُوف َويَنهَااو َن َعاان اﻟ ُمن َكاار َوأُوﻟَئ ا َ
اﻟ َاياار َويَااأ ُمر َ
ُون)(.)0
اﻟ ُمفﻠح َ
 بناء اإلنسان من الجوانب المعرفية والثقافية:
إن توجيااﻪ اإلنسااانية نحااو اﻟعﻠاام واﻟمعرفااة أماار ضااروري باال هااو
مطﻠب في كل حين ،قال تعاﻟى ( َوقُل َربِّ زدناي عﻠماا)(" ،)1ألناﻪ اﻟبااب
اﻟااذي يﻠااج منااﻪ اﻟمجتمااع اإلنساااني ،ماان اﻟبااداوة إﻟااى اﻟحضااارة ،وماان
( ) مدكور ،عﻠي ،اﻟمفاهيم االساسية ﻟمناهج اﻟتربية ،ص ،80دار أسامة ،اﻟرياض ،ط
 1 7 ،هـ
( ) أنظر :اﻟمرجع اﻟسابق ،ص  ،88بتصرف واختصار
( )0سورة آل عمران ،آية رقم 71
( )1سورة طﻪ ،جزء من آية رقم 1
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اﻟفوضاااى إﻟاااى اﻟتاطااايط واﻟنظاااام ،واساااتثمار اﻟوقااات ﻟﻠوصاااول إﻟاااى
اإلنتاجياااة ،وبنااااء اﻟصاااحة ،واﻟقضااااء عﻠاااى األمياااة ومحارباااة اﻟعقﻠياااة
اﻟارافية اﻟتي ال تربط األسباب باﻟمسببات ،وال تستفيد من قاانون اﻟعﻠياة
اﻟعام في اﻟوجود ﻟرسام مساتقبﻠﻪ اﻟحضااري اﻟاذي تساوده اﻟعقﻠياة اﻟعﻠمياة
( )
"
كمااااا أكاااارم هللا ساااابحانﻪ وتعاااااﻟى اإلنسااااان وأعطاااااه االسااااتعدادات
واﻟطاقااات اﻟكامﻠااة ﻟالسااتفادة ماان قااوانين اﻟحياااة اﻟماديااة ،كااي يسااارها،
ويكتشااق أساارارها ،وياطااط حياتااﻪ عﻠااى أساسااها ﻟيسااعد نفسااﻪ ويسااعد
اخخاارين ماان حوﻟااﻪ ،وهااذا هااو ساار االسااتاالف اﻟااذي ﻟاان يتحقااق إال
ق في األَرض
باﻟحركة واﻟعمل ودﻟيل ذﻟك قوﻟﻪ تعاﻟى (ثُ مم َج َعﻠنَا ُكم خ ََالئ َ
ون)( ).
ق تَع َمﻠُ َ
من بَعدهم ﻟنَنظُ َر َكي َ
أثر التفكير في تأصيل البناء الثقافي في ضوء النصو القرآنية
والنبوية:
إن طااارق اﻟتفكيااار وخطواتاااﻪ واﻟتاااي مااان أبرزهاااا حااال اﻟمشاااكالت
واﻟمالحظاااة واﻟباااراهين اﻟعقﻠياااة واألدﻟاااة اﻟمنطقياااة واﻟشاااواهد ووضاااع
اﻟفروض وتقويمها واﻟتأكد من صحتها نجدها تتجﻠى بوضوح من خالل
تدبرنا ﻟآليات اﻟقرآنية وتظهر آثارها اإليجابية في تأصيل اﻟبناء اﻟثقافي.
وسااأذكر بعاااض األمثﻠااة واﻟتطبيقاااات ماان اخياااات اﻟقرآنيااة واﻟسااانة
اﻟنبويااة اﻟتااي توضااح ماادى تااأثير اﻟتفكياار اﻟصااحيح عﻠااى تأصاايل اﻟبناااء
اﻟثقافي ﻟﻠفرد واﻟمجتمع.
( ) صاﻟح ،سعد اﻟدين ،بين عﻠم االجتماظ اإلسالمي وعﻠم االجتمااظ اﻟغرباي ،ص،15
مكتبة اﻟصحابة ،جدة ، 1 1 ،اﻟطبعة اﻟثانية.
( ) سورة يونس ،آية رقم 1
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أولا :أثر التفكير في بناء العقيدة والتوحيد:
ويتضح ذﻟك جﻠيا في قصة إبراهيم عﻠيﻪ اﻟساالم وفاي اﻟطريقاة اﻟتاي
اتبعها في اﻟتفكير ﻟﻠوصول إﻟى معرفة هللا اﻟكبير اﻟمتعال اﻟذي خﻠق هاذا
اﻟكااون ماان خااالل طاارق وخطااوات اﻟتفكياار اﻟصااحيح وكيااق أثاار ذﻟااك
اﻟتفكير عﻠى بناء اﻟعقيدة وتقويتها ﻟديﻪ ومنها:
 الشعور بوجود مشكلة:
يبادأ اﻟتفكياار بشااعور اإلنساان بوجااود مشااكﻠة ﻟهاا أهميااة باﻟنساابة ﻟااﻪ،
ويشعر بدافع قوي يدفعﻪ إﻟى حﻠها ﻟكي يصل إﻟى هدفﻪ اﻟذي يساعى إﻟاى
تحقيقﻪ ،إن اﻟشعور بوجود مشكﻠة هو اﻟاطوة األوﻟى في عمﻠية اﻟتفكير.
ﻟقااد شااعر إبااراهيم عﻠيااﻪ اﻟسااالم باابطالن عبااادة األصاانام اﻟتااي كااان
يعبدها قومﻪ ألن اإلنسان هو اﻟذي يصنع األصنام ،فكيق يعباد اإلنساان
شيئا يصنعﻪ بيديﻪ؟ وهذا اﻟشعور أثار في نفسﻪ مشكﻠة أخذت تﻠاح عﻠياﻪ
وتسيطر عﻠى تفكيره وهي :من إﻟﻪ هذا اﻟكون ،وشعر بدافع قوي يدفعاﻪ
إﻟااى اﻟتفكياار فيهااا بهاادف اﻟوصااول إﻟااى معرفااة إﻟااﻪ اﻟكااون وخاﻟقااﻪ ،وقااد
ساااعد عﻠااى نشااوء هااذا اﻟاادافع ﻟديااﻪ فطرتااﻪ اﻟسااﻠيمة ،وروحااﻪ اﻟصااافية،
وعقﻠااﻪ اﻟااراجح ،وهدايااة هللا وتوفيقااﻪ فااوق ذﻟااك ،قااال تعاااﻟىَ ( :وإذ قَااا َل
ضا َاالل
ه َوقَو َم ا َ
إب ا َراهي ُم ألَبيااﻪ آَ َز َر أَتَتما ا ُذ أَص انَاما آَﻟهَااة إنِّااي أَ َرا َ
ك فااي َ
( )
ُمبين).
 جمع بيانات حول موضوع المشكلة:
حينما يشعر اإلنسان بوجود مشكﻠة فإنﻪ يقوم عادة بفحص موضوظ
( ) سورة األنعام :آية رقم 01
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اﻟمشاااكﻠة مااان جمياااع نواحياااﻪ ﻟكاااي يفهماااﻪ جيااادا ويقاااوم بجماااع جمياااع
اﻟمعﻠوماااات واﻟبياناااات اﻟمتعﻠقاااة باااﻪ ،ويقاااوم بفحصاااها ﻟمعرفاااة درجاااة
مالءمتهااا ﻟموضااوظ اﻟمشااكﻠة أو عاادم مالءمتهااا" ،إن جمااع اﻟمعﻠومااات
واﻟبيانااات اﻟمالئمااة ﻟموضااوظ اﻟمشااكﻠة يساااعد عﻠااى توضاايح اﻟمشااكﻠة
وفهمهااا وتحدياادها بدقااة ممااا يمهااد ﻟوضااع فااروض ﻟحﻠهااا"( ) .ثاام انتقاال
إبراهيم عﻠيﻪ اﻟسالم إﻟى مرحﻠة اﻟمالحظاة وجماع اﻟمعﻠوماات واﻟبياناات
ماان خااالل مالحظااة اﻟظااواهر اﻟكونيااة اﻟماتﻠفااة فااي اﻟسااموات واألرض
ﻟعﻠﻪ يهتدي منها إﻟى معرفاة اإلﻟاﻪ فنظار فاي اﻟكواكاب واﻟشامس واﻟقمار
ك نُري إب َراهي َم َمﻠَ ُكاوتَ
وغيرها من اﻟظواهر اﻟكونية ،قال تعاﻟىَ ( :و َك َذﻟ َ
( )
ين)
ون م َن اﻟ ُموقن َ
اﻟ مس َما َوات َواألَرض َوﻟيَ ُك َ
 وضع الفروض:
فااي أثناااء جمااع اﻟمعﻠومااات واﻟبيانااات اﻟمتعﻠقااة بموضااوظ اﻟمشااكﻠة
تطرأ عﻠى اﻟذهن بعض اﻟحﻠاول اﻟمحتمﻠاة ﻟﻠمشاكﻠة أو بعاض اﻟفاروض،
واﻟفرض هو حل مقترح ﻟﻠمشكﻠة.

( ) أنظر زكريا ،فؤاد ،اﻟتفكير اﻟعﻠمي ،ص . 8
( ) سورة األنعام ،آية رقم 05

11

أثر التفكري يف البناء الثقايف

 تقويم الفروض:
حينما يضع اإلنسان فرضا ﻟحل مشكﻠة ما فإنﻪ يقوم عادة بتمحيص
هذا اﻟفرض ومناقشتﻪ عﻠى ضوء ما ﻟدياﻪ مان معﻠوماات وبياناات ﻟﻠتأكاد
من مالءمتﻪ ومن صالحيتﻪ ﻟحل اﻟمشكﻠة ،وقد يجد اإلنساان أن اﻟفارض
اﻟذي وضعﻪ ال يتفق مع ما ﻟديﻪ من معﻠومات وحقائق فيقاوم باساتبعاده،
ثم يقوم بوضع فرض آخر ويقوم بتمحيصﻪ ومناقشتﻪ كما فعل بااﻟفرض
األول ،وتتكرر اﻟعمﻠية حتى يصل إﻟى فرض مقبول ومالئم ﻟما ﻟديﻪ من
معﻠومات وحقائق عن موضاوظ اﻟمشاكﻠة .وفاي أثنااء مرحﻠاة اﻟمالحظاة
وجمع اﻟمعﻠومات عن اﻟظاواهر اﻟكونياة اﻟماتﻠفاة وضاع إباراهيم بعاض
اﻟفروض ،قال تعاﻟى( :فَﻠَ مما َج من َعﻠَيﻪ اﻟﻠمي ُل َرأَى َكو َكبا قَا َل هَ َذا َربِّي فَﻠَ مما
ين ( )05فَﻠَ مما َرأَى اﻟقَ َم َر بَازغا قَاا َل هَا َذا َربِّاي فَﻠَ مماا
أَفَ َل قَا َل َال أُحبُّ اخَفﻠ َ
ين ( )00فَﻠَ مماا َرأَى
ان اﻟقَاوم اﻟضمااﻟِّ َ
أَفَ َل قَا َل ﻟَئن ﻟَم يَهدني َربِّاي َألَ ُكاون مَن م َ
س بَازغَة قَا َل هَ َذا َربِّي هَ َذا أَكبَ ُر فَﻠَ مما أَفَﻠَات قَاا َل يَاا قَاوم إنِّاي بَاري ِء
اﻟ مشم َ
ون)( ) وكان فاي كال مارة يساتبعد اﻟفارض اﻟاذي يضاعﻪ ﻟعادم
م مما تُشر ُك َ
مالءمتااﻪ ،وبعااد اسااتبعاد جميااع اﻟفااروض ﻟعاادم مالءمتهااا قااام إبااراهيم
بوضع فرض يؤدي أن هللا هاو اﻟاذي خﻠاق اﻟكواكاب جميعاا واﻟساماوات
واألرض وجميع ما فيها من ماﻠوقات فقاال كماا أخبار هللا تعااﻟى( :إنِّاي
َوجمها ُ
اان
ض َحنيفاااا َو َماااا أَنَاااا ما َ
اات َوجهااا َي ﻟﻠماااذي فَطَااا َر اﻟ مسااا َما َوات َواألَر َ
( )
ين).
اﻟ ُمشرك َ

( ) سورة األنعام :رقم اخية من 08 -05
( ) سورة األنعام :آية رقم 01
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 التحقق من صحة الفرض:
بعااد اسااتبعاد اﻟفااروض اﻟغياار مالئمااة واﻟوصااول إﻟااى فاارض مالئاام
وصاﻟح ﻟحل اﻟمشكﻠة ،يقاوم اﻟمفكار عاادة بجماع بياناات أخارى وإجاراء
مالحظااات جدياادة أو إجااراء اﻟتجااارب ﻟﻠتأكااد ماان صااحة هااذا اﻟفاارض.
والشك أنﻪ فكر في هذا اﻟفرض اﻟذي اهتدى إﻟيﻪ أخيرا وجمع كثيرا مان
اﻟمﻠحو ات األخرى عن اﻟظواهر اﻟكونية فﻠم يجد ماينقض هذا اﻟفرض
بل وجد أن جميع مايشاهده من بديع خﻠق هللا وصنعﻪ.
 وهناه موقاق آخار إلباراهيم عﻠياﻪ اﻟساالم ناتﻠمس مان خالﻟاﻪ أثاراﻟتفكير في اﻟطمأنينة واألمن اﻟنفسي وهو تﻠاك اﻟصاورة اﻟرائعاة ﻟموقاق
تعﻠيمااي نﻠمااس ماان خالﻟااﻪ ممارسااة اﻟتفكياار اﻟعﻠمااي فااي اﻟحياااة يااذكرها
اﻟقرآن اﻟكريم ،وهي قصة نبي هللا إباراهيم عﻠياﻪ اﻟساالم فاي موقاق مان
يريد أن يؤمن ويحصال عﻠاى اﻟطمأنيناة واالساتقرار اﻟروحاي وانشاراح
ق تُحيي اﻟ َموتَى قَاا َل
اﻟصدر .قال تعاﻟىَ ( :وإذ قَا َل إب َراهي ُم َربِّ أَرني َكي َ
ان اﻟطمياار
أَ َوﻟَاام تُااؤمن قَااا َل بَﻠَااى َوﻟَكاان ﻟيَط َماائ من قَﻠبااي قَااا َل فَ ُاااذ أَربَ َعااة ما َ
ك َسعيا
ك ثُ مم اج َعل َعﻠَى ُك ِّل َجبَل منه مُن جُزءا ثُ مم اد ُعه مُن يَأتينَ َ
فَصُرهُ من إﻟَي َ
َواعﻠَم أَ من م
هللاَ َعزي ِز َحكي ِم)( ).
"إن إبااراهيم عﻠيااﻪ اﻟسااالم فااي هااذه اﻟقصااة يااؤمن بقاادرة هللا اﻟمطﻠقااة
وهذا اإليمان نابع من اﻟتفكير واﻟمالحظة ،وﻟكنﻪ أراد أن يطﻠب انطالقة
اإليمان من احاد مصاادر اﻟتفكيار وهاو عمﻠياة اﻟحاس ألنهاا تاربط اﻟقﻠاب
واﻟعقل باﻟتفكير واﻟنظر وبكال قاوة وﻟام يكان طﻠاب إباراهيم عﻠياﻪ اﻟساالم
من ربﻪ تحديا وﻟكنﻪ طﻠب دعاء ورجاء أن يستجيب هللا ﻟﻪ فهو عﻠى كل
ش قدير وﻟحاجة إبراهيم إﻟياﻪ مان خاالل دعوتاﻪ ورسااﻟتﻪ فاي مجتمعاﻪ
( ) سورة اﻟبقرة ،آية رقم 57
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اﻟكاااافر اﻟاااذي اضاااطربت فياااﻪ جواناااب اﻟعقيااادة وتعاااددت فياااﻪ طااارق
اﻟضالل"( ) .وأستطيع أن أخرج من هذه اﻟقصص واألمثﻠة بفوائاد ج مماة
من أهمها وأبرزها إن اﻟتفكير اﻟعﻠمي اﻟصاحيح هاو أساا مهام وحاافز
كبير الكتشاف عظمة اﻟااﻟق عزوجل وهذا ماايعرف بادﻟيل األثار عﻠاى
وجود اﻟمؤثر .وهكذا كﻠما ازداد اإلنساان عﻠماا ازداد معرفاة بااهلل تعااﻟى
وإيمانا راساا ويقينا.
ثانيا ا :أثر التفكير في التخلص من الخرافات والشعوذة:
عمﻠاات اﻟثقافااة اإلسااالمية عﻠااى تحرياار اﻟعقاال ماان أوضاااظ اﻟجهاال
واﻟارافااات واألوهااام واﻟجمااود اﻟفكااري ،وذﻟااك بمعرفااة اﻟحقااائق عاان
طريق اﻟيقين واﻟمنطق اﻟعقﻠاي ،مثال :وأد اﻟبناات وقاد نهاى اإلساالم عان
استادام اﻟساحر واﻟشاعوذة ،واﻟتنباؤ بعﻠام اﻟغياب ،واالعتقااد باﻟارافاات،
وإن ذﻟك ال يعد من اﻟجهل فحسب ،بل هاو اﻟكفار واﻟشاره بااهلل تعااﻟى .
ضى
قال تعاﻟىَ ( :عاﻟ ُم اﻟغَيب فَ َال يُظه ُر َعﻠَى غَيبﻪ أَ َحدا ( ) 5إ مال َمن ارتَ َ
من َرسُول فَإنمﻪُ يَسﻠُ ُ
صدا)( ).
ك من بَين يَ َديﻪ َومن خَﻠفﻪ َر َ
ومنها ما رواه أحمد ،واﻟحااكم وصاححﻪ ،ووافقاﻪ اﻟاذهبي ،عان أباي
هرياارة رضااي هللا عنااﻪ قااال :قااال رسااول هللا « :ماان أتااى كاهنااا ،أو
عرمافا ،فصدقﻪ بما يقول ،فقد كفر بما أنزل عﻠى محمد .)0(»

محمااود ،اﻟتفكياار فريضااة إسااالمية ،ص ،51نهضااة مصاار ﻟﻠطباعااة،

( ) اﻟعقاااد ،عبااا
اﻟقاهرة.
( ) سورة اﻟجن :آية رقم 0- 5
( )0أخرجاااﻪ أحماااد فاااي مسااانده ج  ،ص ،1 1واﻟحااااكم فاااي مساااتدركﻪ ج  ،ص،8
وصححﻪ ،ووافقﻪ اﻟذهبي
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ثالثا ا :أثر التفكير في عدم األخذ بالظن أو إتباع حكم الهوى:
هااو االعتماااد عﻠااى اﻟعقاال فااي اﻟبحااث واألدﻟااة اﻟمنطقيااة واﻟبااراهين
اﻟعقﻠية ،فاﻟظن واﻟتامين ال يوصل إﻟاى اﻟحقيقاة ،قاال تعااﻟىَ ( :و َماا يَتمبا ُع
ق َشااايئا إ من م
أَكثَااا ُرهُم إ مال َنّاااا إ من اﻟظما م
اان اﻟ َحااا ِّ
هللاَ َعﻠاااي ِم ب َماااا
اان َال يُغناااي ما َ
اون)( ) ،أي أن إتباااظ اﻟبااراهين فااي اﻟحكاام عﻠااى األمااور هااو طريااق
يَف َعﻠُا َ
اﻟحق ،فاﻟحكم بين اﻟنا في اﻟمجتمع يتطﻠب األدﻟة (اﻟشواهد) ،واعتمااد
ه خَﻠيفَااة فااي األَرض
اﻟعقاال واﻟنزاهااة ،قااال تعاااﻟى( :يَااا َدا ُوو ُد إنمااا َج َعﻠنَااا َ
ك َعان َسابيل م
فَاح ُكم بَي َن اﻟنما باﻟ َح ِّ
ين
هللا إ من اﻟماذ َ
ق َو َال تَتمبع اﻟهَ َوى فَيُضﻠم َ
ون َعن َسبيل م
هللا ﻟَهُم َع َذابِ َشدي ِد ب َما نَسُوا يَو َم اﻟح َساب)( ).
يَضﻠُّ َ
رابعا ا :أثر التفكير في عدم التقليد دون نظر وتفكر:
اﻟتقﻠيد بدون تفكير ﻟيس طريقا ﻟﻠعﻠم وال موصال ﻟاﻪ .وال يقاوم اﻟبنااء
اﻟثقافي ﻟﻠفرد واﻟمجتمع إال عﻠى اﻟنظار واﻟتفكيار واساتادام اﻟحاوا فاي
اﻟمالحظااة واسااتادام اﻟقﻠااب فااي االستبصااار واﻟتاادبر .واﻟهاادف ماان ذﻟااك
ُون اﻟقُارآَ َن أَم َعﻠَاى قُﻠُاوب
تنمية اﻟعقل واﻟتفكير ،قاال تعااﻟى( :أَفَ َاال يَتَا َدبمر َ
أَقفَاﻟُهَا)(.)0
فاإلساالم ﻟايس مجارد شاريعة ودياان ،إنماا طريقاة حيااة شاامﻠة ،وقااد
تضمنت هذه اﻟنظرة اﻟشامﻠة تصورا ﻟموضوظ اﻟحياة واﻟكون واإلنسان،
فاﻟبناء اﻟثقافي ينبغي أن يكون متكامل اﻟجوانب ال يقتصر عﻠى عﻠم دون
آخر أو عﻠى جانب دون جانب .
( )سورة يونس :آية رقم 05
( ) سورة ص :آية رقم 5
( ) سورة محمد :آية رقم 1
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أولا :أثر التفكير في تطوير وتنمية الجانب الذاتي (الروحي):
 مدخل :نظرة اإلسالم لإلنسان من الجانب الذاتي (الروحي):
اإلنسان ﻟيس مجرد جسم يأكل ويشرب ويتﻠاذذ باأنواظ اﻟمﻠاذات كماا
هو حال األنعام ،فاﻟجسم ﻟيس إال جانبا منﻪ ،وغالفا يحتوي عﻠاى جاناب
هااام ماان اﻟبناااء اإلنساااني اﻟااذي بااﻪ يتميااز عاان سااائر اﻟماﻠوقااات .وهااذا
اﻟجانب :هو جانب اﻟذات (اﻟروح).قال تعااﻟى( :فَاإ َذا َسا مويتُﻪُ َونَفَا ُ
ات فياﻪ
ين)( )".فاﻟجانااب اﻟااذاتي فااي اإلنسااان :هااو
ماان رُوحااي فَقَ ُعااوا ﻟَ اﻪُ َساااجد َ
أسااا وجااوده ،وبااﻪ تتحقااق إنسااانيتﻪ وبقاادر ساامو هااذا اﻟجانااب يكااون
استعالء اإلنسان عﻠى غرائزه ،وارتقائﻪ عﻠاى نفساﻪ اﻟتاي تاأمره باﻟساوء
واﻟفحشاااء وتحكمااﻪ فااي نزعاتااﻪ ،فاﻟعنايااة بهااذا اﻟجانااب فااي اإلنسااان هااو
هدف اإلسالم األسمى ،فاﻟطاقة اﻟذاتية من أكبر طاقات اإلنسان اﻟتي ﻟها
أثر كبير عﻠى سﻠوكﻪ"( ).
من أجل ذﻟك :فقد عني اإلسالم بتربيتها بطرق متميازة ،وذﻟاك بعقاد
اﻟصااﻠة اﻟدائمااة بااين اﻟجانااب اﻟااذاتي (اﻟروحااي) ماان اإلنسااان ،وبااين هللا
ساابحانﻪ وتعاااﻟى -فااي كاال ﻟحظااة وعماال يقااوم بااﻪ اإلنسااان فااي حاادود
إمكاناتﻪ وطاقاتﻪ .قال تعاﻟى( :فَاتمقُوا م
هللاَ َما اساتَطَعتُم َواسا َمعُوا َوأَطيعُاوا
اون)(.)0
ك هُا ُم اﻟ ُمفﻠ ُحا َ
ق ُشا مح نَفسااﻪ فَأُوﻟَئ ا َ
َوأَنفقُااوا َخياارا ألَنفُس ا ُكم َو َماان يُااو َ
"واإلساااالم مااان مهماتاااﻪ اﻟرئيساااية :بنااااء وتطاااوير اﻟجاناااب اﻟاااذاتي مااان
اإلنسااان ،ومهمااة بناااء اﻟجانااب اﻟااذاتي ﻟإلنسااان ماان أعساار اﻟواجبااات
( )1سورة ص ،آية رقم 0
( ) انظر ،اﻟشاصية ومنهج اإلسالم في بنائها ورعايتها ،ناصار بان عباد هللا اﻟتركاي،
ص  00سﻠسااﻠة اﻟرسااائل اﻟجامعيااة ( ،)51عمااادة اﻟبحااث اﻟعﻠمااي ،جامعااة اإلمااام
محمد بن سعود اإلسالمية ،ط  1 5 ،هـ
( ) سورة اﻟتغابن ،آية رقم 5
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وأكثرها مشقة ،فهو يحتااج ﻟجهاد متواصال"( ) .وعنادما نرياد بنااء هاذا
اﻟجانااب اﻟمهاام ماان اإلنسااان ،فعﻠينااا أن نﻠتاازم نهااج رسااول هللا صااﻠى هللا
عﻠيااﻪ وسااﻠم اﻟقااويم فااي تكااوين اﻟااذات ،بدايااة بم اا يتصاال باﻟعقياادة ماان:
اإليمان باهلل ،وربط اﻟقﻠوب باهلل عزوجل .وبهاذا األساﻠوب :يمكان إيجااد
اﻟاوازظ اﻟااديني فااي اﻟقﻠااوب ،وهااذا كفياال بصااناعة اﻟمسااﻠم اﻟمسااتقيم عﻠااى
طاعة هللا .وﻟكي تستيقظ هذه اﻟقﻠوب البد ﻟها من مراحل من أبرزها:
 عﻠااى اإلنسااان أن ينظاار إﻟااى مااا أنعاام هللا تعاااﻟى عﻠيااﻪ ماان اﻟاانعماﻟظاهرة واﻟباطنة ،فكﻠماا شااهد كثرتهاا اﻟتاي ال يمكان حصارها،
عرف فضال هللا اﻟاذي مان عﻠياﻪ بهاذه اﻟانعم واﻟتاي ﻟام يقابﻠهاا إال
باﻟتقصير واﻟجحود واﻟنكران فيترتب عﻠى ذﻟاك محباة هللا اﻟمانعم
واﻟﻠهج بذكره .قال تعاﻟى ( َوآَتَا ُكم من ُك ِّل َماا َساأَﻟتُ ُموهُ َوإن تَعُا ُّدوا
( )
نع َمةَ م
ان ﻟَظَﻠُو ِم َكفما ِر)
هللا َال تُحصُوهَا إ من اإلن َس َ
 أن يحاسب نفسﻪ وينظر إﻟى ماا بادر منهاا مان سايئات ﻟايعﻠم بعادذﻟك أنﻪ مشرف عﻠى خطر عظيم يؤدي باﻪ إﻟاى اﻟهااله بمعاقباة
هللا -عز جل -ﻟﻪ ،وكل دقيقة تمر عﻠى اإلنسان ال يساتثمرها فاي
اﻟتقرب إﻟى هللا تعاﻟى :فهي حسرة عﻠى اإلنساان وخساارة عﻠياﻪ.
وقد ندد سبحانﻪ بمن غفل عن ذنوباﻪ ،وأضااظ وقتاﻪ قاال تعااﻟى:
ض َعنهَا َونَس َي َماا قَا مد َمت
( َو َمن أَ ﻠَ ُم م ممن ُذ ِّك َر برَيَات َربِّﻪ فَأَع َر َ
يَ َداهُ) (.)0
( )1انظاار ،اﻟشاصااية وماانهج اإلسااالم فااي بنائهااا ورعايتهااا ،ناصاار باان عبااد هللا اﻟتركااي،
ص01
( ) سورة إبراهيم ،آية رقم01
( ) سورة اﻟكهق ،جزء من آية رقم 50
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 أثر اإليمان في تطوير الذات:
إذا أراد اإلنسان ﻟذاتﻪ أن تبﻠغ اﻟكمال :فماا عﻠياﻪ إال أن يطباق حقيقاة
اإلسالم بكامﻠها عﻠى نفسﻪ ﻟيصل بذﻟك إﻟاى مرحﻠاة اإليماان بااهلل وحاده،
وهااذا اإليمااان :ضاارورة ال يسااتغني عنهااا اإلنسااان ﻟيسااتكمل بناااء ذاتااﻪ
وشاصيتﻪ ،ويحقق إنسانيتﻪ ،فهو اﻟذي يدفع اإلنسان إﻟاى اﻟعمال ،وكﻠماا
قوي اإليمان هر أثره عﻠى اﻟجوارح بشكل أفضل.
فإذا تمكن اإليمان من قﻠب اإلنسان ،وتركز في أعماقﻪ :فإناﻪ يساطع
نااور اإليمااان وتاانعكس عﻠااى أفعاﻟااﻪ وأقواﻟااﻪ ،فينااتج عاان ذﻟااك أنااواظ ماان
اﻟمثل اﻟعﻠيا" .فاإليماان تصاديق اﻟقﻠاب بااهلل وبرساوﻟﻪ اﻟتصاديق اﻟاذي ال
يرد عﻠيﻪ شك وال ارتياب ،اﻟتصديق اﻟمطمائن اﻟثابات اﻟمساتيقن اﻟاذي ال
يتزعزظ وال يضطرب ،وال تهجس فيﻪ اﻟهواجس ،وال يتﻠجﻠج فيﻪ اﻟقﻠب
واﻟشعور اﻟاذي ينبثاق مناﻪ اﻟجهااد باﻟماال واﻟانفس فاي سابيل هللا ،فاﻟقﻠاب
متااى تااذوق حااالوة هااذا اإليمااان واطمااأن إﻟيااﻪ وثباات عﻠيااﻪ ،البااد مناادفع
ﻟتحقيق حقيقتﻪ في خارج اﻟقﻠب ،وفي واقع اﻟحياة"( ).
إن اإليمااان باااهلل :هااو اﻟااذي يسااتطيع أن يغياار حياااة اإلنسااان تغيياارا
كامال ،ويجعﻠها إسالمية حقيقياة فاي أي عمار كاان ،فهاو ال يتوقاق عناد
سن معينة كما يقول بعض عﻠماء اﻟنفس واﻟتربية ،حيث اشترطوا ﻟنجاح
اﻟجهود اﻟتربوية أن تكون في سن اﻟطفوﻟاة ،أماا إذا كبار فمان اﻟمساتحيل
أن يحدث فياﻪ تغييار ،وهام بقاوﻟهم هاذا :قاد أغفﻠاوا تاأثير اإليماان اﻟقاوي
اﻟذي إذا سكن في اﻟقﻠب وتمكن منﻪ فإنﻪ يغير صاحبﻪ تغييرا كامال مهما
كان عمره ،وﻟنا في إسالم عمر بن اﻟاطاب وغيره من اﻟماؤمنين اﻟاذين
أسﻠموا وهم كبار في اﻟسن اﻟدﻟيل اﻟقاطع عﻠى ذﻟك.
( )1انظر :سيد قطب ،في الل اﻟقرآن ،ج  ،5ص 0011

71

أثر التفكري يف البناء الثقايف

وإن مان أهاام خطاوات التفكياار اإليجابياة التااي تسااعد علااى تكااوين
اإليمان وتقويته لدى اإلنسان ما يلي:
 تدبر وتفهم اﻟقرآن اﻟكريم ومعانيﻪ ،ومعرفة أسماء هللا اﻟحسانى،وصفاتﻪ اﻟعﻠيا اﻟواردة فيﻪ واالهتمام بمعانيهاا وتعباده بهاا وذﻟاك
أهاام طريااق ﻟﻠوصااول إﻟااى اإليمااان وكماﻟااﻪ ،ألن معرفااة أساامائﻪ
اﻟحسنى وصفاتﻪ اﻟعﻠيا هي أصل اإليمان.
وبذﻟك يستفيد اﻟمؤمن من عﻠومﻪ ومعارفاﻪ مماا يزياده إيماناا بااهلل
ك ُمبَاااا َر ِ
ه ﻟيَاا مدبمرُوا آَيَاتاااﻪ َوﻟيَتَاا َذ مك َر أُوﻟُاااو
قااال تعااااﻟى (كتَااابِ أَنزَﻟنَااااهُ إﻟَياا َ
األَﻟبَاب)( ) :وكذﻟك االطالظ عﻠى أحاديث اﻟرسول صﻠى هللا عﻠيﻪ وساﻠم
ومعرفة ما تدعو إﻟيﻪ من اإليمان وأعماﻟﻪ .كل هذا :يزيد إيمان اإلنساان
ويقويﻪ.
 اإلكثار من ذكر هللا ودعائﻪ في كل وقت ،ألناﻪ كﻠماا ازداد ذكارين إ َذا ُذك َر م
هللاُ َوجﻠَت قُﻠُوبُهُم
ون اﻟمذ َ
هللا يقوى إيمانﻪ( .إنم َما اﻟ ُمؤمنُ َ
ون)( ).
َوإ َذا تُﻠيَت َعﻠَيهم آَيَاتُﻪُ زَا َدتهُم إي َمانا َو َعﻠَى َربِّهم يَتَ َو مكﻠُ َ
 -0اإلطالظ واﻟنظار إﻟاى محاسان اإلساالم ،فااﻟمنهج اإلساالمي كﻠاﻪ
محاسن ،وباﻟنظر إﻟاى ذﻟاك يازين هللا اإليماان فاي قﻠباﻪ ،ويحبباﻪ
إﻟيﻪ ،حتى يكون اإليمان أهم اﻟمحبوبات وأعظمها في قﻠبﻪ.
وبعد :فهاذه بعاض مقوماات اإليماان ودعائماﻪ يﻠازم كال إنساان ﻟكاي
يكون مؤمنا أن يأخذ بها ويداوم عﻠيها ،واﻟمؤمن إذا عمل بعاد ذﻟاك فإناﻪ
يؤثر في نماء وزيادة اإليمان ﻟديﻪ ،قال تعاﻟى( :هُ َو اﻟماذي أَنا َز َل اﻟسماكينَةَ
ين ﻟيَااز َدا ُدوا إي َمانااا َم ا َع إي َمااانهم َو مهلل ُجنُااو ُد اﻟ مس ا َما َوات
فااي قُﻠُااوب اﻟ ُمااؤمن َ
()1
( )

سورة ص ،آية رقم 1
سورة األنفال ،آية رقم
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ان م
هللاُ َعﻠيما َحكيما"( ).
َواألَرض َو َك َ
ومن ثمرات وآثار قوة اإليمان على البناء الذاتي:
قوة اﻟبناء اﻟذاتي ﻟإلنسان وتطوره يكون عﻠى قدر إيماناﻪ بااهلل ،ألناﻪ
يستشااعر أن معااﻪ ربااﻪ ذو اﻟقااوة اﻟمتااين ،ومان ثمااار هااذه اﻟقااوة فااي بناااء
اﻟذات اإليمانية ما يﻠي:
 إخالصﻪ في اﻟقول واﻟعمل ﻟوجﻪ هللا تعاﻟى.
 تمسكﻪ باﻟحق أمام أي إنسان ،سواء كان قريباا ﻟاﻪ أو بعيادا عناﻪ،
ﻟذا نجده صادقا عادال في كل حال مع نفسﻪ ومع اخخرين.
 عاادم اﻟاشااية ماان اﻟقااوى اﻟماديااة ،و هااور شااجاعتﻪ وثباتااﻪ فااي
مواطن اﻟشدائد واﻟبأ ألنﻪ قوي باهلل ،وال ياشى إال إياه.
" تحرره من اﻟاوف واﻟحرص عﻠى هذه اﻟحياة اﻟفانية ،فكثير من
اﻟنا تضعق شاصياتهم أمام متاع اﻟحيااة ومباهجهاا ،فاإليماان
يزيل من نفس اإلنسان اعتبار اﻟقيم اﻟمادية أو اﻟاضوظ ﻟها"( ).
 يكون ﻟديﻪ عزة وأنفة ﻟيست فيها غطرسة أو كبرياء ألناﻪ بإيماناﻪ
يرتفع مان حضايض اﻟاذل واﻟهاوان إﻟاى درجاات عاﻟياة فاي ساﻠم
األنفة وعزة اﻟنفس.
"إن اإليمان باهلل تباره وتعاﻟى هاو اﻟغاذاء اﻟاوافي ﻟقاوى اﻟانفس فاي
اإلنسان وهو اﻟمداد اﻟااﻟد ﻟحيويتها وتفتحها وإشراقها وﻟايس عﻠاى وجاﻪ
األرض قااوى تكاااف قوتااﻪ أو تدانيااﻪ فااي ضاامان اسااتقامة اﻟفاارد ويقظااة

( )1سورة اﻟفتح ،آية رقم 1
( ) اﻟقرضاااااوي ،يوسااااق ،اإليمااااان واﻟحياااااة ،ص  ، 05- 55مؤسسااااة اﻟرساااااﻟة،
بيروت ،ط 170 ،1هـ
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ضميره ومتانة خﻠقﻪ"( ).
 أثر الهوية اإليجابية في تطوير الذات .
إن ﻟﻠهوية األثر اﻟكبير في تحديد فكر اإلنساان وقيماﻪ وساﻠوكﻪ ،وقاد
وردت تعاااريق متعااددة ﻟﻠهويااة اﻟذاتيااة نااذكر منهااا هااذا اﻟتعريااق حتااى
يتضح ﻟنا اﻟمعنى اﻟماراد مان اﻟهوياة ومادى تأثيرهاا عﻠاى تطاوير اﻟبنااء
اﻟذاتي.
تعريف الهوية الذاتية:
" هوية اﻟذات هي :اﻟصورة اﻟذهنية اﻟتي يحمﻠها اإلنسان عن نفساﻪ،
وإحساسﻪ بذاتﻪ"( ).
وﻟذﻟك جااءت اﻟنصاوص اﻟشارعية ﻟترسايخ اﻟهوياة اإليجابياة ﻟﻠاذات
وربطت كثيرا من أعماال اإلنساان بهاا فمان ذﻟاك قوﻟاﻪ " :اﻟمساﻠم مان
سﻠم اﻟمسﻠمون من ﻟسانﻪ ويده "( ) رواه اﻟبااري
ويرسخ اﻟنبي  بنااء اﻟجاناب اﻟاذاتي ﻟﻠماؤمن مان خاالل ماا يصادر
عنﻪ من أفعال ينبغي أن تطابق ما دﻟت عﻠيﻪ اﻟهوية اﻟذاتية اﻟتي يحمﻠها.
فعن أبي شريح اﻟازاعاي أن اﻟنباي  قاال :مان كاان ياؤمن بااهلل
واﻟيااوم اخخاار فﻠيحساان إﻟااى جاااره ،وماان كااان يااؤمن باااهلل واﻟيااوم اخخاار
فﻠيكاارم ضاايفﻪ"( )1أخرجااﻪ اﻟبااااري ،فااانظر كيااق ربااط اﻟنبااي  بااين
( )1انظار :اﻟاطياب ،عماار عاودة ،ﻟمحااات فاي اﻟثقافااة اإلساالمية ،ص  ،058مؤسسااة
اﻟرساﻟة ،بيروت ،ط
( ) حريااري ،أسااامة ،اﻟتطااوير اﻟااذاتي د ،ص ،.051دار اﻟمجتمااع ،ط  1 1هااـ،
جدة.
( ) اﻟبااري ،أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل ،صحيح اﻟبااري 55( :هـ) ،رقام ، 7
تحقيق :محب اﻟدين اﻟاطيب ،رقم  7ط  1 1 ،هـ ،اﻟمكتبة اﻟسﻠفية ،اﻟقاهرة.
( ) انظر :صحيح اﻟبااري رقم ( .)550
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األفعال اﻟحسنة وبناء اﻟذات اإليجابية.
وعندما طﻠب منﻪ أحد اﻟصحابة أن ياتصار ﻟاﻪ أمار اإلساالم أرشاده
إﻟى أن يكون ذا روح إيجابية يتبعها فعل مستمر عﻠى اﻟنهج اﻟذي تحادده
تﻠك اﻟروح فعن سفيان بن عبد هللا اﻟثقفي  قال قﻠت يا رساول هللا :قال
ﻟي في اإلسالم قاوال ال أساأل عناﻪ أحادا بعاده ،قاال :قال :آمنات بااهلل ثام
( )
استقم"
ويذهب اﻟنبي  إﻟى ترسيخ اﻟهوية اﻟذاتية في أقل درجة ممكنة مان
درجاتهااا وذﻟااك بحثااﻪ ونصااحﻪ ألتباعااﻪ ماان اﻟمسااﻠمين بااأن يكااق اﻟواحااد
منهم شره عن اﻟنا وهاو مايسامى (اﻟساﻠوه اﻟساﻠبي) إذا ﻟام يكان قاادرا
عﻠااى عماال اﻟاياار ﻟنفسااﻪ أو ﻟغيااره (اﻟسااﻠوه اإليجااابي) فعاان أبااي ذر 
قااال :قﻠاات يااا رسااول هللا :أي األعمااال أفضاال؟ .قااال" :اإليمااان باااهلل،
واﻟجهاااد فااي ساابيﻠﻪ ،قااال :قﻠاات :أي اﻟرقاااب أفضاال؟ ،قااال :أنفسااها عنااد
أهﻠهااا وأكثرهااا ثمنااا ،ق اال :قﻠاات :فااإن ﻟاام أفعاال؟ ،قااال :تعااين صااانعا أو
تصنع ألخرق ،قاال :قﻠات :ياا رساول هللا أرأيات إن ضاعفت عان بعاض
( )
اﻟعمل؟ ،قال :تكق شا مره عان اﻟناا فإنهاا صادقة مناك عﻠاى نفساك"
رواه مسااﻠم .فجعاال اﻟنبااي  اﻟكااق عاان اﻟسااﻠوه اﻟسااﻠبي فااي حااال عاادم
اﻟقدرة عﻠى اﻟسﻠوه اإليجابي من أفضل األعمال.
وفي سبيل ترسايخ أدناى هاذه اﻟمراتاب يقاول " :ومان كاان ياؤمن
باهلل واﻟيوم اخخر فﻠيقل خيرا أو ﻟيصمت"( )0أخرجﻪ اﻟبااري ومسﻠم.
قال اﻟنووي فاي شارح اﻟحاديث" :أناﻪ إذا أراد أن ياتكﻠم فاإن كاان ماا
( )1صحيح مساﻠم :ألباي اﻟحساين مساﻠم بان اﻟحجااج اﻟنيساابوري ،ت (  5هاـ) .،رقام
( )08تحقيق :محمد فؤاد عبد اﻟباقي ،دار إحياء اﻟتراث اﻟعربي ،بيروت.
( ) انظر :صحيح مسﻠم رقم (.)81
( ) انظر :صحيح اﻟبااري رقم (  ،)550وصحيح مسﻠم رقم (.)18
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يتكﻠم بﻪ خيرا محققا يثاب عﻠيﻪ واجبا أو مندوبا فﻠيتكﻠم وإن ﻟم يظهار ﻟاﻪ
أنااﻪ خياار يثاااب عﻠيااﻪ فﻠيمسااك عاان اﻟكااالم سااواء هاار ﻟااﻪ أنااﻪ حاارام أو
مكروه أو مباح مستوي اﻟطرفين فعﻠى هذا يكون اﻟكاالم اﻟمبااح ماأمورا
بتركااﻪ مناادوبا إﻟااى اإلمساااه عنااﻪ ماافااة ماان انجااراره إﻟااى اﻟمحاارم أو
اﻟمكااروه وهااذا يقااع فااي اﻟعااادة كثياارا أو غاﻟبااا"( ) .ونجااد اﻟنبااي  ينبااﻪ
أتباعﻪ إﻟى أن اﻟسﻠوكيات اﻟسﻠبية اﻟتي قد يقعون فيها هي في حقيقتها مما
ينافي كمال استحقاقهم ﻟﻠهوية اﻟتي ينسبون أنفسهم إﻟيها كقوﻟﻪ " :وهللا
ال يااؤمن ،وهللا ال يااؤمن ،وهللا ال يااؤمن ،قياال :ماان يااا رسااول هللا؟ قااال:
اﻟذي ال يأمن جاره بوائقﻪ( )"( .)0فجعل اﻟساﻠوه اﻟساﻠبي مناقضاا ﻟﻠهوياة
اإليجابية ﻟﻠمؤمن اﻟصادق في إيمانﻪ.
 أثر الستمرارية في التطوير الذاتي .
إن من مقومات تطاور اﻟجاناب اﻟاذاتي مواصاﻠة اﻟتفكيار فاي تطاوير
اﻟذات في جمياع اﻟمجااالت اﻟتاي تعاود بااﻟنفع عﻠاى اإلنساان فاي اﻟادارين
واالسااتمرارية فااي ذﻟااك ،وأن يطبااق األفكااار اإليجابيااة عﻠااى تصاارفاتﻪ
وردود أفعاﻟﻪ.
"وﻟكي تصبح فعاال بحق عﻠيك بتطبيق خصائص اﻟتفكير ،ﻟيس فقط
فيما ياص األفكار واألفعال واالنفعاالت اﻟيومية ،وﻟكن بمستوى أعماق

( )1انظاار :اﻟنااووي ،يحيااى باان شاارف ،شاارح صااحيح مسااﻠم ،ت (505هااـ) ،ج  ،ص
( . 1ـ) ،دار اﻟكتاب اﻟعربي ،بيروت ،ط  170 ،هـ
( ) بوائقااﻪ :أي غوائﻠااﻪ ،ومضاااره ،انظاار :اﻟيحصاابي ،اﻟقاضااي عياااض باان موسااى،
مشااارق األنااوار عﻠااى صااحاح اخثااار ،ج  ،ص  ،05ت (511هااـ) ،دار اﻟفكاار،
بيروت ،ط  1 8 ،هـ
( ) انظر :صحيح اﻟبااري ،رقم (.)5507
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من ذﻟك بكثير بحيث ترسخ خصال شاصيتك بثبات وقوة"
وماااان أهاااام عواماااال تطااااوير اﻟااااذات هااااو االسااااتمرارية باااااتِّزان،
االستمرارية فاي اﻟعمال ،واالساتمرارية فاي تطبياق األفكاار اﻟصاحيحة،
واالساااتمرارية فاااي تحقياااق األهاااداف ومتابعتهاااا ،واالساااتمرارية فاااي
تصحيح اﻟاطأ ،واالستمرارية في اﻟطماوح واألمال واالبتعااد كال اﻟبعاد
عن اﻟيأ .
"واﻟاالصة أن اﻟنجاح اﻟحقيقي يتصق بصافتين متالزمتاين األوﻟاى
أنﻪ متوازن أي إعطاء كال جاناب مان جواناب اﻟحيااة حقاﻪ ،واﻟثانياة اناﻪ
مستمر حتى ال نقع في أزماة اﻟنكاوص واﻟتراجاع عان اﻟوصاول ﻟتحقياق
( )
اﻟهدف".
 أثر النضباطية واللتزام في تطوير الذات:
يوجﻪ اإلسالم األمة اإلسالمية إﻟى االﻟتزام باﻟعمل اﻟمتقن ومواصاﻠة
تنميتﻪ وتطويره حتى وﻟو كانت اﻟقياماة تﻠاوح فاي األفاق قاال رساول هللا
" :إن قاماات اﻟساااعة وبيااد أحاادكم فساايﻠة ( )0فااإن اسااتطاظ أن ال يقااوم
حتااى يغرسااها فﻠيفعاال"( )1أخرجااﻪ اﻟبااااري" .إنهااا دفعااة عجيبااة ﻟﻠعماال
واالستمرار فيﻪ واإلصرار عﻠيﻪ! ال شيء عﻠى اإلطالق يمكن أن يمناع
( )1اﻟتفكياار اإليجااابي ،ضاامن سﻠسااﻠة مهااارات اﻟحياااة اﻟمثﻠااى ،ص  ،07مكتبااة ﻟبنااان،
بيروت ،ط  775 ،م.
( ) اﻟمرجع اﻟسابق ،ص05
( ) فسااﻠية :اﻟناﻠااة اﻟصااغيرة ،أنظاار :اﻟهااروي ،أبااي عبيااد اﻟقاساام ياان سااالم ،غريااب
اﻟحديث ،ت ( 1هـ) ،ج  ،1ص  7تحقياق حساين محماد شارف ،مجماع اﻟﻠغاة
اﻟعربي ،اﻟقاهرة .مطبوعات  1 1هـ
( ) انظر :اﻟبااري ،محماد بان إساماعيل ،ت ( 55هاـ) ،األدب اﻟمفارد ،ج ،101
ص  ، 58خرج أحاديثﻪ محمد فؤاد عبد اﻟباقي ،دار اﻟبشائر اإلسالمية – بياروت،
ط  171 0هـ
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من اﻟعمل! كل اﻟمعوقات ..كل اﻟميئسات ..كال "اﻟمساتحيالت" ،كﻠهاا ال
وزن ﻟها وال حساب ،وال تمناع عان اﻟعمال .وبمثال هاذه اﻟاروح اﻟجباارة
تعمر األرض حقا وتشيد فيها اﻟحضارات .كل ما فاي األمار أن اإلساالم
وهااو ياادعو ﻟتعمياار األرض ،واﻟعماال فااي ساابيﻠها ،ال ينحاارف باألفكااار
واﻟمشاااعر عاان طريااق هللا وطريااق اخخاارة ،ألنااﻪ ال يفصاال بااين اﻟاادنيا
واخخرة ،وال بين اﻟحياة اﻟعمﻠية واألخالق"( ).
 أثر الحر وعدم العجز في تطوير الذات:
ومن أهم األمور اﻟتي ينبغي عﻠى من يسﻠك طريق اﻟتفكير اﻟصاحيح
أن ينقي نفسﻪ دائما مما قد يعكر صفو تفكيره ومن ثم أفعاﻟﻪ اﻟتابعة ﻟذﻟك
اﻟتعكير.
وفااي هااذا اﻟمعنااى يرشااد اﻟنبااي أمتااﻪ إﻟااى اﻟمحافظااة عﻠااى اﻟقااوة،
واﻟحااارص عﻠاااى اﻟناااافع مااان األماااور ،واالساااتعانة بااااهلل ،وعااادم اﻟعجاااز
واﻟتااواني فااي طريااق اﻟعماال اﻟمثماار ،وتطااوير اﻟااذات فعاان أبااي هرياارة
رضي هللا عنﻪ قال ،قال رسول هللا " :اﻟمؤمن اﻟقوي خير وأحب إﻟاي
هللا من اﻟمؤمن اﻟضعيق وفي كل خير احرص عﻠى ماا ينفعاك واساتعن
باهلل وال تعجز وإن أصابك شايء فاال تقال ﻟاو أناي فعﻠات كاان كاذا وكاذا
وﻟكن قل قدر هللا وما شاء فعل فإن ﻟو تفتح عمل اﻟشيطان"( ).
 أثر الستفادة من تجارب اآلخرين في تطوير الذات:
إن صاحب اﻟتفكير اﻟصحيح يبحث عن كال ماا يصاﻠح حياتاﻪ وحيااة
اخخرين بماا يتفاق ماع مباادئ ديناﻪ وقيماﻪ االجتماعياة ،وال ينغﻠاق عﻠاى
( )1قطب ،محمد ،قبسات من اﻟرسول ،ص  ، 1دار اﻟشروق ،بيروت .ط . 5
( ) اﻟنيسااابوري ،أبااي اﻟحسااين مسااﻠم باان اﻟحجاااج ،صااحيح مسااﻠم ،رقاام ( ،) 551ت
(  5هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد اﻟباقي ،دار إحياء اﻟتراث اﻟعربي ،بيروت.
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نفسﻪ فيبقى أسيرا ﻟابراتﻪ وتجاربﻪ اﻟمحدودة بحدود زمانﻪ ومكانﻪ.
فعنااادما أراد اﻟنباااي  اﻟبحاااث فيماااا يصاااﻠح ﻟﻠجناااين فاااي بطااان أماااﻪ
اﻟمرضعة نظر فيما هاو مان فعال األمام واﻟشاعوب اﻟمجااورة ﻟاﻪ ،واﻟتاي
تشتره معﻪ في هذا اﻟبعد اإلنساني.
فعن جداماة األسادية رضاي هللا عنهاا قاﻟات حضارت رساول هللا 
فااي أنااا وهااو يقااول" :ﻟقااد همماات أن أنهااى عاان اﻟغيﻠااة( ) فنظاارت فااي
( )
اﻟروم وفار فإذا هم يغيﻠون أوالدهم فاال يضار أوالدهام ذﻟاك شايئا"
رواه مسﻠم.
وكذﻟك فيما هو من سﻠوكيات حضارية وبروتوكاوالت رسامية نجاد
اﻟنبي  قد راعى األعراف اﻟدبﻠوماسية في عصره ،فعن أنس بن ماﻟك
 قال " :ﻟما أراد اﻟنبي  أن يكتب إﻟى اﻟروم قيل ﻟاﻪ إنهام ﻟان يقرئاوا
كتابك إذا ﻟم يكن ماتوما فاتاذ خاتما من فضة ونقشﻪ محماد رساول هللا
فكأنما أنظر إﻟى بياضﻪ في يده"( )0رواه اﻟبااري ومسﻠم.
واالستفادة من تجارب األمم األخرى مشروط باﻟمحافظة عﻠى هوية
اﻟمسﻠم من اﻟذوبان في هوية اخخر ،وباﻟمحافظة عﻠى اﻟتميز اﻟحضااري
اﻟااذي يمنعااﻪ ماان االنسااالأ اﻟثقااافي أمااام بهاارج وزخاارف اﻟحياااة اﻟماديااة
ﻟآلخرين.

( )1اﻟغيﻠة :وهو ان يجامع اﻟرجل زوجتﻪ وهي مرضع ،أنظر :ابن األثير ،مجاد اﻟادين
اﻟمباره بن محماد اﻟجازري ،اﻟنهاياة فاي غرياب اﻟحاديث واألثار ،ج  ،0ص ،17
تحقيق :طاهر أحمد اﻟزاوي ومحمود اﻟطناحي ،دار اﻟفكر ط  011 ،هـ.
( ) انظر :صحيح مسﻠم رقم ( .) 11
( ) انظر :صحيح اﻟبااري رقم (  ،)55وصحيح مسﻠم رقم ( .) 71
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ثانيا ا :بناء الجانب العقلي المبدع:
وهنااه مكا ِّون كبيار مان مكونااات اﻟبنااء اﻟثقاافي وهاو :بنااء اﻟجانااب
اﻟعقﻠي اﻟمبدظ ،وأبدأ باﻟمراد باﻟعقل وهو:
تﻠك اﻟمﻠكة اﻟتاي وهبهاا هللا ﻟإلنساان يفكار بهاا ،واﻟتاي بهاا ك مرماﻪ هللا
عﻠى سائر اﻟماﻠوقاات ،وميازه بهاا عﻠايهم.وجعﻠهاا منااط اﻟتكﻠياق ،وبهاا
يستطيع اإلنسان أن يصل إﻟى أعﻠى درجات اﻟمعرفة واﻟيقين ،ويستطيع
أن يحقاااق باااذﻟك اﻟحضاااارة واﻟرقاااي عﻠاااى وجاااﻪ األرض وحتاااى يمكااان
اﻟتعرف عﻠى أهمية هذا اﻟمبحث وتأثيره فاي اﻟبنااء اﻟثقاافي ينبغاي اﻟقياام
بتأصاايﻠﻪ ماان خااالل مصااادر اﻟبناااء اﻟثقااافي حتااى تتبااين أهميتااﻪ ودوره
اﻟرائد في اﻟنهضة اﻟثقافية واﻟحضارية ﻟألمة اإلسالمية.
 معنى العقل في اللغة:
باﻟنظر إﻟى اﻟتعريفات واﻟمعاني اﻟﻠغوية نجد أن مادة "عقال" وردت
تحمل اﻟعديد من اﻟمعاني ومنها كاختي:
اﻟمعنااى األول :اﻟعقاال نقاايض اﻟجهاال" .يقااال عقاال يعقاال عقااال ،إذا
عارف مااا كاان يجهﻠااﻪ قباال ،أو انزجار عمااا كااان يفعﻠاﻪ .وجمعااﻪ عقااول.
ورجل عاقل وقوم عقالء .وعاقﻠون .ورجل عقول ،إذا كان حسان اﻟفهام
ون ماان ُدون م
وافاار اﻟعقاال"( ) .ق اال تعاااﻟى﴿ :أُ ٍّ
هللا أَفَا َاال
ف ﻟم ُكاام َوﻟ َمااا تَعبُ ا ُد َ
ون﴾( ).
تَعقﻠُ َ
اﻟمعنى اﻟثاني :اﻟحجر واﻟنهاي" ،اﻟعقال اﻟحجار واﻟنهاى ضاد اﻟحماق
واﻟجمع عقول ،وفي حديث عن عمرو بن اﻟعاص قال :تﻠك عقول كادها
( )1اباان فااار  ،أبااو اﻟحسااين أحمااد .معجاام مقاااييس اﻟﻠغااة ،ج ،1ص .51تحقيااق :عبااد
اﻟسالم محمد هارون ،دار اﻟفكر ،ط  011 :هـ  101 -م
( ) سورة األنبياء ،آية رقم50
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بارئها أي أرادها بسوء .عقل يعقال عقاال ومعقاوال"( )" .وقاد أورد ابان
( )
منظور اﻟعديد من اﻟمعاني ﻟﻠعقل ،وﻟم يفرق بينﻪ وبين اﻟقﻠب"
وبهذا يتبين أن مفهوم اﻟعقل في اﻟﻠغة يأخاذ منااحي متعاددة ،مجمﻠهاا
تشير إﻟى أنﻪ أداة اﻟعﻠم واﻟمعرفة وأنﻪ نقايض اﻟجهال ،واﻟحابس واﻟحجار
عن اﻟوقوظ في اﻟمهاﻟك واﻟمضار ،وألن اإلنساان يعارف بواساطة عقﻠاﻪ
اﻟضار من اﻟنافع واﻟاير من اﻟشر.
 معنى العقل في الصطالح:
تن موعت اﻟتعريفات االصطالحية في اﻟعقال واختﻠفات ،وأغﻠبهاا عﻠياﻪ
ُ
تعريق ابن تيمية رحمﻪ هللا حيث يشاتمل عﻠاى
مالحظات وأفضﻠها هو:
أربعااة معاااان قيﻠااات فااي اﻟعقااال وهاااي :اﻟغرياازة ،واﻟعﻠاااوم اﻟضااارورية،
واﻟنظرية ،واﻟعمل بمقتضى اﻟعﻠم.
فأما األول :الغريزة ،يقاول شايخ اإلساالم" :اﻟغريازة اﻟتاي يعقال بهاا
اإلنسان ،وهذه مما تتناوظ فاي وجودهاا ،واﻟساﻠق واألئماة متفقاون عﻠاى
إثبات هذه"( )0ويقول أيضا "هو غريزة في اﻟنفس وقوة فيها بمنزﻟة قاوة
()1
اﻟبصر اﻟتي في اﻟعين"

 ،ص ،158دار صاادر ،بياروت،

( )1ابن منظور ،محمد بن مكرم ،ﻟسان اﻟعرب ،ج
ط
( ) ومنها اﻟتثبت فاي األماور ،وقاال :اﻟعقال اﻟقﻠاب واﻟقﻠاب اﻟعقال ،ومان اﻟمعااني سامي
اﻟعقل عقال ألنﻪ يعقل صاحبﻪ عن اﻟتورط في اﻟمهاﻟك أي يحبسﻪ ،ومنها :اﻟعقل هاو
اﻟتمييز اﻟذي باﻪ يتمياز اإلنساان مان ساائر اﻟحياوان ،ومنهاا اﻟعقال اﻟفهام وعقاول أي
فهوم( ،انظر :اﻟمرجع اﻟسابق ،ج ،1ص.51
( ) انظر :بغية اﻟمرتاد البن تيمية ص 50- 57بتصرف
( ) درء اﻟتعارض بين اﻟعقل واﻟنقل ﻟشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج  ،ص 81
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والثاني :العلاوم الضارورية أو الباديهيات العقلياة وهاي اﻟتاي يتفاق
عﻠيها جمياع اﻟعقاالء كااﻟعﻠم باأن اﻟكال أكبار مان اﻟجازء إﻟاى غيرهاا مان
اﻟبديهيات.
ويقول ابن تيمية في تعريفﻪ ﻟﻠمعنى اﻟثاني ﻟﻠعقال" :عﻠاوم ضارورية
يفرق بها بين اﻟمجناون اﻟاذي رفاع اﻟقﻠام عناﻪ ،وباين اﻟعاقال اﻟاذي جارى
( )
عﻠيﻪ اﻟعقل ،فهو مناط اﻟتكﻠيق".
والثالااث :العلااوم النظريااة ،وهااي اﻟتااي تحصاال باااﻟنظر واالسااتدالل
( )
وهي اﻟتي "تدعو اإلنسان إﻟى فعل ما ينفعﻪ وتره ما يضره"
والرابااع :األعمااال التااي تكااون بموجااب العلاام ,يقااول اباان تيميااة:
"اﻟعمل باﻟعﻠم يدخل في مسمى اﻟعقل أيضا  ،بل هو من أخص ما يادخل
()0
في اﻟعقل اﻟممدوح".
فكل هذه اﻟمعاني ﻟﻠعقل.
وهكذا يتّضح أن كﻠماة اﻟعقال تطﻠاق عﻠاى معاان ماتﻠفاة عناد عﻠمااء
اإلسالم ،يمكن تﻠايصها فيما يﻠي:
ـ اﻟق ّوة اﻟمدركاة اﻟمتهيئاة ﻟقباول اﻟعﻠام ،وهاي اﻟقا ّوة اﻟمميِّازة ﻟﻠناوظ
اإلنساني عن اﻟنوظ اﻟحياواني ،واعتباره عﻠمااء اإلساالم اﻟفصال
في تعريق اإلنسان.
ـ يُطﻠاق عﻠمااء اإلساالم وخاصاة اباان تيمياة مصاطﻠح اﻟعقال عﻠااى
مجمااوظ اﻟعﻠااوم واﻟمعااارف اﻟتااي يسااتفيدها اإلنسااان عاان طريااق
اإلدراه اﻟعقﻠي ،واﻟغريزة اﻟتي يعقل بها اإلنسان .
( )1بغية اﻟمرتاد البن تيمية ص51
( ) اﻟمرجع اﻟسابق ،نفس اﻟصفحة
( ) اﻟمرجع اﻟسابق ،نفس اﻟصفحة
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 وظيفة العقل:
إن ﻟكل عضاو فاي اإلنساان و يفاة يقاوم بهاا ،ومان تﻠاك األعضااء:
اﻟعقل ،فهو يقوم بأعمال منها :اﻟتفكر واﻟتذكر واﻟفهم واﻟتأمال فاي سااحة
عاﻟم اﻟشهادة اﻟمحسو مماا يوصاﻠﻪ إﻟاى معرفاة هللا وعباداتاﻪ بمسااعدة
اﻟوحي ﻟﻪ ﻟﻠوصول إﻟى هذه اﻟغاية اﻟتي خﻠق من أجﻠها.قال تعااﻟىَ ( :و َماا
َخﻠَق ُ
س إ مال ﻟيَعبُ ُدون)( ).
ت اﻟج من َواإلن َ
وهللا – سبحانﻪ وتعاﻟى -أودظ في اإلنساان هاذا اﻟعقال ﻟيفكار ويتادبر
فااال يقباال األمااور اﻟتااي فااي حاادود إمكاناتااﻪ ،باال يحاااول أن يكشااق عاان
حقائقها ،ويتعرف إﻟى أسرارها ،وال يقق من اﻟحياة موقفا سﻠبيا.

( )1سورة اﻟذاريات :آية رقم .55

81

أثر التفكري يف البناء الثقايف

 قيمة العقل في ضوء اإلسالم:
اﻟعقل :هو من أهم اﻟطاقات اإلنسانية في نظر اإلسالم ،وذﻟك نﻠمسﻪ
من خالل اخيات اﻟكثيرة اﻟتي تعظم اﻟعقل ،وتدعوه إﻟى اﻟتفكار واﻟتادبر،
وتعطيﻪ اﻟمكانة اﻟالئقة بﻪ.
واﻟقرآن اﻟكريم :ال ياذكر اﻟعقال إال فاي مقاام اﻟتعظايم ،مان ذﻟاك :أناﻪ
ون فاي آَيَاات م
هللا بغَيار
ين يُ َجاادﻟُ َ
عبر عنﻪ باﻟسﻠطان في قوﻟﻪ تعااﻟى( :اﻟماذ َ
ك يَطبَ ُع م
سُﻠطَان أَتَاهُم َكبُ َر َمقتا عن َد م
هللاُ َعﻠَى ُك ِّل
ين آَ َمنُوا َك َذﻟ َ
هللا َوعن َد اﻟمذ َ
قَﻠب ُمتَ َكبِّر َجبمار)( ).
وعندما نتتبع بعاض أبعااد تﻠاك اﻟمنزﻟاة اﻟتاي جعﻠهاا اإلساالم ﻟﻠعقال:
نجدها تتﻠاص فيما يﻠي:
تعظيم اإلسالم ﻟعمل اﻟعقل في سبيل اﻟوصول إﻟى اﻟحقائق ،وذﻟكباﻟثناااء عﻠااى أصااحاب اﻟعقاال اﻟااذين يسااتعمﻠونﻪ فااي اﻟحكاام عﻠااى
األشياء واﻟتعامل معها.
محاربااااة اإلسااااالم ﻟﻠارافااااات ،واﻟعواماااال اﻟتااااي تحطاااام اﻟعقاااال،وتحريره من سيطرتها وتالعبها بﻪ
- 0حفظ اإلساالم ﻟﻠعقال ،وذﻟاك بمناع االعتاداء عﻠياﻪ ،حياث نارى أن
اإلسالم جعل حفظﻪ من اﻟضروريات اﻟامس
 من آثار التفكير على بناء الجانب العقلي المبدع:
ﻟﻠتفكير آثار ونتائج متعددة عﻠى بناء اﻟعقل يمكن اﻟتركيز فيهاا عﻠاى
ما يﻠي:
 -1اإليمان باهلل:
اﻟبحااث واﻟتأماال اﻟااذي هااو ماان و ااائق اﻟعقاال كمااا أشاارنا إﻟااى ذﻟااك
( )1سورة غافر :آية رقم 05
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ويؤدي إﻟى غاية كبرى وهاي :معرفاة هللا عاز وجال ،وهاذا مان أشارف
غايااات اﻟعقاال ،ألن اﻟتفكاار فااي اﻟكااون ومااا اشااتمل عﻠيااﻪ ماان ماﻠوقااات
متنوعااة كاال ذﻟااك ياادعو اﻟعاقاال اﻟﻠبيااب إﻟااى اإليمااان باااهلل ،ﻟمااا فااي هااذه
اﻟموجااودات ماان عظمااة اﻟااااﻟق اﻟداﻟااة عﻠااى قدرتااﻪ وعظمتااﻪ ،وباﻟتاااﻟي
تعظاايم مبااادعها ،واﻟﻠهااج باااذكره وإخااالص اﻟااادين ﻟااﻪ ،وهاااذا هاااو روح
اإليمان.
وقااد بااين هللا ساابحانﻪ وتعاااﻟى -فااي كتابااﻪ :أن ماان أهاام اﻟنتااائج اﻟتااي
يتوصاال إﻟيهااا اﻟعقاال اﻟمتجاارد إذا تفكاار وتأماال هااو اإليمااان بوحدانيتااﻪ،
واإلحسا بعظمتﻪ سبحانﻪ .يقول هللا عز وجل( :إ من في خَﻠق اﻟ مس َما َوات
ين
َواألَرض َواخاات َالف اﻟﻠمياال َواﻟنمهَااار َخَيَااات ألُوﻟااي األَﻟبَااب ( ) 17اﻟمااذ َ
ُون م
ُون فاي خَﻠاق اﻟسما َما َوات
هللاَ قيَاما َوقُعُودا َو َعﻠَى ُجنُاوبهم َويَتَفَ مكار َ
يَذ ُكر َ
اب اﻟنمار)( ).
َواألَرض َربمنَا َما َخﻠَقتَ هَ َذا بَاطال سُب َحانَ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
"وهذه اخياة قاد جااءت بحقيقاة واضاحة جﻠياة وهاي :أن هاذا اﻟكاون
كتاب مفتوح يحمل بين صفحاتﻪ دالئل اإليمان ،وال يدره ذﻟاك إال أوﻟاو
األﻟباااب ماان اﻟبشاار اﻟااذين ال ينظاارون إﻟااى هااذا اﻟكتاااب اﻟمفتااوح وهااذه
اخيات اﻟباهرة مغمضي األعين غير واعين ،ألن اإلنسان إذا فاتح عقﻠاﻪ
وبصره وإدراكاﻪ ،وتﻠقاى مشااهد اﻟكاون كمشاهد جدياد تنظار إﻟياﻪ عينااه
ألول مرة ،وانتباﻪ حساﻪ مان هماود األﻟاق وخماود اﻟتكارار ،فإناﻪ ساوف
تاارتع نفسااﻪ وتهتااز مشاااعره ،وألدره بااذﻟك :أنااﻪ البااد ماان وراء هااذا
( )
مدبرا".
( )1سورة آل عمران :اخيتان رقم (.) 1 - 17
( ) انظر في الل اﻟقرآن ،سيد قطب ،اﻟمجﻠد األول ،ص ،515 ،510دار اﻟشاروق،
بيروت ،ط7
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وهناا ينبغاي أن نالحااظ أن تفكار اﻟعقال فااي آياات هللا اﻟكونياة يعطااي
اﻟكفاية بإذن هللا في اﻟوصول إﻟاى اﻟنتيجاة اﻟمطﻠوباة وهاي :اإليماان ،وال
يعجز عان ذﻟاك إال مان تساﻠط عﻠياﻪ اﻟهاوى أو كاان متاأثرا بماؤثر ساواء
كااان هااذا اﻟمااؤثر داخﻠااي كاااﻟنفس األمااارة باﻟسااوء ونزعااات اﻟشاايطان أو
خارجي كاﻟتاأثر باﻟنظرياات واﻟفﻠسافات اإلﻟحادياة اﻟتاي تحجاب اإلنساان
عن اإليمان باهلل تعاﻟى.
 العلم:عرفنا أن من آثار اﻟتفكر اإليمان بااهلل ،وذﻟاك األثار يمكان أن يصال
إﻟيﻪ اإلنسان من إعمال بصره وفكره في آالء هللا وماﻠوقاتﻪ.
ومن آثار هذا اﻟتفكير في تطوير اﻟبناء اﻟثقافي :اﻟعﻠم.
فاإلنسان ياارج إﻟاى هاذه اﻟادنيا وهاو ال يعﻠام شايئا ،وﻟكان وهباﻪ هللا
عقااال يفكاار بااﻪ ،وحااوا يطاال منهااا عﻠااى هااذا اﻟعاااﻟم اﻟفساايح ،فيكتسااب
اﻟمعااارف واﻟعﻠااوم ،قااال تعاااﻟىَ ( :و م
هللاُ أَخ ا َر َج ُكم ماان بُطُااون أُ ممهَااات ُكم َال
ُون)( ).
صا َر َواألَفئ َدةَ ﻟَ َعﻠم ُكم تَش ُكر َ
تَعﻠَ ُم َ
ون َشيئا َو َج َع َل ﻟَ ُك ُم اﻟسمم َع َواألَب َ
وإن من ثمرات اﻟتفكير اﻟااصة – كما يشير "اﻟغزاﻟاي"( )" :تكثيار
اﻟعﻠاام وتوساايع اﻟمعرفااة .واﻟمعااارف إذا اجتمعاات ﻟاادى اإلنسااان وترتباات
أثمرت معرفة أخرى ،ألن اﻟمعرفة نتااج اﻟمعرفاة ،فاإذا حصاﻠت معرفاة
جديدة أدت إﻟى معرفة أخارى ،وهكاذا يمتاد اﻟنتااج ،ويمضاي اﻟفكار إﻟاى
()0
غير نهاية وال يتوقق إال باﻟموت".
( )1سورة اﻟنحل :آية رقم .08
( ) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محماد اﻟغزاﻟاي اﻟطوساي ،وﻟاد فاي اﻟطاابران عاام
(157هـ) ،ﻟﻪ نحو مائتي مصنق منها :إحياء عﻠوم اﻟادين ،تهافات اﻟفالسافة ،تاوفي
عام (575هـ) .انظر األعالم :ﻟﻠزركﻠي ،ج  ،0ص .
( ) انظاار إحياااء عﻠااوم اﻟاادين ،أبااو حامااد اﻟغزاﻟااي ،ج  ،1ص  ،1دار إحياااء اﻟكتااب
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وبهذا :يكون اﻟعقل اﻟذي أودعﻪ اﻟااﻟق سبحانﻪ وتعااﻟى فاي اإلنساان
مهيئا ﻟتﻠقي اﻟعﻠم ،مستعدا ﻟﻠتعﻠم مستفيدا مما يتعﻠماﻪ .وألجال ذﻟاك :نارى
أن من نتاائج دعاوة اإلساالم ﻟﻠتفكيار :أن نهاض كال إماام مان أئماة اﻟعﻠام
واﻟفكر -ممتثال ﻟهاذه اﻟادعوة -يبحاث ويادر فاي ساائر اﻟعﻠاوم واﻟفناون
دون أن يجد ما يعوق نشاطﻪ اﻟفكري ،فأنتجوا عﻠما غزيرا.
وقاد أشااار اباان كثياار"إﻟااى أن هللا – تعااﻟى -شاادد اﻟنكياار عﻠااى أوﻟئااك
اﻟذين أهمﻠوا عقوﻟهم وﻟم ينتفعوا بها ،وتوعدهم باﻟعذاب اﻟشديد"( ).
قال تعاﻟى - :حكاية عنهم َ ( -وقَاﻟُوا ﻟَو ُكنما نَس َم ُع أَو نَعق ُل َما ُكنماا فاي
أَص َحاب اﻟسمعير)( ).
 توجيه التفكير الوجهة الصحيحة:إن اإلسااالم حااين دعااا إﻟااى اﻟتفكياار وحااث عﻠيااﻪ :إنمااا أراد أن يكااون
ذﻟك في دائرة نطاق اﻟعقال وحادود إدراكاﻪ ،فﻠام يطﻠاق هاذه اﻟادعوة دون
تحديد ،وﻟم يمد في حبال اﻟعقال دون حادود ،بال جااءت نصاوص كثيارة
تنهااى اﻟعقاال عاان اﻟاااوض فيمااا ال يمكاان تعقﻠااﻪ ماان أمااور اﻟغيااب.قااال
اون باﻪ عﻠماا)( .)0وقاال:
تعاﻟى(:يَعﻠَ ُم َما بَي َن أَيديهم َو َماا خَﻠفَهُام َو َال يُحيطُ َ
ان اﻟعﻠام إ مال
ك َعن اﻟرُّ وح قُل اﻟرُّ و ُح من أَمر َربِّي َو َماا أُوتياتُم م َ
( َويَسأَﻟُونَ َ
قَﻠيال)(.)1
"وهذا هو اﻟمنهج اﻟذي سار عﻠيﻪ اﻟقرآن -وهاو اﻟمانهج األقاوم -وأن
يجيب اﻟنا عما هم في حاجة إﻟيﻪ ،ما يستطيع إدراكهم اﻟبشري بﻠوغاﻪ
اﻟعربية عيسى اﻟحﻠبي وشركاه.
( )1انظر تفسير بن كثير ،ج ،1ص،010
( ) سورة اﻟمﻠك :آية رقم . 7
( ) سورة طﻪ :آية رقم . 7
( ) سورة اإلسراء :آية رقم . 85
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ومعرفتﻪ ،فاال يبادد اﻟطاقاة اﻟعقﻠياة اﻟتاي وهبهاا هللا ﻟهام فيماا ال يناتج وال
يثمر ،وفي غير مجاﻟها اﻟذي تمﻠك وسائﻠﻪ وتحايط باﻪ ،..وﻟايس فاي هاذا
حجاار عﻠااى اﻟعقاال اﻟبشااري أن يعماال ،وﻟكاان فيااﻪ توجيهااا ﻟهااذا اﻟعقاال أن
يعمل في حدوده وفي مجاﻟﻪ اﻟذي يدركﻪ فال جدوى من اﻟاابط فاي اﻟتياﻪ
وماان إنفاااق اﻟطاقااة فيماااا ال يمﻠااك اﻟعقاال إدراكاااﻪ ألنااﻪ اليمﻠااك وساااائل
إدراكﻪ"( ).
ويتضااح ماان خااالل ذﻟااك أن :اﻟعقاال يبنااي معارفااﻪ وعﻠومااﻪ عﻠااى مااا
تزوده بﻪ اﻟحوا  ،وهي باﻠقتهاا محادودة ،وباذﻟك يكاون اﻟعقال محادودا
بحدودها ،فاﻟحوا  :قاصرة عن إدراه حقائق اﻟغيب  -وﻟهذا نجد اﻟعقل
مرتبطا ومحكوما بعاﻟم اﻟمشاهدة ،وضمن حدود اﻟزمان واﻟمكان.
فهااو إذا :محاادود باﻠقتااﻪ ،وبمااا تحااده بااﻪ طبيعتااﻪ واﻟنتيجااة اﻟتااي نريااد أن
نصل إﻟيها :إن إدراكﻪ البد أن يكون في حدود ذﻟك.
"وقد اعترف اﻟعﻠماء بأن اﻟعقل اﻟبشري محدود ،وأنﻪ عاجز عان إدراه
كنااﻪ األشااياء اﻟتااي بااين يديااﻪ فااي عاااﻟم اﻟشااهادة مثاال :اﻟجاذبيااة ،فكاال مااا
شاهده اﻟعﻠماء إنما هو آثار ﻟها ودالئل عﻠيها ،فما هو اﻟحال باﻟنسبة إﻟاى
األشياء اﻟتي ﻟيست من عاﻟم اﻟشهادة ،وإنما هي من عااﻟم اﻟغياب؟ واﻟتاي
ﻟم تكن داخﻠة ضمن سيطرة اﻟعقل ،فال شك إذا إنها أبعد عﻠى اﻟعقال مان
اإلحاطة بها وإدراه كنهها وماهيتها من األمور اﻟتي يجدها أمامﻪ وباين
يديﻪ"( ).
وبناء عﻠيﻪ :إذا حاول اإلنسان أن يعمل عقﻠﻪ في غير ميدانﻪ :يعتبار خطاأ
فادحا ،وتكﻠيفا ﻟعقﻠاﻪ ماا اليطياق ،وسايرجع باﻟحسارة واﻟتعاب وﻟان يجناي
( )1انظر في الل اﻟقرآن اﻟكريم ،سيد قطب ،ج  ،1ص 11
( ) انظر :اﻟزنيدي ،عبد اﻟرحمن ،اﻟعقل مجاالتﻪ وآثاره ،ص ، 05- 01رساﻟة ماجستير.
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من ذﻟك سوى اﻟشك واﻟهم واﻟظن ،ومان هناا تظهار اﻟواقعياة فاي اإلساالم
وعظمتاﻪ حينماا جعال ﻟﻠعقال حادودا ،وهاي :عااﻟم اﻟشاهادة ال يتعاداها إﻟااى
األمور اﻟغيبية ،ألن ذﻟاك سابيل معرفتاﻪ هاو :اﻟاوحي اﻟمنازل مان عناد هللا
تعاﻟى.
ومن آثار التفكير على بناء العقل:
 اﻟتأمل في حكماة هللا وتادبيره ،فقاد خﻠاق هللا اﻟساموات واألرض وماابينهما باﻟحق ،ويدبرها باﻟحق ،وذﻟاك هاو محال اﻟتأمال واﻟتفكار اﻟاذي ال
نهاية ﻟﻪ وال حدود.
وﻟااذﻟك :ناارى أن اﻟقاارآن يااذم اﻟااذين ف مكاروا وعرفااوا دون أن يتاااذوا ماان
ُاون بهَاا
تفكيرهم غذاء ﻟﻠقﻠوب واألرواح ،قال تعاﻟى( :ﻟَهُام قُﻠُاوبِ َال يَفقَه َ
ُون بهَا َوﻟَهُم آَ َذ ِ
ك َكاألَن َعام بَل
ُون بهَا أُوﻟَئ َ
ان َال يَس َمع َ
َوﻟَهُم أَعي ُِن َال يُبصر َ
ون)( ).
ك هُ ُم اﻟغَافﻠُ َ
ضلُّ أُوﻟَئ َ
هُم أَ َ
صااص َحيَااةِ يَاا
 اﻟنظر في حكمة اﻟتشريع .قاال تعااﻟىَ ( :وﻟَ ُكام فاي اﻟق َك َعن اﻟاَمار َواﻟ َميسار قُال
ون)( ) .وقال( :يَسأَﻟُونَ َ
أُوﻟي األَﻟبَاب ﻟَ َعﻠم ُكم تَتمقُ َ
ك َماا َذا
فيه َما إث ِم َكبي ِر َو َمنَااف ُع ﻟﻠنماا َوإث ُمهُ َماا أَكبَا ُر مان نَفعه َماا َويَساأَﻟُونَ َ
ك يُبَي ُِّن م
ُون)(.)0
هللاُ ﻟَ ُك ُم اخَيَات ﻟَ َعﻠم ُكم تَتَفَ مكر َ
ون قُل اﻟ َعف َو َك َذﻟ َ
يُنفقُ َ
وفي اﻟقرآن اﻟكريم آيات كثيرة تبين حكمة اﻟتشريع ،وهاي :إقاماة اﻟعادل
واﻟحق بين اﻟنا في األرض ،وهنا يريد إيقا اﻟعقل اﻟبشري ﻟتدبر هذه
اخيات وفهمها ووعيها حتى يستطيع تطبيقها عﻠى حياتﻪ" ،ألن اإلنسان
في هذه اﻟحياة تصادفﻪ كثير مان اﻟحااالت اﻟتاي ال تنطباق عﻠيهاا اﻟقاعادة
( )1سورة األعراف ،آية رقم 01
( ) سورة اﻟبقرة ،آية رقم 01
( ) سورة اﻟبقرة ،آية رقم 1
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اﻟتشريعية اﻟواحدة انطباقاا واضاحا ،وإنماا يحتااج اإلنساان فاي ذﻟاك إﻟاى
معرفة حكمة اﻟتشاريع اﻟكامناة فيهاا ،وتارابط اﻟتشاريعات حتاى يساتطيع
تطبيق هذه اﻟقاعدة عﻠى تﻠك اﻟحاالت اﻟماتﻠفة في حياتﻪ"( ).
 العالقة بين التفكير والبناء العقلي في ضوء الثقافة اإلسالمية:
هناااه دراسااات كثياارة عنياات باﻟعقاال وترابطااﻪ مااع اﻟتفكياار وأخاارى
ﻟتو يق طرق اﻟتفكير في اﻟعمﻠيات اﻟعقﻠية ويمكن تﻠايص هاذه اﻟطارق
فيما يﻠي:
 اإلدراه اﻟحسي :قاال تعااﻟى (هُا َو اﻟماذي َج َعا َل ﻟَ ُكا ُم اﻟﻠميا َل ﻟتَسا ُكنُواُون)( ).
ك َخَيَاااات ﻟقَاااوم يَسااا َمع َ
فياااﻪ َواﻟنمهَاااا َر ُمبصااارا إ من فاااي َذﻟااا َ
فااااإلدراه اﻟحساااي هاااو أول اﻟعمﻠياااات اﻟعقﻠياااة اﻟتاااي يقاااوم بهاااا
اإلنسااان ،فاﻟساامع واﻟبصاار وسااائر اﻟحااوا ﻟهااا ارتباااط وثيااق
باﻟعمﻠيات اﻟعقﻠية.
 اإلدراه اﻟمعنوي :إن هللا تعاﻟى أنعم عﻠى اإلنساان بنعماة اﻟسامعواﻟبصر وعﻠمﻪ تسمية األشياء ﻟقوﻟاﻪ تعااﻟىَ ( :و َعﻠما َم آَ َد َم األَسا َما َء
ُكﻠمهَا)( .)0فاإلنسان اﻟمسﻠم اﻟذي يقرأ اخيات اﻟقرآنياة اﻟتاي تصاق
اﻟجنااة ،تتكااون ﻟديااﻪ صااورة حيااة عاان اﻟنعاايم ،مااع أن اﻟنعاايم ال
تدركﻪ األبصار.
 اﻟتذكر :أحد اﻟعمﻠيات اﻟعقﻠية األساسية اﻟتي أكدها اﻟقرآن اﻟكريم.قال تعاﻟىَ ( :واذ ُكارُوا إذ َج َعﻠَ ُكام ُخﻠَفَاا َء مان بَعاد َعااد َوبَا موأَ ُكم فاي
اون اﻟجبَااا َل بُيُوتااا
ون ماان ُس اهُوﻟهَا قُصُااورا َوتَنحتُا َ
األَرض تَتما ا ُذ َ
( )1انظااار :قطاااب ،محماااد ،مااانهج اﻟتربياااة اإلساااالمية ،ج  ،ص  ،80دار اﻟشاااروق،
بيروت ،ط 17 ،5هـ
( ) سورة يونس ،آية رقم 50
( ) سورة اﻟبقرة ،جزء من آية رقم 0
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فَاذ ُكرُوا آَ َال َء م
ين)( ).
هللا َو َال تَعثَوا في األَرض ُمفسد َ
 اﻟقيااا  :وهااو مقارنااة موقااق أو شاايء بموقااق معﻠااوم يماثﻠااﻪ أويناقضﻪ.
 االستقراء :عمﻠية اﻟتدرج من اﻟجزء إﻟى اﻟكل .حياث يقاوم اﻟعقالاإلنساني بتتبع اﻟجزئيات كﻠها أو بعضها ﻟﻠوصول إﻟى حكم عاام
ينطبااق عﻠيهااا جميعااا .قااال تعاااﻟى( :قُاال ساايرُوا فااي األَرض ثُ ا مم
ين)( ).
ان َعاقبَةُ اﻟ ُم َك ِّذب َ
ق َك َ
انظُرُوا َكي َ
 االسااتنباط :وهااو باختصااار عمﻠيااة عقﻠيااة تقااوم عﻠااى االسااتقراءواﻟقياااا  ،ونجااادها فاااي بااااب االجتهااااد فاااي اﻟفكااار اإلساااالمي،
واﻟمنهج اﻟعﻠمي .قال تعاﻟى ( َوﻟَو َر ُّدوهُ إﻟَاى اﻟ مرسُاول َوإﻟَاى أُوﻟاي
()0
ين يَستَنبطُونَﻪُ منهُم)
األَمر منهُم ﻟَ َعﻠ َمﻪُ اﻟمذ َ
 اﻟتقااويم :ونﻠاصااﻪ بأنااﻪ إصاادار حكاام فااي اﻟقضااايا اﻟتااي ياادركهااﻟعقاال ،أي اكتشاااف حقيقااة أو موقااق باسااتادام اﻟطاارق اﻟسااابقة.
ان َو ُك ّال آَتَينَا حُكما َوعﻠما)(.)1
قال تعاﻟى( :فَفَهممنَاهَا ُسﻠَي َم َ
ومن هنا ،يتضح أن عمﻠية اﻟتفكير تتسم باﻟشموﻟية ،وإن اﻟتفكير شامل
ﻟجوانب اﻟحياة جميعها .وإن هناه ترابط وثيق بين اﻟتفكيرواﻟبناءاﻟعقﻠي.

( )1سورة األعراف ،آية رقم 01
( ) سورة األنعام ،آية رقم
( ) سورة اﻟنساء ،جزء من آية رقم 80
( ) سورة األنبياء ،جزء من آية رقم 01
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ثالثا ا :اثر التفكير في تطوير الجانب الحضاري:
مدخل :نظرة اإلسالم إلى معنى الستخالف في األرض.
إن اإلنسان منذ أن خﻠقﻪ هللا عﻠى األرض طﻠب منﻪ أن يقوم بواجاب
االسااتاالف ،وأن يحقااق اﻟغايااة اﻟتااي أوجااده هللا ألجﻠهااا ماان اإليمااان بااﻪ
وحاااده ،واﻟتصاااديق برساااﻠﻪ ،واإليماااان بماااا أنااازل ،هاااذا اﻟااادور اﻟمنااااط
باإلنسااان كاﻠيفااة اﻟهاادف منااﻪ اﻟتعبااد هلل فااي اﻟتعمياار واﻟبناااء واﻟتشااييد
وعمارة األرض بكال ماا ﻟادى اإلنساان مان إمكاناات وقادرات ومواهاب
حتى تستقيم اﻟحياة ،وتتشبع اﻟرغبات.
وإن أثاار اﻟتفكياار ودوره فااي تطااوير اﻟبناااء اﻟحضاااري :هااو أن يفهاام
اإلنسااان ويتفكاار فااي واجااب اﻟاالفااة واﻟمقصااد منااﻪ ،وماان منظااور آخاار
كيق قامت األمم اﻟسابقة بواجاب االساتاالف ،وبعاد ذﻟاك اﻟفهام اﻟشاامل
واﻟصاااحيح ﻟﻠحضاااارة اﻟمعاصااارة باالنفتااااح عﻠيهاااا انفتاحاااا منضااابطا
بضاااوابط اﻟاااوحي" ،فااااﻟفهم اﻟشاااموﻟي اﻟصاااحيح ﻟﻠحضاااارة اﻟمعاصااارة،
واالنفتاح اﻟمنضبط نحوها أمر ضاروري ﻟﻠتباادل اﻟحضااري اﻟصاحيح،
ألن هااذا اﻟفهاام واﻟتفكياار ماان هااذا اﻟمنطﻠااق هااو اﻟااذي يم ِّكان ماان االنتقاااء
واالساااتفادة اﻟعﻠمياااة واﻟفنياااة اﻟصاااحيحة ،دون مساااا بااااﻟقيم واﻟعقائاااد
واﻟهوية"( ).
وبناء عﻠى ذﻟك :يمكن استنتاج ما يﻠي:
 أثر التفكير في تطوير البناء الحضاري:
إن أثاار اﻟتفكياار فااي تطااوير اﻟبناااء اﻟحضاااري يكماان فااي أن اﻟعقاال
اﻟمسﻠم عقل متجدد منفتح ،وﻟقد استفادت األمم واﻟحضارات اﻟساابقة مان
( )1انظر :أبو سﻠيمان ،عبد اﻟحميد أحمد ،أزمة اﻟعقل اﻟمساﻠم ،ص ، 51اﻟادار اﻟعﻠمياة
ﻟﻠكتاب اإلسالمي ،اﻟمعهد اﻟعاﻟمي ﻟﻠفكر اإلسالمي ،ط  1 1 ،0هـ 111-م.
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اﻟابرات اﻟتي جال فيهاا اﻟعقال اﻟمساﻠم فعارف ،فقبال منهاا شايئا ورفاض
أشياء ،وهذا اﻟموقق اﻟذي ينبغي ﻟﻠعقل أن يتمسك باﻪ" ،إن هاذا اﻟموقاق
اﻟحضاري اﻟمتبصار اﻟمارن ،اﻟماوزون ،حقاق ماردوده اإليجاابي اﻟفعاال
ﻟاايس عﻠااى مسااتوى اﻟحضااارات اإلسااالمية فحسااب ،وﻟكاان عباار نطاااق
اﻟحضااارات جميعااا ،اﻟعناصاار اﻟطيبااة اﻟصاااﻟحة فااي هااذه اﻟحضااارات
بمعنى أدق ،وهو خالل هذا كﻠﻪ يؤدي و يفة ﻟم تؤدها من قبل حضاارة
أخرى بهذه اﻟسعة واﻟعمق :حماية اﻟتاراث اﻟبشاري ،وتمكيناﻪ مان اﻟبقااء
في مواجهة تحديات اﻟسقوط واﻟنسيان واﻟفناء"(.)1
وﻟهااذا فااإن أثاار اﻟتفكياار اﻟااذي نقصااده هااو أن نعاارف أن اﻟنهااوض
اﻟحضاري ﻟألمة ﻟن يقوم إال من اﻟهوية واﻟتجرباة وقبال ذﻟاك مان اﻟنظار
إﻟى اﻟوحي" ،إن اﻟنهضة اﻟحضارية ﻟألماة ال يمكان أن تاتم انطالقاا مان
اﻟواقع اﻟغربي اﻟحداثي ،أو اعتمادا عﻠى عقل هالمي ،بل تتطﻠب تطوير
نموذج حضاري بديل ،انطالقا من اﻟذاتية اﻟتارياية ﻟألمة اﻟتي ال تستمد
قوامها وهويتها من تجاربها وحسب ،بل تستمدها كذﻟك من اﻟوحي اﻟذي
منحها اﻟرؤية ،وأمدها باﻟقيم ،وزودها باﻟتوجﻪ اﻟذي أدى إﻟاى هورهاا،
وإقامتهااا م
ألن اإلنسااان هااو أحااد اﻟمرتكاازات اﻟمهمااة فااي تكااوين اﻟنهضااة
وبناء اﻟحضارات"( ) .

( )1خﻠياال ،عماااد اﻟاادين ،حااول إعااادة تشااكيل اﻟعقاال اﻟمسااﻠم ،ص :،50-55دار كتاااب
األمة ،قطر ،ط  170 ،هـ.
( ) انظر :صافي ،ﻟؤي ،إعمال اﻟعقال ،ص ،05دار اﻟفكار اﻟمعاصار ،بياروت ،ط ،
 1 1هـ 118-م).
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 أثر التفكير في تجديد البناء الحضاري:
وﻟعﻠاااﻪ يجااادر إن أردناااا أن نفهااام أثااار اﻟتفكيااار وأهميتاااﻪ فاااي بنااااء
اﻟحضارات أن نأخاذ تعريفاا ﻟاـ (اﻟحضاارة) ،مان اﻟزاوياة اﻟتاي سانبحثها
وﻟعﻠااي أقااق عﻠااى تعريااق ماﻟااك باان نبااي ﻟﻠحضااارة فهااو يعرِّفهااا بأنهااا:
"مجموعااة اﻟشااروط اﻟمعنويااة واﻟماديااة اﻟتااي تتاايح ﻟمجتمااع مااا أن يقاادم
جميع اﻟضمانات االجتماعية ﻟكل فرد يعي فيﻪ"( .)1وكذﻟك سأقق عﻠى
إحاادى إبااداعات ماﻟااك باان نبااي وهااى "نظريااة اﻟعااواﻟم اﻟااثالث"( )؛ فااأي
إنسااان – وفقااا ﻟتﻠااك اﻟنظريااة – يعااي فااي ثالثااة عااواﻟم؛ عاااﻟم األفكااار،
وعاﻟم األشااص ،وعاﻟم األشاياء ،فﻠكال حضاارة عااﻟم أفكارهاا ،وعااﻟم
أشااصها ،وعاﻟم أشيائها.
 ويقصد بعاﻟم األفكار :هو ما يشغل عقل اإلنساان مان اﻟمعتقاداتواﻟمسﻠمات واﻟتصورات واﻟمبادئ واﻟقيم وتشمل أيضا اﻟمشااعر
واألحاسيس.
 أمااا عاااﻟم األشااااص :فيُقصااد بااﻪ مجموعااة األفااراد واﻟعالقاااتواﻟقوانين اﻟتي تنظم حياة األشااص.
 أما عاﻟم األشياء :فهو كل ما ينتجﻪ هاذا اإلنساان مان اإلنجاازاتواﻟنجاحات واﻟادمات اﻟمحسوسة واﻟمﻠموسة.
هذه اﻟعواﻟم اﻟثالثة موجودة عند كل إنسان ،وﻟكي تنهض األمم الباد
أن يتغير عاﻟم أفكار أفرادها.
وحتااى يمكاان اﻟاااروج بتوصااية عمﻠيااة فعﻠينااا االنطااالق ماان فﻠساافة
( )1ماﻟك بن بني ،اﻟمسﻠم في عاﻟم االقتصاد ،ص ،50دار اﻟشروق .،بيروت 10 ،م
( ) انظر :ماﻟك بن بني ،ميالد مجتماع ،شابكة اﻟعالقاات االجتماعياة ،ص ، 5ترجماة
عبداﻟصبور شاهين ،دار اإلنشاء ،طرابﻠس  101م
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ماﻟك بن نبي في بناء اﻟحضارة واﻟتي تتحدث عن اﻟتغيارات فاي اﻟعاواﻟم
اﻟثالثة.
عااﻟم األفكااار وعاااﻟم األشاااص وعاااﻟم األشااياء كحركاة جمعيااة فااي
األ ّمااة ،فاايمكن اﻟقااول إنااﻪ عﻠااى كاال شاااص أن يقاايم حضااارتﻪ اﻟفرديااة
اﻟااصااة بااﻪ فااي اﻟعااواﻟم اﻟثالثااة :فااي عاااﻟم األفكااار بااأن ياانظم خريطتااﻪ
اﻟمعرفية واإلدراكية ويشكل رؤية شموﻟية في عااﻟم أفكااره اﻟاداخﻠي ،ثام
يااانظم عالقاتاااﻪ باألشاااااص اﻟاااذين يمﻠكاااون تشااااركا معاااﻪ فاااي اﻟرؤياااة
اﻟشاااموﻟية وذﻟاااك ﻟتكاااوين شااابكة عالقاااات يجتماااع فيهاااا رجاااال اﻟنهضاااة
بعالقات قوية حتي ﻟو ﻟم تكن تنظيمية ﻟكنﻪ ارتباط أدبي ،ثام فاي اﻟنهاياة
عﻠيﻪ أن يكون منتجا في عااﻟم األشاياء فاإذا كاان مفكارا فﻠيناتج مؤﻟفاات،
وإن كااان طبيب اا فﻠاايكن إنتاجااﻪ اﻟبحثااي مباادعا ،وإن كااان مهندسااا فﻠاايكن
إنتاجﻪ في اخالت ..إﻟى آخره.
إن مشكﻠة اﻟحضارة كما يراها ماﻟك بان نباي :هاي مشاكﻠة اإلنساان،
ومشكﻠة اﻟتراب ،ومشكﻠة اﻟوقت ،ويتم اﻟتفاعل بين هذه اﻟعناصر اﻟثالثاة
بفكااارة دينياااة ،وهاااو ماااا رافاااق تركياااب اﻟحضاااارة (أيُّ حضاااارة) عبااار
اﻟتاريخ ،وهذه اﻟصيغة تأخاذ شاكل اﻟمعادﻟاة اﻟتاﻟياة" :إنساان  +تاراب +
( )
وقت"
فاإلنسان هو اﻟاذي يعتناق اﻟفكارة ويتفاعال بهاا فيصابح إنساانا فعّااال
يستثمر اﻟتراب واﻟوقت وينطﻠق من فكرتﻪ اﻟدينية نحاو ثقافاة خاصاة باﻪ
ﻟيبني بذﻟك جميعﻪ حضارة.
وعند اﻟتاطيط ﻟﻠحضارة البد من االنطاالق مان شاروط اﻟحضاارة،
( )1انظار :ماﻟاك بان بناي ،شااروط اﻟنهضاة ،ص ،57-18دمشاق ،دار اﻟفكار بإشااراف
ندوة ماﻟك بن بني 180 ،م
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فاااإن أي نااااتج حضااااري يتطﻠاااب تفاعااال عناصااار :اإلنساااان واﻟتاااراب
واﻟوقت ،وتصبح اﻟمعادﻟة هي:
حضارة = إنسان +تراب+وقت" ،وال ياتم تفاعال اﻟعناصار اﻟاثالث
إال بتدخل ُم َر ِّكب معاين هاو اﻟفكارة اﻟدينياة ،واﻟتاي رافقات فعاال تركياب
اﻟحضارة عبر اﻟتاريخ"( ) فالباد مان حمال اإلنساان ﻟﻠفكارة اﻟدينياة اﻟتاي
تفعل فعﻠها في طاقة اإلنسان.
 "ﻟكي نبني مجتمعا أفضل ،فذﻟك ال يكون بتكديس األفراد بحياثال تربطهم مصاﻟح مشتركة وأهداف واحدة ،وﻟكن بناء اﻟمجتماع
األفضل يكون بتأﻟيق األفراد عﻠاى فكارة عاماة ،فاإذا فقادت هاذه
اﻟفكرة فقد فقدت اﻟصالت بين األفراد"( ).
 وضع تصميم ﻟﻠثقافة ،يشكل استراتيجيﻪ في بناء وتركيب اﻟثقافةاﻟتي هي عنصر هام من عناصر تكوين أي حضارة.
"وﻟبناء ثقافة في مجتمع خال من ثقافاة أو هادف ،الباد مان تركيبهاا
من :اﻟمبدأ األخالقاي ،واﻟاذوق اﻟجمااﻟي ،واﻟمنطاق اﻟعﻠماي ،واﻟصاناعة،
فإن تمت هذه اﻟعناصر األربعة ﻟﻠثقافة ،نرتقي ﻟمستوى اﻟحضارة"(.)0
()1
إن "اسااتراتيجيﻪ ماﻟااك باان نبااي ﻟﻠتصااميم اﻟثقااافي واﻟحضاااري"
تتضمن اﻟنقاط اﻟتاﻟية:
 ال تحاال مشااكﻠتنا اﻟثقافيااة باالسااتعارة عاان مجتمااع آخاار فﻠواقعنااا
ي ال يمكن إعادة بناء حضارتنا عﻠى
ي وإسالم ِ
ي عرب ِ
أسا ِ ثقاف ِ
سواه.
( )1اﻟمصدر اﻟسابق ،ص 5 -11
( ) انظر :اﻟمصدر اﻟسابق ،ص 88
( ) انظر :اﻟمصدر اﻟسابق ،ص 81
( ) انظر :ماﻟك بن نبي ،شبكة اﻟعالقات االجتماعية ،ص 5
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 تصااافية اﻟماااوروث اﻟثقاااافي ،واﻟمساااتورد اﻟثقاااافي ،ﻟياااتم وصااال
االيجابي منها بمقتضيات اﻟمستقبل.
 تاﻠُّق اﻟمجتمع ،وال فعاﻟية اﻟفارد ،هماا صافة اﻟالثقافاة ﻟﻠمجتماع،
والبد من إعادة بناء اﻟثقافة.
 أن تشمل عمﻠياة اﻟتصاميم اﻟثقاافي جمياع فئاات وطبقاات وأعماار
اﻟمجتمع.
 أن تدخل اﻟثقافة اﻟمربية كل مجال وحيِّز فاي حياتناا ،فتادخل كال
مكان يتعامل معﻪ اﻟنا  ،ويوميا.
 أن يقتنااع اﻟمجتمااع بااأن تثقيااق اإلنسااان هااو أهاام شاايء ويصاابح
اﻟمجتمع "مدرسة يتاح فيهاا ﻟكال فارد أن ياتعﻠم ويعﻠام ،وماتبارا
( )
يتم فيﻪ إعداد اﻟقيم اﻟثقافية اﻟمتطابقة مع ضرورات اﻟنمو".
والخالصة:
إن أثاار اﻟتفكياار فاااي تطااوير اﻟبناااء اﻟحضااااري يتمثاال فااي مواكباااة
اﻟتطااور باﻟجديااد واﻟمفيااد فااي ميااادين اﻟتكنوﻟوجيااا ،واﻟتقاادم اﻟصااناعي،
واﻟعﻠمااااي ،وتشااااجيع اﻟمفكاااارين واﻟمباااادعين ،وفسااااح اﻟمجااااال ﻟﻠعﻠماااااء
واﻟمثقفين واﻟمفكرين في صناعة اﻟتقادم واﻟحضاارة ،وباذﻟك تنماو اﻟحيااة
بشااكل متكاماال ماان جميااع اﻟجوانااب ،وفااي جميااع االتجاهااات ،ويكااون
اﻟتفكير قادرا عﻠى مواجهة اإلشكاﻟيات واألزمات واﻟتحديات اﻟمعاصارة
واﻟتاي ساأتناوﻟها فاي اﻟمبحاث اﻟقاادم وهاو (أثار اﻟتفكيار فاي تقاويم اﻟبنااء
اﻟثقافي).
( )1انظر :اﻟقريشي ،عﻠي :اﻟتغيير االجتماعي عند ماﻟك بن نبي :منظور تربوي ﻟقضايا
اﻟتغيير في اﻟمجتمع اﻟمسﻠم اﻟمعاصار ،ص  ، 17 - 88اﻟقااهرة :اﻟزهاراء ﻟإلعاالم
اﻟعربي 181 ،م .باختصار.
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 أثر التفكير في بناء الجانب المعرفي:
ﻟقد اعتنى اإلسالم بتكوين اﻟتفكير وتوجيهﻪ ،وذﻟك من خالل تكاوين
اﻟعقﻠية اﻟعﻠمية اﻟفريادة واﻟمتميازة ،اﻟمساتنيرة بناور اﻟاوحي ،تﻠاك اﻟعقﻠياة
اﻟرافضة ﻟكل تقﻠيد وتبعية ،اﻟغير مستساﻠمة ﻟﻠثقافاة اﻟمساتعارة ،ثقافاة إنّاا
وجدنا آباءنا عﻠى أمة .وكما هاو مؤكاد ومعاروف أناﻪ ال يمكان ﻟﻠعﻠام أن
يزدهاار ويتطااور ،ويبنااى عﻠااى جااذور راساااة ،وال يمكاان ﻟألفكااار أن
تنضج ،وﻟﻠتفكير أن يستقيم ،،ما ﻟم تكن وفقا ﻟﻠعقﻠية اﻟعﻠمية اﻟتي أشارت
ﻟها اخيات اﻟقرآنية ،وهذا ما عمل اﻟقارآن عﻠاى إيجااده ،بدعوتاﻪ اﻟقوياة،
وتوجيهاتﻪ اﻟنيرة واﻟمتكررة ﻟتكوين "اﻟعقﻠية اﻟعﻠمية" اﻟمتحررة ،اﻟتي ال
تانهض اﻟعﻠاوم إال عﻠاى كاهﻠهاا ،يقاول اﻟقرضااوي" :فهاو ـ أي اﻟقارآن ـ
ياارفض اﻟعقﻠيااة اﻟارافيااة ،وياارفض اﻟعقﻠيااة اﻟمقﻠاادة ،وياارفض اﻟعقﻠيااة
اﻟمتارصة ،ويرفض اﻟعقﻠية اﻟمتبعة ﻟﻠهوى"( ).
إن أثر اﻟتفكير في اﻟبناء اﻟمعرفي ال ينبغي أن يكون في مجال حفاظ
اﻟعﻠوم واستظهارها ،فإن بني إسرائيل كان اختالفهم بعد أن عﻠموا اﻟحق
وعرفوا اﻟحقيقة ،بل ال بد أن يكون أثر اﻟتفكير في كيفياة ترجماة اﻟعﻠاوم
إﻟى معارف تفاعﻠية تنعكس عﻠى سﻠوه اﻟفرد واﻟمجتمع ،ويتضح أثرهاا
في اﻟتعامل واﻟتواصل االجتماعي.
إن اإلسالم من خالل نصوصاﻪ اﻟشارعية فاي اﻟتفكيار يادعو إﻟاى أن
يقاااوم اﻟتفكيااار واﻟعقااال بااادوره اﻟرياااادي فاااي اﻟمعرفاااة واﻟبنااااء اﻟعﻠماااي،
واﻟحصول عﻠى أعﻠى اﻟمراتب اﻟعﻠمية سعيا في محارباة اﻟجهال ،ومحاو
األميااة اﻟعقﻠياااة ،ويااادعو إﻟااى اﻟمعرفاااة بماااا فااي اﻟكاااون مااان ماﻠوقاااات،
وموجودات ،تدل عﻠى عظمة اﻟااﻟق جل وعال.
( )1اﻟقرضاوي ،يوسق ،اﻟعقل واﻟعﻠم في اﻟقرآن اﻟكريم ،ص. 15
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ويتضح هذا األثر من خالل:
أولا :األمر بالقراءة والتفكر وطلب العلم:
ﻟقااد تمياازت هااذه األمااة بأنهااا أمااة اﻟقااراءة ،فباااﻟقراءة باادأ تكوينهااا،
وبناؤهااا ،وإنشاااء تصااوراتها ،ومعتقااداتها ،وإقامااة قواعااد بنائهااا اﻟعقﻠااي
واﻟنفسي؛كل ذﻟك بدأ باألمر باﻟقراءة ،فقاد كاان أول ماا نازل مان اﻟقارآن
ق﴾( ) ،ثام تﻠتهاا آياة اﻟتوكياد عﻠاى
ك اﻟماذي َخﻠَا َ
قوﻟﻪ تعاﻟى﴿ :إق َرأ باسام َربِّا َ
ك األَكا َر ُم﴾( ) وهااذه اﻟتأكياادات فااي اﻟقاارآن
األهميااة واﻟفضاال﴿ :اقا َرأ َو َربُّا َ
اﻟكااريم دﻟياال عﻠااى ضاارورة اﻟقااراءة وطﻠااب اﻟمعرفااة ونجااد ذﻟااك يتكاارر
بأﻟفااا متعااددة ومتنوعااة منهااا..اقاارأ ،تفكاار ،اعقاال ،تاادبر ،تفقااﻪ ،انظاار،
تبصر...
"وﻟقااد كااان ﻟألمااة اإلسااالمية تاااريخ حافاال باإلنجااازات اﻟكباارى فااي
شتى اﻟمجاالت واﻟمتابع ﻟتاريخ اﻟنمو اﻟحضااري فاي اإلساالم يﻠحاظ أناﻪ
كااان مقترنااا باااﻟقراءة وحااب اﻟعﻠاام ،واﻟشااغق باﻟمعرفااة ،وكثاارة اﻟعﻠماااء
واﻟباحثين في ميادينها اﻟماتﻠفة ،مما اليادظ مجااال ﻟﻠشاك فاي أن اﻟقاراءة
وحب اإلطالظ هاو أحاد اﻟحﻠاول اﻟمهماة ﻟألزماة اﻟحضاارية اﻟتاي تعااني
منها أمة اإلسالم"(.)0
وبناء عﻠيﻪ :فإن اﻟاطوة األوﻟى نحو اﻟتقدم اﻟثقافي واﻟحضااري يبادأ
من إيجاد اﻟدافع نحو اﻟقاراءة واإلطاالظ وحاب اﻟعﻠام اﻟمعرفاة وذﻟاك مان
خااالل أنااواظ اﻟقااراءة مثاال اﻟقااراءة االكتشااافية ،واالنتقائيااة ،واﻟتحﻠيﻠيااة،
وغيرها من أنواظ اﻟقراءات.
( )1سورة اﻟعﻠق ،آية رقم
( ) سورة اﻟعﻠق ،آية رقم 0
( ) بكار ،عبد اﻟكريم ،اﻟقراءة اﻟمثمرة مفاهيم وآﻟيات ،ص ،5دار اﻟقﻠام ،دمشاق ،اﻟادار
اﻟشامية ،بيروت ،ط 1 1 ،5هـ
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ثانيا ا :تطوير طريقة التعليم والمعرفة:
وذﻟاااك بتجااااوز طريقاااة اﻟتﻠقاااين إﻟاااى طريقاااة اﻟحاااوار واﻟمناقشاااة،
واﻟتحﻠيااااال ،واﻟتركياااااب ،إلحيااااااء اﻟقااااادرة عﻠاااااى االساااااتنباط واﻟفهااااام
واالجتهاد…حيث إن اﻟقراءة بطريقة اﻟتﻠقين واﻟتسﻠيم اﻟمطﻠاق تجعﻠناا ال
نفكر فيما نقرئﻪ ،وال فيما نقوﻟﻪ ونسمعﻪ ،ويصبح دورنا فقط نقل ما فاي
اﻟسطور إﻟى اﻟصدور ،وتنقﻠب اﻟقراءة حينئذ من وسيﻠة إﻟى غاية.
ومن هنا يمكن اﻟقول" :بأنناا بحاجاة ماساة ﻟتطاوير اﻟقاراءة واﻟتعﻠايم
ﻟكي نمﻠك منهجية اﻟتفكيار(اﻟشاامل)اﻟاذي يسااعد عﻠاى رؤياة اﻟاياارات،
ويطرح اﻟبدائل ،ويدره اﻟتأثيرات اﻟمتبادﻟة ،واخثاار اﻟمترتباة عﻠاى كال
خيار ،وهذا ﻟن يتأتى إال من خالل اﻟمعرفة اﻟمتنوعاة ،ودراساة تجاارب
عﻠماء األمة ،وعﻠوم اﻟتفكير اﻟحديثة ،وإحياء اﻟحوار واﻟمناقشة اﻟهادفاة،
( )
وفتح باب اﻟنقد اﻟبناء اﻟذاتي"
وبناء عﻠى ذﻟاك :فاإن إعماال تفكيار اﻟمساﻠم فاي اﻟبنااء اﻟمعرفاي مان
جانب اﻟقراءة واﻟتعﻠيم وطﻠب اﻟعﻠم ينبغي أن يرقى إﻟى درجة اﻟمسؤوﻟية
فااي فهاام اﻟعﻠااوم اﻟموروثااة ،واالجتهاااد واﻟتجديااد فيهااا بمااا يواكااب ثقافااة
اﻟعصار ،وبمااا يواجاﻪ اﻟتحااديات اﻟراهنااة ،وال يقاق دور اﻟتفكياار واﻟعقاال
فااي اﻟبناااء اﻟمعرفااي عنااد حفااظ اﻟعﻠااوم واسااتظهارها فحسااب باال يتعاادى
األماار إﻟااى فهمهااا وتحﻠيﻠهااا وتنقيتهااا ماان اﻟشااوائب ،ذﻟااك أن اﻟمنهجيااة
اﻟقرآنية قادرة عﻠى قيادة اﻟتفكير نحو اﻟتفاعل مع اﻟمعطياات واﻟماؤثرات
اﻟاارجية.

( )1مقاااال عااان ،اﻟتفكيااار سااابيل إﻟاااى اﻟنهضاااة فاااي اﻟشااابكة اﻟعنكبوتياااة ،راباااط اﻟمقاااال
 ،http://www.a-znaqd.com/nahdha.htmمنبر عبد اﻟحكيم اﻟفيتوري.
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من طبيعة اإلنسان ومن خالل جهاوده اﻟمتنوعاة فاي اﻟحيااة ،يحااول
دائما أن يعرف ماذا أنجز منهاا ،ومااذا بقاي عﻠياﻪ ﻟينجاز ،واﻟفارد حينماا
يفعل ذﻟك إنما يهدف إﻟى معرفة قيمة األعمال اﻟتاي قاام بهاا مقارناة بماا
بذل منها من جهد ومال ووقت .وﻟيست معرفة اﻟقيمة هنا هادفنا فاي حاد
ذاتها ،بقدر ما هي مقصودة ﻟمعرفة أيستمر اﻟفرد فاي تﻠاك اﻟجهاود اﻟتاي
يبذﻟها ﻟتحقيق ذﻟك اﻟعمل ،وبنفس األساﻠوب اﻟاذي كاان يتبعاﻪ ،أم يتطﻠاب
األمر تغيرا في األسﻠوب ،أو اﻟطريقاة ﻟﻠوصاول إﻟاى نتاائج أفضال ومان
هذه اﻟمقدمة اﻟتي تعتبر خطوة ﻟﻠتعرف عﻠى اﻟتقويم سوف نتنااول معناى
اﻟتقويم ،وأهميتﻪ وأسسﻪ ومعاييره.
 تعريفات التقويم:
هناه تعريفات متعددة ﻟﻠتقويم وﻟذا سأحاول هنا أخذ تعريفين هاامين
تاتص ببحثي في أثر اﻟتفكير عﻠى تقويم اﻟبناء اﻟثقافي:
التعريف األول
تعني كﻠمة اﻟتقاويم "تقادير اﻟشايء وإعطائاﻪ قيماة ماا ،واﻟحكام عﻠياﻪ
وإصالح اعوجاجﻪ .وياﻠط اﻟبعض باين اﻟتقاويم واﻟتقيايم ويارى اﻟابعض
بأنهما يعطيان اﻟمعنى نفسﻪ فاﻟتقويم تعني باإلضافة إﻟى قسمة اﻟشيء أو
اﻟعمل ،تعديل أو تصحيح أو تصويب ما أعوج منﻪ .أما كﻠمة تقييم فتادل
( )
فقط عﻠى إعطاء قيمة ﻟذﻟك اﻟشيء أو اﻟعمل"
التعريف الثاني:
يعرفااﻪ اﻟﻠقاااني "بأنااﻪ عمﻠيااة اﻟتشااايص اﻟتااي يااتم ماان خالﻟهااا رصااد
االيجابياات واﻟسااﻠبيات واﻟبحاث عاان األساباب اﻟكامنااة وراء كال قصااور
( )1سعادة ،جودت أحمد وإبراهيم ،عبد هللا محمد اﻟمنهج اﻟمدرساي فاي اﻟقارن اﻟحاادي
واﻟعشرين ،ص  ،115مكتبة اﻟفالح ﻟﻠنشر واﻟتوزيع .اﻟكويت 110( ،م).
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وضعق واﻟتفكير في سبل اﻟعالج"( ).
ومن خالل هذين اﻟتعاريفين وغياره مان اﻟتعريفاات يتباين ﻟاي معناى
اﻟتقويم وعالقتﻪ باﻟبناء اﻟثقافي في اﻟنقاط اﻟتاﻟية:
 اﻟتقويم عمﻠية تشايصاية ،بمعناى أناﻪ يهاتم بتحدياد ناواحي اﻟقاوة
ونقااااط اﻟضاااعق فاااي اﻟبنااااء اﻟثقاااافي أو اﻟمواضااايع اﻟثقافياااة أو
اﻟشاص اﻟمثقق.
 اﻟتقويم عمﻠية وقائية ،بمعناى أناﻪ يعمال عﻠاى تفاادي اﻟوقاوظ فاي
اﻟاطأ عند تكرار اﻟمواقق اﻟتي كانت موضاوظ تقاويم مان قبال،
باالستفادة مما يعرف باﻟتغذية اﻟراجعة.
 اﻟتقااويم عمﻠيااة عالجيااة ،حيااث يسااتهدف فااي اﻟمرحﻠااة اﻟنهائيااة
تحقيق اﻟتعديل أو اﻟتحسين قدر اإلمكاان ﻟﻠصاورة اﻟمفضاﻠة اﻟتاي
نحتاجها في اﻟبناء اﻟثقافي ﻟﻠفرد واﻟمجتمع عﻠى حا ٍّد ساواء واﻟتاي
تسعى باﻟرقي اﻟفكري واﻟنهوض اﻟحضاري.
 أهمية التقويم في البناء الثقافي:
هناه عدة نقاط تبرز من خالﻟهاا أهمياة اﻟتقاويم ،وأهمياة تاأثيره فاي
مجال اﻟبناء اﻟثقافي ويمكن إجماﻟها في اختي:ـ
 ترجع أهمية اﻟتقويم إﻟى أنﻪ قد أصبح جزءا أساسيا من كل عملثقافي ،أو برنامج معرفي من أجل معرفة قيمتﻪ ،أو جادوى ذﻟاك
اﻟعمل .أو ذﻟك اﻟبرناامج ﻟﻠمسااعدة فاي اتاااذ قارار بشاأنﻪ ساواء
كاااان ذﻟاااك اﻟقااارار يقضاااي بإﻟغائاااﻪ أو االساااتمرار فياااﻪ وتنميتاااﻪ
وتطويره .واﻟتقويم يمثل حﻠقة هامة وأساسية في هذا اﻟتطوير.
( )1اﻟﻠقاني ،أحمد حساين ،اﻟمنااهج باين اﻟنظرياة واﻟتطبياق ،ص  ، 0اﻟقااهرة :عااﻟم
اﻟكتب 181 .م.
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 ألن اﻟتشايص ركن أساسي من أركان اﻟتقويم فإنﻪ يمكننا اﻟقاولباااأن هاااذا اﻟاااركن يسااااعد اﻟقاااائمين عﻠاااى أمااار اﻟبنااااء اﻟثقاااافي
واﻟحضاااري عﻠااى رؤيااة اﻟمياادان اﻟااذي يعمﻠااون فيااﻪ بوضااوح
وموضوعية سواء كان هذا اﻟميدان هو اﻟثقافي أو اﻟحضااري أو
االقتصادي أو اﻟتربوي أو حتى اﻟعالقات اﻟقائمة بين اﻟمؤسسات
اﻟثقافية وغيرها من اﻟمؤسسات األخرى.
 عرض نتائج اﻟتقاويم ،تجعال اﻟفارد واﻟمجتماع يادره موقعاﻪ مانتقدمﻪ هاو ذاتاﻪ ومان تقدماﻪ باﻟنسابة ﻟﻠمجتمعاات مان حوﻟاﻪ ،وقاد
يدفعﻪ هذا نحو تحسين أدائﻪ اﻟثقاافي ويعازز مان دوره اﻟجياد فاي
اﻟمجتمعات .
 يؤدي اﻟتقويم ﻟﻠمجتمع خدمات جﻠيﻠاة ،حياث ياتم بواساطتﻪ تغيياراﻟمسار ،وتصحيح اﻟعيوب ،وبها تتجنب األمة عثارات اﻟطرياق،
ويقﻠل من نفقاتها ويوفر عﻠيها اﻟوقت ،واﻟجهد.
 أسس التقويم ومعاييره
إن اﻟقاادرة عﻠااى اﻟتقااويم تبنااى ماان خااالل معرفااة اﻟمعااايير واالﻟتاازام
بتطبيقها .وسنتعرف من خالل هذا اﻟمطﻠب عﻠى معاايير وأساس اﻟتقاويم
وأ ذكر منها مايتعﻠق ببحثنا ودراستنا وكيفية تفعيل وتطبيق هذه اﻟمعايير
فااي عااالج وتصااحيح أوضاااظ اﻟبناااء اﻟثقااافي ماان جوانبااﻪ اﻟماتﻠفااة وماان
أهمها وأبرزها مايﻠي:
 اعتماااد اﻟمفهااوم اﻟواسااع ﻟمنهجيااة اﻟبناااء اﻟثقااافي فيتناااول اﻟتقااويماﻟجوانب اﻟماتﻠفة ﻟشاصية اﻟمثقق ويهتم بااﻟتغيير اﻟحاصال فاي
سﻠوكﻪ في االتجاه اﻟمرغوب فيﻪ.
 -إجراء اﻟتقويم في ضوء أهداف اﻟبناء اﻟثقافي.
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 وضع اﻟمقترحات واﻟتوصيات ﻟتطاوير اﻟجواناب اﻟماتﻠفاة ﻟﻠبنااءاﻟثقافي.
 أن يكاااون اﻟتقاااويم موضاااوعيا وال يتاااأثر باﻟعوامااال اﻟشاصااايةكاﻟمزاجية أواﻟتعصب أو أي من معوقات اﻟتقويم اﻟفاعﻠة.
 "أن يكون اﻟتقويم صادقا فيقوم ما يراد تقويمﻪ فقط"( ). "أن يكون اﻟتقويم مستمرا"( ). "أن يكون موضوعيا"( :)0ويقصد باﻟموضوعية في اﻟتقاويم هاياﻟتحرر من اﻟتحيز أو اﻟتعصب وعدم إدخال اﻟعوامال اﻟشاصاية
.
 أن يكون اﻟتقويم تشايصيا وعالجيا ،أي أنﻪ يصق نواحي اﻟقوةونواحي اﻟضعق في اﻟبناء اﻟثقافي.
 عالقة التفكير بعملية التقويم:
ماان أكثاار أنااواظ اﻟتقااويم شاايوعا ،اﻟتقااويم اﻟمسااتمر فااي اﻟحياااة اﻟيوميااة
ﻟسﻠوكنا وثقافتنا ومعارفنا .ومن أجل أن يت ّم اﻟتقاويم اﻟساﻠيم ،ال با ّد ﻟﻠمارء أن
يضع مقاييس ذات صﻠة ،وأن يجمع األدﻟّة اﻟمناسبة ،وأن يُح ِّكام هاذه األدﻟّاة
بما يتّفق مع اﻟمعايير.
ويتميّااز اﻟتفكياار اﻟناقااد عاان غيااره ماان أنااواظ اﻟتفكياار األخاارى ،بكااون
اﻟمف ِّكر مدركا ﻟاصائص ومميزات اﻟتفكير اﻟناقد ،ويراجع نفساﻪ باساتمرار
ساااعيا ﻟتحساااين نوعيّاااة اﻟتفكيااار مااان أجااال معاﻟجاااة اﻟبنااااء اﻟثقاااافي معاﻟجاااة
صحيحة .واﻟتفكير اﻟناقد يحتوي عﻠى عدد من اﻟمك ّونات واﻟاصائص ،بال
( )1انظااار :فاااتح هللا ،منااادور عباااد اﻟساااالم ،تنمياااة مهاااارات اﻟتفكيااار ،ص ،1 5
بتصرف
( ) اﻟمرجع اﻟسابق ،ص 1 0
( ) اﻟمرجع اﻟسابق ،نفس اﻟصفحة
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ّ
إن ك ّل مك ّوناتاﻪ ،وخصائصاﻪ ،تشا ّكل شابكة عمال متكامﻠاة ،يمكان تطبيقهاا
بفاعﻠية ،ﻟيس عﻠى اﻟمستوى األكاديمي اﻟتعﻠيماي أو اﻟثقاافي أو اﻟسياساي أو
االقتصادي فحسب ،بل عﻠى صاعيد كا ِّل بُعاد مان أبعااد اﻟحيااة .وباختصاار
يمكن اﻟقول بأنﻪ:
" يساعد عﻠى اﻟمشاركة اﻟفعاﻟة في اﻟمجتمع"( ).
" يكساااب اﻟمثقاااق اﻟتجاااارب اﻟماتﻠفاااة اﻟتاااي تعاااده ﻟﻠتكياااق ماااع
( )
مقتضيات اﻟحياة األنية وتهيئﻪ ﻟﻠنجاح في اﻟمستقبل"
 إعداد أفراد ﻟديهم اﻟقدرة عﻠى اتااذ اﻟقرار
وقد تمت اإلشاارة إﻟاى اﻟتفكيار اﻟناقاد وخصائصاﻪ فاي مطﻠاب أناواظ
اﻟتفكير في اﻟمبحث اﻟتمهيدي ﻟهذا اﻟبحث.
 أثر التفكير في تقويم البناء الثقافي (وسائل وأفكار):
ﻟقااد فقااد اﻟتفكياار اإليجااابي اﻟقااويم ﻟاادى األفااراد فااي اﻟعاااﻟم اإلسااالمي
اﻟمعاصر اﻟكثير من االمتيازات وأصبح مهددا بكثير من معوقات اﻟبنااء
اﻟثقااافي(( )0وس اوف أتعاارض ﻟمعرفتهااا وطاارق عالجهااا وتقويمهااا فااي
اﻟمبحث اﻟتاﻟي) اﻟتاي جعﻠتاﻪ يفقاد اﻟكثيار مان اﻟفاعﻠياة واﻟعطااء واإلنتااج
اﻟفكري ،بعد أن عاش عصورا ذهبية يتربع فيها عﻠى عاروش اﻟسايادة،
وميادين اﻟعطاء اﻟعﻠمي اﻟحضاري ،وﻟعل اﻟسبب في ذﻟك يمكن تﻠايصﻪ
في عناصر ونقاط منها:
 إضاااعة س انمة اﻟتفكياار وفريضااة اﻟتاادبر فااي اﻟكااون واﻟحياااة ﻟاادى
( )1انظر :فتح هللا ،مندور عبد اﻟسالم ،تنمية مهارات اﻟتفكير ،ص 1 5
( ) اﻟمرجع اﻟسابق ،نفس اﻟصفحة
( ) ماان تﻠااك اﻟمعوقااات :اﻟتبعيااة واﻟتقﻠيااد ،واﻟجمااود واﻟتطاارف ،ودعااوى غﻠااق باااب
االجتهاد ،وتعارض اﻟعقل واﻟنقل ،واﻟعصبية واﻟجهل وغيرها.
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كثير من أفراد األمة اإلسالمية
 اإلصابة باﻟكسل اﻟفكري ،واﻟتقﻠيد اﻟمعرفي.
 غياااب اﻟااوعي باﻟاادور اﻟمناااط باااﻟتفكير واﻟعقاال فااي اﻟبناااء اﻟثقااافي
ﻟألمة.
 ضاااعق جﻠساااات اﻟتفكيااار اﻟصاااحيح اﻟتاااي تحاساااب فيهاااا األماااة
اإلسالمية نف َساها وتتأ ممال فاي تصارفاتها ﻟتحا ِّد َد اﻟصاواب فتﻠز َماﻪ
واﻟاطأ فتجتنبﻪ.
ومن خالل استقصاء اﻟدور اﻟتارياي إلعمال اﻟتفكير في بناء اﻟثقافة
واﻟحضاااارة ﻟألماااة واﻟمتمثااال فاااي إنتااااج اﻟمعرفاااة ،واجتهاااادات األئماااة
واﻟمفكرين ،ونتاج األوائل يظهر ﻟناا أن اﻟتفكيار اﻟعقﻠاي ﻟﻠمجتماع اﻟمساﻠم
عااااش فاااي أوج قوتاااﻪ وعنفواناااﻪ ،وأبﻠاااى باااالء حسااانا فاااي خدماااة اﻟعﻠااام
واﻟمعرفة.
اب اﻟساابق ،واﻟرتبااة األساامى ،فااي
حيااث ناﻟاات األمااة اإلسااالمية قصا َ
إنجاااب اﻟمفكاارين واﻟمباادعين دهاارا بعااد دهاار ،وكااان ﻟﻠدوﻟااة اإلسااالميمة
ونهضااتها اﻟتعﻠيميمااة دو ِر فااي اﻟتمكااين واﻟتهيئااة ألهاال اﻟفكاار واﻟعﻠاام بااأن
ياترقااوا اﻟطريااق نحااو اإلبااداظ واالكتشاااف واﻟتفكياار االبتكاااري ،وﻟااو
ف مكرنااا فااي حياااة هااؤالء اﻟمف ِّكاارين واﻟعقااالء اﻟااذين خﻠمااد اﻟتااأري ُخ ذكاارهم
ﻟوجدنا أنمهم أفنوا أوقاتهم باﻟتفكير اإليجابي ،واﻟسعي اﻟحثيث ﻟمعرفة ماا
بين اﻟسطور في اﻟعﻠم واﻟمعرفة .
وعندما يتأمل اإلنسان سيرهم يجدهم ـ رحمهام هللا ـ مان أشا ِّد اﻟناا
عناية باﻟتفكير ،واﻟتشجيع عﻠيﻪ" ،فﻠقد قاﻟوا قوﻟتهم فاي ضارورة اﻟتفكيار
وأهميتﻪ ،فهذا اﻟحسن اﻟبصري يقول( :تف ُّكر ساعة ،خير من قيام ﻟيﻠاة)،
واﻟشاااافعي يوصاااي قاااائال(:اساااتعينوا عﻠاااى اﻟكاااالم باﻟصااامت ،وعﻠاااى
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االسااتنباط باااﻟفكر) وحااين قياال إلبااراهي َم باان أدهاام :إنمااك تطياال اﻟفكاارة؟
فأجاب سائﻠَﻪ قاائال( :اﻟفكارة ُّ
ماخ اﻟعقال) .هكاذا كاانوا ـ رضاي هللا عانهم
وأرضاااهم ـ يقومااون بعبااادة اﻟتفكاار ،وآﻟيمااة اﻟتعقاال ،ﻟكااي يقومااوا بمااا
افترضﻪ هللا تعاﻟى عﻠيهم ،من فريضة غيمبها كثير من اﻟمسﻠمين"( ).
إن أفضاال طريقااة ﻟعااالج مشااكﻠة اﻟبناااء اﻟثقااافي أن نعاارف أساابابها
ُ
نقاق عنادها وقفاة مراجعاة؛ ﻟكاي نعارف اﻟسابيل
وجذور إشاكاﻟياتها ،ثا مم
اﻟصاااحيح واﻟطرياااق اﻟواضاااح ﻟتاطاااي هاااذه اﻟعقباااات واﻟمعوقاااات اﻟتاااي
تعتاارض اﻟطريااق اﻟصااحيح نحااو بناااء ثقااافي متميااز ماان خااالل اﻟتفكياار
اإليجابي اﻟسﻠيم.

( )1اﻟعقاد ،عبا
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 معوقات البناء الثقافي من الجانب العقلي (الفكري)
1ـ الغزو الفكري:
ﻟقاد خطاط أعاداء األماة اإلسااالمية فاي اﻟعصار اﻟحاضار عﻠاى اﻟنياال
منهاا فاي شاتى اﻟمياادين سااواء فكرياا أو حضااريا أو اقتصااديا ونحااو
ذﻟاااك ،وتكاااررت اﻟمحااااوالت فاااي صاااور أخااارى ،ومساااارات ماتﻠفاااة
ومدروسة وذﻟك باغتيال اﻟتفكير واﻟعقال ﻟادى األماة اإلساالمية ،وإيقااف
و ائفااﻪ ،وال تاازال هااذه اﻟمحاااوالت جاريااة عﻠااى قاادم وساااق ،وتتااراوح
سااامومها باااين حاااين وآخااار ،وكاااان ذﻟاااك مدروساااا باطاااط ومشااااريع
استراتيجيﻪ ،يشجعها عﻠى ذﻟك دراسات وأبحاث عﻠمية ،ونفقات عاﻟياة،
ومؤسسات مقننة ،كﻠها تسعى إﻟى تنويم اﻟتفكير ال تنمية اﻟتفكيار ،واﻟحاد
من فاعﻠيتﻪ وعطائاتﻪ اﻟمتجددة وهو مايسمى باﻟغزو اﻟفكري.
أثر التفكير على تقويم ومعالجة الغزو الفكري:
"ﻟقااد وقفاات األماااة اإلسااالمية ممثﻠاااة فااي أصاااحاب اﻟثقافااة واﻟفكااار
واﻟدعوة إﻟى هللا مع اﻟغزو اﻟفكري عﻠى مسارات"( ):
اﻟمسار األول :تمثل في االستسالم واالنبهاار واﻟنقال واﻟتقﻠياد واﻟاذي
نتج عنﻪ اﻟتبعية اﻟحضارية.
اﻟمسار اﻟثاني :وقق موقق االستعداء واﻟمحاربة ونتج عنﻪ اﻟتاﻠاق
اﻟحضاري.
اﻟمسار اﻟثاﻟث :موقق اﻟوسط اﻟذي دعا إﻟياﻪ اإلساالم ،ونصات عﻠياﻪ
آيات اﻟقرآن واﻟمتمثل في اﻟتمييز بين اﻟنافع واﻟضاار واساتﻠهام اﻟمقاصاد
وفقا ﻟﻠرؤية اﻟوساطية ،وتحقياق االنساجام ماع نصاوص اﻟكتااب واﻟسانة،
( )1انظر :اﻟعﻠواني ،طﻪ جابر ،األزمة اﻟفكرية اﻟمعاصرة تشايص ومقترحات عالج،
ص( ،0اﻟمعهد اﻟعاﻟمي ﻟﻠفكر اإلسالمي ،اﻟطبعة األوﻟى 171 ،هـ 181-م.
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وإخضاظ تﻠك األفكار ﻟمنهج اﻟقرآن اﻟكاريم ،وقياساها بااﻟنظرة اﻟشاموﻟية
وفقا ﻟمقاصد اﻟشريعة ،واﻟذي ينتج عنﻪ حوار حضاري.
"وأمام هذا اﻟغزو اﻟفكري اﻟمادرو فاإن أثار اﻟتفكيار اﻟصاحيح فاي
مواجهتﻪ ينبغاي أن ينطﻠاق مان منطﻠقاات اﻟاوحي ،اﻟداعياة ﻟﻠقياام باﻟادور
اإليجابي واﻟفاعل ﻟﻠتفكير من خالل ممارسااتﻪ ونشااطاتﻪ اﻟمتعاددة ،بادء
من اﻟنظرة اﻟفكرية ﻟﻠكون وإبداعات اﻟااﻟق سبحانﻪ ،وأناﻪ كارم اإلنساان
ماان خااالل عقﻠااﻪ ،وجعاال اﻟعقاال مناااط اﻟتكﻠيااق ،وانتهاااء باااﻟحوار اﻟجاااد
واﻟمقناااع ماااع كااال اﻟااادعاوي واﻟمااازاعم ،وكشاااق مكاااامن اﻟجاااد فيهاااا،
واإلفصاح عان اﻟابياث وإن كاان تحات مساميات االنفتااح واﻟتطاور ،أو
اﻟقابﻠية واﻟتحضر"( ) ،قال تعاﻟى﴿ :ﻟيَمي َز ّ
هللاُ اﻟ َاب َ
يث م َن اﻟطميِّب َويَج َعا َل
اﻟ َاب َ
ك هُا ُم
ضﻪُ َعﻠَا َى بَعاض فَيَر ُك َماﻪُ َجميعاا فَيَج َعﻠَاﻪُ فاي َجهَانم َم أُوﻟَئا َ
يث بَع َ
ُون﴾( ).
اﻟ َااسر َ
 الخمو ُل والكس ُل وضعفُ اله َّمة:واﻟسبب في ذﻟك م
أن غاﻟب أفراد اﻟمجتمع يأنس إﻟى اﻟراحة واﻟ مدعاة،
ويعﻠام م
أن اﻟتفكياار اﻟااذي يوصاال إﻟااى اﻟنجاااح واﻟتفااوق فااي شااتى اﻟميااادين
يحتاج إﻟى وقت كبير ﻟتنميتﻪ ،وﻟذﻟك ترى اﻟكثي َر يقنع باﻟقﻠيل اﻟذي ﻟديﻪ،
وال يحاول االستزادةَ وال يستنهض ه ممتﻪ ﻟﻠمض ِّي قدما في إصالح عقﻠاﻪ
ورعايتﻪ بتحقيق اﻟمقاصد اﻟكبرى اﻟتي خﻠق اإلنساان ألجﻠهاا؛ ﻟكاي يعباد
ربﻪ عﻠى بصيرة ويفكر ويعمل ويرشد اﻟنفس ،وﻟو قاارن كالُّ واحاد منماا
نفسﻪ بأوﻟئك اﻟعﻠماء أو اﻟمبدعين أو اﻟماترعين؛ ألدره أنمﻪ ال فرق أبدا
( )1انظاار :اﻟعﻠااواني ،طااﻪ جااابر ،إصااالح اﻟفكاار اإلسااالمي بااين اﻟقاادرات واﻟعقبااات،
ص ، - 1اﻟمعهد اﻟعاﻟمي ﻟﻠفكر اإلسالمي ،اﻟطبعة األوﻟاى 1 ،هاـ 11 -م،
بتصرف
( ) سورة األنفال ،آية رقم 00
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بينﻪ وبينهم ،فاﻟعقو ُل واحادةِ وقاد يزياد بعضاها عان اخخار شايئا يسايرا،
وﻟكا م
ان اﻟغاﻟااب أنمهااا متساااوية؛ فمااا اﻟااذي يف ا ِّرق عقااو َل هااؤالء اﻟمباادعين
واﻟعﻠمااااء واﻟمفكااارين عااان عقوﻟناااا .واﻟجاااوابُ  :ال شااايء! ساااوى أنمهااام
اسااتثمروا طاقاااتهم واكتشاافوا اﻟكنااز اﻟكبياار فااي دواخﻠهاام ،واستنهضااوها
ﻟﻠعمل واﻟرقي بها إﻟى أن وصﻠوا إﻟى ما وصﻠوا من اﻟعاال واﻟعﻠام واﻟعاز
واﻟسااااؤدد .ونحاااان غﻠااااب عﻠينااااا اﻟيااااأ واﻟجمااااود اﻟفكااااري واﻟتراخااااي
واﻟتكاسل.
ـ التكديس لألفكار والمعارف:
إن أحد معوقات اﻟبناء اﻟثقافي في اﻟجانب اﻟحضاري كما عناد ماﻟاك
باان نبااي تكااديس األشااياء ،وتكااديس اﻟدراسااات واﻟمعااارف دون تطبيااق
وفاعﻠيااة وبناااء ،فدراسااات معاﻟجااة اﻟفقاار أو اﻟجهاال ،مااثال ،مااا هااي إال
دراسااات تكديسااية تسااعى إﻟااى بيااان إحصااائيات ثاام تطاارح اﻟعااالج عﻠااى
شااكل اﻟنقاايض ،فﻠيساات مشااكﻠتنا مااثال فااي اﻟفقاار وﻟكاان فااي عاادم اﻟشااعور
باﻟمسااؤوﻟية "فعﻠينااا أن نفكاار فااي جااذور اﻟمشااكالت وناادره أن اﻟقضااية
قضية حضارة ،وما اﻟفقر واﻟغنى وال اﻟجهل واﻟمرض إال أعراض ﻟتﻠك
اﻟمشاااكﻠة األساساااية ،إن عﻠيناااا أن ن ِّكاااون حضاااارة ،أي أن نبناااي ال أن
نكد  ،فاﻟبناء وحده هو اﻟذي يأتي باﻟحضارة ال اﻟتكديس ،وﻟناا فاي أمام
( )
معاصرة أسوة حسنة".
ـ التبعية والتقليد وعدم التجديد:
ومن معوقات اﻟبناء اﻟثقافي اﻟتقﻠيد دون تجديد ،واﻟتقﻠيد ميادان واساع
يشمل اﻟتقﻠيد في األماور اﻟعقدياة واألخالقياة واﻟفكرياة واﻟساﻠوكية وغيار
( )1ماﻟك بن نبي ،بين اﻟرشاد واﻟتيﻪ ،ص ،18دمشق :دار اﻟفكر ،بإشاراف نادوة ماﻟاك
بن نبي 108 ،م
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ذﻟك من أنواظ اﻟتقﻠيد سواء في اﻟمﻠبس أو اﻟهيئاة بال إناﻪ يتعادى األشاياء
اﻟشاصااية إﻟااى أمااور عامااة سااواء عﻠ اى مسااتوى اﻟحياااة االجتماعيااة أو
االقتصادية واﻟتعﻠيمية واإلعالمية واﻟثقافية واﻟمدنياة واﻟحضاارية وغيار
ذﻟااك .يقااول ماﻟااك باان نبااي " إن أي مشااروظ نفكاار فيااﻪ بأفكااار اﻟاابعض
( )
ونحاول انجازه بوسائل اﻟبعض اخخر معرّض ﻟﻠفشل ال محاﻟة".
"فإن دعات اﻟضارورة فإنناا قاد نقتابس اﻟحاجاات وﻟكان ال يجاوز أن
نقتاابس وسااائﻠها ،فعناادما بنااا رسااول هللا  مسااجده فااي اﻟمدينااة ،اقتاابس
اﻟمسﻠمون اﻟحاجة إﻟى وسيﻠة ﻟﻠنداء إﻟى اﻟصالة ،اقتبسوها عن اﻟنصارى
واﻟيهود ،ﻟكنهم ﻟم يقﻠدوا اﻟنصارى أو اﻟيهاود فاي تنفياذ هاذا اﻟناداء وإنماا
( )
جاؤوا بوسيﻠة جديدة هي اخذان".
وبناء على ذلك:
فاااإن اإلنساااان يميااال إﻟاااى ماااا أﻟفاااﻪ وعرفاااﻪ مااان عاااادات ومعتقااادات
ومفااهيم ،وربماا أكساب هاذه األفكاار واﻟمعتقادات قداساة ـ كفعال اﻟكفاار
اﻟذين قاﻟوا إنا وجدنا آبائنا عﻠى أماة وإناا عﻠاى آثاارهم مقتادون ـ ،فيأخاذ
يبحث عن أدﻟة ﻟتأييدها مما يؤدي إﻟى جمود اﻟتفكير ورفضاﻪ ﻟكال فكارة
جديدة ،غير محاول ﻟفهمها أو بيان وجﻪ اﻟصواب فيها ،فتصابح األفكاار
اﻟقديمة متغﻠغﻠة فاي اﻟانفس واﻟعقال ويصاعب اﻟاتاﻠص منهاا ،وإذا انتشار
اﻟتقﻠيااد وتمسااك اﻟنااا بمااا أﻟفااوه فااإن اﻟجمااود واﻟتاﻠااق ساايكون اﻟثماارة
اﻟطبيعية ﻟمثل هذا اﻟسﻠوه.
وبعد أن عرفنا بعض معوقاات اﻟبنااء اﻟثقاافي أحاب أن أضاع بعاض
( )1اﻟمرجع اﻟسابق ،ص . 5
( ) انظاار:وجهااة اﻟعاااﻟم اإلسااالمي ،ترجمااﻪ عبااد اﻟصاابور شاااهين ،ص  ،0اﻟقاااهرة:
مكتبة دار اﻟعروبة 151 ،م.
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اﻟوسااائل واألفكااار واﻟتااي سااتكون كفيﻠااة بااإذن هللا ع ا مز وجاال ﻟتنميااة أثاار
اﻟتفكير ودوره وتفعيﻠﻪ في تقويم اﻟبناء اﻟثقافي ،واﻟتي تؤسس ﻟجيل مفكر
نهضوي يسعى ﻟبناء أ ممتﻪ ومجتمعﻪ ،ومن ذﻟك:
 االعتراف باﻟمشاكل واألخطاء في جواناب اﻟبنااء اﻟثقاافي :وهاذا
االعتراف هو أول درجات اﻟعالج واﻟتقويم ،البد مان االعتاراف
أن ما نعانيﻪ اﻟيوم ونتجر ّ
ظ مرارتﻪ بكل أساى مان جاراء ضاعق
بعض جواناب اﻟبنااء اﻟثقاافي األمار اﻟاذي أدى إﻟاى تغييار بعاض
اﻟمالمح اﻟعقدية واألخالقية واﻟسﻠوكية إنماا يعاود إﻟاى تﻠاك اﻟهاوة
اﻟسااحيقة ،وذﻟااك اﻟشاارأ اﻟحاااد بااين ثقافااة إسااالمية هااي اﻟمثااال
األمثل ،واﻟحل األوحاد ﻟﻠااروج مان األزماة وأعناي باذﻟك أزماة
اﻟمثقااق اﻟمسااﻠم اﻟمتمثﻠااة فااي ضااعق إنتاجااﻪ اﻟفكااري وعطائااﻪ
األخالقي وقيمﻪ اﻟحضارية وبين ما تعيشﻪ األمة اإلسالمية عﻠاى
مستوى اﻟفرد واﻟمجتمع من تاﻠق عﻠى مستوى األصاعدة ساواء
اﻟفكرية أو اﻟثقافية أو االقتصادية وغيرها.
 سااعي اﻟعﻠماااء واﻟمفكاارين واﻟتربااويين ومحاوﻟ اةُ ضااغطهم عﻠااى
وزارات اﻟتعﻠيم واﻟتربية إلدخال ما مدة من قبيل(:تعﻠم كيق تفكر،
ومهارات اﻟتفكير وأنماطﻪ ،وخطواتﻪ).
ي أهل اﻟابرة واﻟتفكير ﻟبناء معاه َد ومراكز وجمعيات تتكفمل
 سع ُ
ي فاعل يفكر بمشكالت أ ممتﻪ ،ويحاول
وتتطﻠم ُع إﻟى بناء جيل حيو ٍّ
أن يرس َم اﻟاطوطَ ﻟكيفيمة تجاوز األزمة اﻟتي تمر بها.
 عاادم اﻟيااأ ماان اﻟتفكياار ،وعاادم االﻟتفااات إﻟااى كااالم اﻟمثبِّطااين
واﻟكساﻟى.
 االسااتفادةُ ماان جميااع اﻟتقنيااات اﻟتااي وصااﻠت إﻟيهااا أماام اﻟشاارق
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واﻟغرب ،اﻟتي تادم اﻟتفكي َر ووسائﻠَﻪ ،واساتبعاد ماا ال يتساق ماع
عقيدة أهل اﻟسنمة واﻟجماعة واﻟمنهج اإلسالمي.
زرظ روح األمل في قﻠاوب األ مماة ،وباذر باذور اﻟعازة واﻟكراماة
ﻟدى اﻟانم ء واﻟجيال اﻟمساﻠم ،ﻟيتربماى عﻠاى االحتفاا بشاصايتﻪ،
واالستعالء عﻠى كل عقيدة تنافي اﻟعقيدة اإلسالميمة.
شرح أبعاد ضرورة اﻟتفكير وأهميتﻪ ﻟدى اﻟجيال اﻟمساﻠم ،وﻟمااذا
ندعو إﻟى اﻟتفكير؟ وخطورة اﻟبعد عنﻪ ،واﻟتهاون بشأنﻪ ،وإبراز
خطورة تره هذه اﻟفريضة اﻟمهمة ،وإدرا ُ
ه ما ﻟﻠتفكير من فوائد
جﻠيﻠااة قااد ال نﻠمسااها فااي اﻟوقاات اخنااي ،ومعرف اةُ م
أن أكباار فائاادة
نجتنيهااا هااي اﻟعااودةُ باأل ممااة إﻟااى روح اﻟع ا مزة واﻟسااؤدد ،و م
أن ﻟهااا
ماضيا عريقا في اﻟفكر واﻟتفكير الب مد من اساتعادتﻪ ،م
وأن اﻟتفكيار
يفااتح ﻟنااا آفاقااا واسااعة ﻟالسااتفادة ماان معﻠوماتنااا واسااتثمارها فااي
مجاااالت اﻟعقاال اﻟمفكاار ،واﻟااذي يجعﻠُنااا نقااو ُم بتطااوير معﻠوماتنااا
شيئا فشيئا ،ونحسن اﻟتعامل مع اﻟمستقبﻠيات بعﻠام وحاذر وهادوء
وبعد نظر وتاطيط.
إبااراز اﻟقاادوات اﻟقديمااة واﻟحديثااة اﻟمعاصاارة ماان اﻟشاصاايات
اﻟمبدعة واﻟمفكرة واﻟعﻠماء اﻟماتارعين واﻟعﻠمااء اﻟاذين يمتﻠكاون
آﻟيات االستنباط وأدوات االجتهاد ،وجعﻠُهام مثااال يُحتاذى ألبنااء
اﻟمسااﻠمين وفتياااتهم ،وعﻠااى رأسااهم نبينااا محم ا ِد صااﻠى هللا عﻠيااﻪ
وسﻠم ،واستنباط ما يدعو إﻟى اﻟتفكير وحسن اﻟتأمال واﻟنظار فاي
األمور وفي عواقبها من سيرتﻪ وهديﻪ وسنتﻪ.
مجاﻟسة اﻟمفكرين وأهل اﻟفكر واﻟتجارب ،واالستفادة مانهم ومان
طريقة تفكيرهم.
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 اﻟعودةُ إﻟى اإلسالم ،عودة حقيقيمة ففي كتاب هللا وسنمة رسوﻟﻪ ماا
ياادعو إﻟااى اﻟتفكياار اإليجااابي اﻟااذي ياادعو إﻟ اى اﻟرشااد واﻟفاعﻠيمااة
إلصالح اﻟفرد واﻟمجتمع.
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اخلامت
نتائج البحث:
ﻟقد توصﻠت من خالل بحثي في هذا اﻟموضوظ إﻟى جمﻠة من اﻟنتائج
واﻟتوصيات ،وفيما يأتي أهمها وأبرزها:
 بيان معنى اﻟتفكير وأنﻪ يأخذ مناحي متعاددة ،مجمﻠهاا تشاير إﻟاى
أناااﻪ نشااااط عقﻠاااي أو ذهناااي يشاااتمل عﻠاااى مجموعاااة اﻟعمﻠياااات
اﻟمعرفيااة واﻟثقافيااة ويااتم فيهااا اسااتثمار اﻟاباارات اﻟمتراكمااة عاان
اﻟفرد واستادامها ﻟﻠتعامل مع اﻟمؤثرات واﻟمتغيرات اﻟاارجية.
 بياااان معناااى اﻟبنااااء اﻟثقاااافي وأناااﻪ نظاااام متكامااال مااان اﻟمعرفاااة
واالعتقاد واﻟسﻠوه واﻟقيم اﻟتي تشتره فاي بنااء اﻟفارد واﻟمجتماع
من خالل اﻟتربية واﻟفطرة واﻟعبادة واألدوات اﻟمعرفية.
 أنﻪ عند بحث تأصيل اﻟتفكير في اﻟقرآن واﻟﻠغة وجد بأناﻪ ﻟام يارد
بصيغة اﻟمصدر وإنما ورد بصيغة اﻟفعل ،مما يدل عﻠى أن هاذه
اﻟعمﻠية اﻟفعﻠية تعرف بو يفتها وأثرهاا وهاذا ماا ينبغاي اﻟتركياز
عﻠيااﻪ وهااو مجااال دراسااتي وبحثااي هااذا وهااو اﻟجانااب اﻟمااؤثر
ﻟﻠتفكير في اﻟبناء اﻟثقافي ﻟحياة اإلنسان وسﻠوكﻪ.
 ورد في اﻟنصوص اﻟقرآنياة ذكار عادد مان اﻟعمﻠياات اﻟعقﻠياة مان
اﻟتذكر واﻟفقﻪ واﻟتدبر ،واﻟنظار ،واﻟقارآن اﻟكاريم ﻟام يصانق هاذه
اﻟعمﻠيااات اﻟعقﻠيااة وﻟاام يبااين درجاتهااا ،وهااي عمﻠيااات مترابطااة
متكامﻠة هادفاة ،ﻟاذا فاإن اﻟتفكيار فاي اﻟقارآن عمﻠياة عقﻠياة شاامﻠة
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ﻟماتﻠق أنواظ اﻟنشاط اﻟعقﻠي ﻟإلنسان.
اهتم اإلسالم باﻟحوا كوسيﻠة من وسائل اﻟتفكير اهتماماا كبيارا
يااادل عﻠاااى ذﻟاااك تاااواتر ذكرهاااا فاااي نصاااوص اﻟقااارآن واﻟسااانة،
واﻟدعوة إﻟى توجيهها توجيها مقصودا ﻟاإلدراه واﻟفهام ،واﻟاربط
بينهاااا وباااين اﻟعقااال واﻟقﻠاااب ،وتشااابيﻪ اﻟاااذين يعطﻠاااون حواساااهم
باإلنعام.
بيان مصادر اﻟتفكير وهي اﻟحس واﻟعقل واﻟوحي واﻟكون.
بيان أنواظ اﻟتفكير اﻟمتعﻠقة باﻟبحث وخصائصﻪ ومميزاتﻪ.
بيااان أهميااة اﻟتفكياار فااي ضااوء اإلسااالم وأثااره عﻠااى اﻟجوانااب
اإلنسانية وأناﻪ سابب قياام اﻟحضاارة ونهضاتها وعماارة األرض
واستثمار اﻟطاقات اﻟبشرية.
بياااان طااارق اﻟنهاااوض بااااﻟتفكير واألسااااﻟيب اﻟمتعاااددة ﻟتنميتاااﻪ
وتحساااينﻪ مثااال أساااﻠوب إثاااارة اﻟدافعياااة وإيقاااا اﻟمﻠكاااة اﻟذهنياااة
وأسااﻠوب اﻟقااراءة اﻟواعيااة وأسااﻠوب اﻟتاياال وأسااﻠوب اﻟاارحالت
اﻟتي تثري اﻟتفكير فتعمل عﻠى توسيع قاعدتﻪ بتزويده من اﻟعﻠاوم
واﻟثقافااات اﻟماتﻠفااة ،كمااا تحاادث األﻟفااا واالعتبااار باﻟسااابقين،
وتثمر اﻟقدرة عﻠى حل اﻟمشكالت اﻟتاي يكثار اﻟتعارض ﻟهاا أثنااء
اﻟرحالت.
تنوظ أسااﻟيب اﻟتفكيار ومنهاا أساﻠوب اﻟقصاة ﻟماا ﻟاﻪ مان أثار فاي
تهيئة اﻟتفكير اﻟمضطرب وتنميتاﻪ ،واﻟقاراءة اﻟمساتمرة اﻟمتفهماة
واﻟتي تفيد اﻟتفكير نموا بحيث يتوفر اﻟغاذاء اﻟرئيساي ﻟاﻪ وإماداده
باااﻟعﻠوم واﻟمعااارف واﻟتااي تعماال عﻠااى إثااراء اﻟبناااء اﻟثقااافي ماان
اﻟجانب اﻟنظري واﻟمعرفي.
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أثاار اﻟتفكياار فااي تأصاايل اﻟبناااء اﻟثقااافي يتمثاال فااي :بيااان مفهااوم
اﻟتأصيل وثمرتﻪ في اﻟبناء اﻟثقافي وبياان مرجعياة اﻟبنااء اﻟثقاافي
من خالل نصوص اﻟكتاب واﻟسنة وأثر اﻟتفكير في اﻟتاﻠص مان
اﻟارافات واﻟشعوذة مما يسبب خﻠال فاي اﻟعقيادة اﻟصاحيحة ﻟادى
اﻟمسﻠم وكذﻟك في عادم األخاذ بااﻟظن أو اتبااظ حكام اﻟهاوى وفاي
عدم اﻟتقﻠيد دون نظر وتفكر.
بيان أهداف تأصيل اﻟبناء اﻟثقافي وذﻟك مان خاالل بنااء اإلنساان
من اﻟجانب اﻟروحي واﻟجوانب األخالقية واﻟمعرفية واﻟثقافية.
بيان أثر اﻟتفكير في تطوير اﻟجانب اﻟذاتي (اﻟروحي) وتتمثل في
تربية اإليمان وتقويتﻪ وأثار اﻟهوياة واالساتمرارية واالنضاباطية
واﻟحرص وعدم اﻟعجز واالستفادة من تجارب اخخرين.
أثر اﻟتفكير في تطوير وبنااء اﻟجاناب اﻟعقﻠاي اﻟمبادظ ويتمثال فاي
اإليمان واﻟعﻠم.
بياااان اﻟعالقاااة باااين اﻟتفكيااار واﻟبنااااء اﻟعقﻠاااي فاااي ضاااوء اﻟثقافاااة
اإلسالمية
أثر اﻟتفكير ودوره في اﻟبناء اﻟثقافي من اﻟجاناب اﻟمعرفاي يتمثال
فاااي :اﻟدالﻟاااة عﻠاااى اﻟعﻠااام واﻟاااتعﻠم ،واﻟنظااار واﻟتفكااار ،واﻟتحﻠيااال
واالستنباط ،واﻟتجديد واالبتكار.
أثر اﻟتفكير في اﻟبناء اﻟحضاري يرتكز عﻠاى معرفاة اﻟاوحي مان
ناحية ،واﻟهوية واﻟتجربة من ناحية أخرى.
إن أثاار اﻟتفكياار فااي اﻟبناااء اﻟحضاااري يحتاااج إﻟااى رؤيااة تكامﻠيااة
تراعي نظريات اﻟعواﻟم اﻟثالث عاﻟم األفكار ،وعاﻟم األشااص،
وعاﻟم األشياء.
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إن مشااكﻠة اﻟحضااارة تااتﻠاص عنااد اﻟمفكاار ماﻟااك باان نبااي فااي
اإلنسان واﻟتراب واﻟوقت.
بيان أثر اﻟتفكير في تطوير اﻟبناء اﻟحضاري ويتمثل فاي مواكباة
اﻟتطااااور باﻟجديااااد واﻟمفيااااد فااااي ميااااادين اﻟتكنوﻟوجيااااا ،واﻟتقاااادم
اﻟصاااناعي ،واﻟعﻠماااي ،وتشاااجيع اﻟمفكااارين واﻟمبااادعين ،وفساااح
اﻟمجااااال ﻟﻠعﻠماااااء واﻟمثقفااااين واﻟمفكاااارين فااااي صااااناعة اﻟتقاااادم
واﻟحضاااارة ،وباااذﻟك تنماااو اﻟحيااااة بشاااكل متكامااال مااان جمياااع
اﻟجوانب.
إن أثر اﻟتفكير في مواجهاة اﻟتحاديات اﻟمعاصارة ال باد أن يكاون
نابعا من منطﻠقات اﻟمنهجية اإلسالمية اﻟتي توجهﻪ وهي :منطﻠق
اﻟوحدانية ،واالستاالف ،واﻟمسؤوﻟية.
أثر اﻟتفكير في تقاويم اﻟبنااء اﻟثقاافي يتمثال فاي أن اﻟتقاويم عمﻠياة
وقائيااة تشايصااية عالجيااة تهاادف إﻟااى اﻟسااعي باااﻟرقي اﻟفكااري
واﻟنهوض اﻟحضاري ﻟﻠفرد واﻟمجتمع.
أثر اﻟتفكيار فاي تقاويم اﻟبنااء اﻟثقاافي ياؤدي خادمات جﻠيﻠاة ﻟﻠفارد
واﻟمجتمااع حيااث يااتم بواسااطتﻪ تغيياار اﻟمسااار وتصااحيح اﻟعيااوب
وبها تتجنب األمة عثرات اﻟطريق ويوفر عﻠيها اﻟجهد واﻟوقت.
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التوصيات
في ضوء اﻟنتائج اﻟسابقة فإن دراسة اﻟبحث توصي بما يﻠي:
 ضاارورة إعااادة اﻟنظاار فااي أساااﻟيب تعﻠاايم وتعﻠاام اﻟقاارآن اﻟكااريم
وعدم اﻟوقوف في تعﻠيم اﻟقرآن عند مجرد إتقان اﻟتالوة واﻟحفظ،
باال ال بااد أن يجمااع إﻟااى ذﻟااك اﻟفهاام واﻟتاادبر واﻟتفكياار وأن يُشااجع
اﻟمتعﻠماااااون عﻠاااااى فهااااام اخياااااات وإدراه مقاصااااادها حساااااب
اسااتطاعتهم ،وأن يشااجعوا عﻠااى اﻟبحااث ﻟﻠتعاارف عﻠااى معاااني
اخياااات ،مااان أجااال أن يسااااهم اﻟقااارآن فاااي تكاااوين شاصاااياتهم
وﻟيكون جزءا أصيال من بنائهم اﻟثقافي.
 االهتمام باﻟقضايا اﻟمتعﻠقة باﻟتفكير واﻟنظر واﻟتدبر اهتماما أكبار
فاااي منااااهج اﻟتعﻠااايم ،وإياااراد اخياااات واألحادياااث اﻟداعياااة إﻟاااى
استادام اﻟتفكير واﻟعقل في جميع اﻟمناهج اﻟدراسية واﻟاربط باين
وسااائل اﻟتفكياار ومنهجيااة اﻟتعﻠاايم ﻟﻠوصااول إﻟااى مسااتوى تعﻠيمااي
متميز.
 إجراء دراسات حول مفهوم اﻟتفكير وتنميتﻪ وتوجيهﻪ في ضاوء
اإلسالم.
 إجراء دراسات حول كال ناوظ مان أناواظ اﻟتفكيار بشاكل خااص
ومستفيض وتؤصل جميع مفرداتﻪ اﻟتأصايل اﻟشارعي مثال :أثار
اﻟتفكير اﻟناقد في ضوء اإلسالم .أثر اﻟتفكير اإلبداعي فاي ضاوء
اإلسالم .أثر اﻟتفكير اﻟعﻠمي في اﻟحضارة اإلسالمية .أثر اﻟتفكير
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فااي األماان اﻟفكااري ،أثاار اﻟتفكياار فااي بناااء األساارة اﻟمسااﻠمة .أثاار
اﻟتفكير في بناء اﻟعقيدة.
 إعداد دراسة متاصصة في أحد أساﻟيب تنمية اﻟتفكير وتطبيقاتﻪ
وآثااااره وأن توجاااﻪ اﻟدراساااات واﻟبحاااوث إﻟاااى دراساااة وتحﻠيااال
اﻟسيرة اﻟنبوية واستنباط أثر اﻟتفكير ودوره في اﻟبناء اﻟثقافي مان
خااالل ساايرة اﻟنبااي صااﻠى هللا عﻠيااﻪ وسااﻠم وعالقتااﻪ باﻟصااحابة
رضي هللا عنهم وبناء اﻟحضارة اإلنسانية.
 إقامة دورات تدريبية عﻠى مستوى األفراد واﻟمؤسسات اﻟتربوية
واﻟتعﻠيميااة عاان كيفيااة االسااتفادة ماان أساااﻟيب اﻟتفكياار ومعرفااة
أنواعﻪ وطرق تطبيقها في اﻟحياة اﻟيومية ﻟالرتقاء باﻟبناء اﻟثقافي
ﻟﻠفرد واﻟمجتمع.
 دراسة أساﻟيب اﻟتقويم اﻟمتعﻠقة باﻟبناء اﻟثقافي ومدى فعاﻟيتهاا فاي
اﻟتأصيل واﻟتطوير.
 ضرورة اﻟتوسع في تنمية وتحسين أساﻟيب اﻟتفكير وتطبيقها فاي
اﻟمناااهج اﻟدراسااية عﻠااى مسااتوى اﻟماادار واﻟمعاهااد واﻟكﻠيااات
واﻟجامعات.
وصﻠى هللا وسﻠم عﻠى نبينا محمد وعﻠى آﻟﻪ وصاحابتﻪ وساﻠم تساﻠيما
كثيرا.
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ثبت المصادر والمراجع
 القرآن الكريم) اباان اﻟقاايم ،اﻟتفسااير اﻟقاايم ،حققااﻪ محمااد حامااد اﻟفقااي ،دار اﻟكتااب
اﻟعﻠمية ،بيروت  108م
) ابن اﻟقيم ،شمس اﻟدين محماد ،اﻟوابال اﻟصايب رافاع اﻟكﻠام اﻟطياب،
تحقياااق :عباااد اﻟااارحمن قائاااد ،،دار عااااﻟم اﻟفوائاااد ،مكاااة اﻟمكرماااة،
 1 5هـ
 )0ابااان عاشاااور ،محماااد اﻟطااااهر ،تفساااير اﻟتحريااار واﻟتناااوير ،ط ،
مؤسسة اﻟتاريخ ،بيروت 777 ،م.
 )1ابن منظور ،أبو اﻟفضل ،جماال اﻟادين محماد بان مكارم ،ت0 :
هـ ،ﻟسان اﻟعرب ،ط  ،دار اﻟفكار ،بياروت 1 7 ،هاـ 117 -
م.،
 )5أبو سﻠيمان ،عبد اﻟحميد أحماد ،أزماة اﻟعقال اﻟمساﻠم ،اﻟادار اﻟعﻠمياة
ﻟﻠكتاااااب اإلسااااالمي ،اﻟمعهااااد اﻟعاااااﻟمي ﻟﻠفكاااار اإلسااااالمي ،ط،0
 1 1هـ 111-م.
 )5أبو سﻠيمان ،عبد اﻟحميد أحماد ،أزماة اﻟعقال اﻟمساﻠم ،اﻟادار اﻟعﻠمياة
ﻟﻠكتاااااب اإلسااااالمي ،اﻟمعهااااد اﻟعاااااﻟمي ﻟﻠفكاااار اإلسااااالمي ،ط ،0
 1 1هـ 111-م.
 )0األصفهاني ،اﻟراغب ،ت 1 5 :هـ ،مفردات أﻟفا اﻟقرآن اﻟكاريم،
تحقيااااق :صاااافوان عاااادنان داودي ،دار اﻟقﻠاااام - ،دمشااااق ،واﻟاااادار
اﻟشامية ،بيروت ،ط  1 ،هـ  11 -م،
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 )8اﻟبااااري ،أبااي عبااد هللا محمااد باان إسااماعيل ،صااحيح اﻟبااااري:
( 55هـ) ،رقم  ، 7تحقيق :محب اﻟدين اﻟاطيب ،رقم  7ط ،
 1 1هـ ،اﻟمكتبة اﻟسﻠفية ،اﻟقاهرة
 )1باادري ،ماﻟااك ،اﻟتفكاار ماان اﻟمشاااهدة إﻟااى اﻟشااهود ،ط  ،اﻟمعهاااد
اﻟعاﻟمي ﻟﻠفكر اإلسالمي 11 ،م.
 ) 7باادري ،ماﻟااك ،اﻟتفكاار ماان اﻟمشاااهدة إﻟااى اﻟشااهود ،اﻟمعهااد اﻟعاااﻟمي
ﻟﻠفكر اإلسالمي ،ط  11 ،م.
) بكااار ،عبااد اﻟكااريم ،فصااول فااي اﻟتفكياار اﻟموضااوعي ،دار اﻟقﻠاام،
دمشق ،ط. 775 ،1
) بكااار ،عبااد اﻟكااريم ،فصااول فااي اﻟتفكياار اﻟموضااوعي ،دار اﻟقﻠاام،
دمشق ،ط  1 5 ،1هـ 775 -
 ) 0تايﻠر ،أحمد أبو زيد ،سﻠساﻠة نواباغ اﻟفكار اﻟغرباي ،دار اﻟمعاارف،
مصر.
 ) 1اﻟتفكياار اإليجااابي ،ضاامن سﻠسااﻠة مهااارات اﻟحياااة اﻟمثﻠااى ،مكتبااة
ﻟبنان ،بيروت ،ط  775 ،م.
 ) 5اﻟجرجاااني ،عﻠااي باان محمااد ،اﻟتعريفااات ،اﻟاادار اﻟتونسااية ﻟﻠنشاار،
تحقيق إبراهيم األبياري ،اﻟطبعة اﻟثاﻟثة 1 0 :هـ
 ) 5جروان ،فتحي عبد اﻟرحمن ،تعﻠيم اﻟتفكير ،دار اﻟكتااب اﻟجاامعي،
اإلمارات 111 ،م
 ) 0جريشة ،عﻠي ،منهج اﻟتفكير اإلسالمي ،دار اﻟتضامن ،اﻟقاهرة ،ط
 175 ،هـ 185 -م،
 ) 8جعفر ،نوري ،اﻟتفكير طبيعتﻪ وتطوره ،ط  ،بغداد 100 ،م.
 ) 1اﻟجوزياااة ،ابااان اﻟقااايم ،مفتااااح دار اﻟساااعادة ومنشاااور والياااة اﻟعﻠااام
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واإلرادة،
 ) 7اﻟحااارثي ،إبااراهيم أحمااد ،اﻟتفكياار واﻟتعﻠاايم واﻟااذاكرة فااي ضااوء
أبحاث اﻟدماغ ،مكتبة اﻟشقري ،اﻟرياض 1 ،هـ.
) حريري ،أسامة ،اﻟتطوير اﻟذاتي د ،دار اﻟمجتمع ،ط  1 1هـ،
جدة.
) اﻟاازن ،عالء اﻟدين عﻠي بن محماد بان إباراهيم اﻟبغادادي ،تفساير
ﻟباب اﻟتأويل في معاﻟم اﻟتنزيل 70 ،دار اﻟمعرفة ،بيروت.
 ) 0اﻟااﻟاادي ،د .محمااود ،اﻟتفكياار ،مكتبااة اﻟرساااﻟة اﻟحديثااة ،عمااان ،ط
 175 ،هـ  185 -م
 ) 1اﻟاطيب ،عمر عودة ،ﻟمحات في اﻟثقافة اإلسالمية ،ط  ،مؤسساة
اﻟرساﻟة ،بيروت،
 ) 5خﻠيل ،عماد اﻟادين ،حاول إعاادة تشاكيل اﻟعقال اﻟمساﻠم :،دار كتااب
األمة ،قطر ،ط  170 ،هـ.
 ) 5دي بونو ،إدوارد ،تعﻠيم اﻟتفكير ،ترجمة عاادل ياساين وإيااد مﻠحام
وتوفيااق اﻟعمااري ،مؤسسااة اﻟكوياات ﻟﻠتقاادم اﻟعﻠمااي ،اﻟكوياات ،ط ،
 181م.
 ) 0اﻟاارازي ،محمااد باان أبااي بكاار باان عبااد اﻟقااادر ،ماتااار اﻟصااحاح،
ترتيب  /اﻟسيد محمود خاطر ،اﻟمطبعة األميرية ،اﻟقااهرة ،اﻟطبعاة
اﻟسابعة  150م.
 ) 8زكريا ،فؤاد ،اﻟتفكير اﻟعﻠمي ،دارعاﻟم اﻟمعرفة 180 ،م.
 ) 1اﻟزنيدي ،عبد اﻟرحمن ،اﻟمثقق اﻟعربي بين اﻟعصارانية واإلساالم،
دار كنوز اشبيﻠيا .ط 107 ،0هـ 771/م.
 )07سعادة ،جودت أحمد وإبراهيم ،عبد هللا محمد اﻟمنهج اﻟمدرسي في
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اﻟقاااارن اﻟحااااادي واﻟعشاااارين ،ص  .115مكتبااااة اﻟفااااالح ﻟﻠنشاااار
واﻟتوزيع .اﻟكويت 110( ،م).
 )0اﻟسااعدي ،عبااد اﻟاارحمن ،تيسااير اﻟكااريم اﻟاارحمن فااي تفسااير كااالم
اﻟمنان – تحقيق عبد اﻟرحمن اﻟﻠويحق ،تقاديم فضايﻠة اﻟشايخ  /عباد
اﻟعزيز اﻟعقيل ،واﻟشايخ  /محماد اﻟعثيماين ،مؤسساة اﻟرسااﻟة ،ط ،
 1هـ.
 )0اﻟشاصية ومنهج اإلسالم في بنائها ورعايتها ،ناصار بان عباد هللا
اﻟتركاي ،سﻠساﻠة اﻟرسااائل اﻟجامعياة ( ،)51عمااادة اﻟبحاث اﻟعﻠمااي،
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط  1 5 ،هـ
 )00اﻟشاانقيطي ،ساايد محمااد اﻟساااداتي ،نحااو منهجيااة إسااالمية ﻟﻠعﻠااوم
االجتماعية ،اﻟرياض :دار اﻟمسﻠم  1 5هـ
 )01اﻟشااوكاني ،محمااد عﻠااي باان محمااد ،ت 57 :هااـ ،فااتح اﻟقاادير
اﻟجااامع بااين فنااي اﻟروايااة واﻟدرايااة ماان عﻠاام اﻟتفسااير ،دار إحياااء
اﻟتراث اﻟعربي ،بيروت.
 )05صااااافي ،ﻟااااؤي ،إعمااااال اﻟعقاااال ،ص ،05دار اﻟفكاااار اﻟمعاصاااار،
بيروت ،ط  1 1 ،هـ 118-م).
 )05صاﻟح ،سعد اﻟدين ،باين عﻠام االجتمااظ اإلساالمي وعﻠام االجتمااظ
اﻟغربي ،مكتبة اﻟصحابة ،جدة ، 1 1 ،ط .
 )00عطاء هللا ،خضر أحماد ،دراساات فاي آفااق اﻟفكار اإلساالمي ،دار
اﻟفكر ﻟﻠنشر واﻟتوزيع ،دبي ط  1 ،هـ 117/م
 )08اﻟعقاد ،عبا محمود ،اﻟتفكير فريضاة إساالمية ،ص  ،51نهضاة
مصر ﻟﻠطباعة ،اﻟقاهرة،
 )01اﻟعﻠواني ،طﻪ جابر ،إسالمية اﻟمعرفة بين األمس واﻟياوم ،،اﻟمعهاد
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اﻟعاﻟمي ﻟﻠفكر اإلسالمي ،ط  1 0 ،هـ  115 -م).
 )17عمادة اﻟبحث اﻟعﻠمي كتاب اﻟتأصيل اإلسالمي ﻟﻠعﻠوم االجتماعياة،
اﻟرياض :مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .
 )1اﻟغزاﻟي ،أبو حامد ،إحيااء عﻠاوم اﻟادين ،دار إحيااء اﻟكتاب اﻟعربياة
عيسى اﻟحﻠبي وشركاه.
 )1فااتح هللا ،مناادور عبااد اﻟسااالم ،تنميااة مهااارات اﻟتفكياار ،دار اﻟنشاار
اﻟدوﻟي ،ط  1 1 ،هـ  778 -م.
 )10اﻟفيروز آبادي ،محمد بن يعقوب ،ت  8 0هـ ،اﻟقاامو اﻟمحايط،
دار اﻟمؤسسة اﻟعربية
 )11اﻟفيااومي ،اﻟعالمااة أحمااد باان محمااد اﻟمقاارئ ،ت 007هااـ اﻟمصااباح
اﻟمنير ،،ط بدون ،مكتبة ﻟبنان 108 ،م
 )15اﻟقرضاوي ،يوسق ،اإليماان واﻟحيااة ،مؤسساة اﻟرسااﻟة ،بياروت،
ط 170 ،1هـ
 )15اﻟقرضاوي ،اﻟعقل واﻟعﻠم في اﻟقرآن اﻟكريم،
 )10اﻟقرطباااي ،أباااو عبااادهللا محماااد بااان أحماااد األنصااااري اﻟازرجاااي
األندﻟسي :ت 50هـ ،اﻟجامع ألحكام اﻟقرآن ،تحقياق :عباداﻟرزاق
اﻟمهدي ،دار اﻟكتاب اﻟعربي ،بيروت.
 )18اﻟقريشااي ،عﻠااي :اﻟتغيياار االجتماااعي عنااد ماﻟااك باان نبااي :منظااور
تربااوي ﻟقضااايا اﻟتغيياار فااي اﻟمجتمااع اﻟمسااﻠم اﻟمعاصاار ،اﻟقاااهرة:
اﻟزهراء ﻟإلعالم اﻟعربي 181 ،م.
 )11قطب ،محمد ،قبسات من اﻟرسول ،دار اﻟشروق ،بيروت .ط . 5
 )57قطااب ،محمااد ،ماانهج اﻟتربيااة اإلسااالمية ،دار اﻟشااروق ،بيااروت،
ط 17 ،5هـ.
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 )5قطااب ،ساايد ،فااي ااالل اﻟقاارآن ،اﻟقاااهرة :دار اﻟشااروق ،اﻟطبعااة
اﻟعاشرة.
 )5اﻟﻠﻠقااني ،أحماد حساين ،اﻟمنااهج باين اﻟنظرياة واﻟتطبياق ،اﻟقاااهرة:
عاﻟم اﻟكتب 181 .م.
 )50ماﻟك بن بني ،اﻟمسﻠم في عااﻟم االقتصااد ،دار اﻟشاروق .،بياروت،
 10م
 )51ماﻟك بن بناي ،شاروط اﻟنهضاة ،دمشاق ،دار اﻟفكار بإشاراف نادوة
ماﻟك بن بني 180 ،م
 )55ماﻟك بن بني ،ميالد مجتمع ،شابكة اﻟعالقاات االجتماعياة ،ترجماة
عبداﻟصبور شاهين :،دار اإلنشاء ،طرابﻠس  101م
 )55اﻟمباره ،محمد ،اإلسالم واﻟفكار اﻟعﻠماي ،،بياروت ،ط 018 ،
هـ  108 -م
 )50اﻟمباااركفوري ،صاافي اﻟاارحمن ،اﻟرحيااق اﻟماتااوم ،دار باان كثياار
ﻟﻠطباعة واﻟنشر واﻟتوزيع ط  1 5هـ 11 /.م.
 )58محسن ،عبد اﻟحميد ،منهج اﻟتغير االجتماعي في اإلسالم ،مؤسسة
اﻟرساﻟة ،بيروت ،ط 170 ،0هـ.،
 )51ماادكور ،عﻠااي ،اﻟمفاااهيم األساسااية ﻟمناااهج اﻟتربيااة ،دار أسااامة،
اﻟرياض ،ط  1 7 ،هـ
 )57مصااطفى ،إبااراهيم وآخاارون ،اﻟمعجاام اﻟوساايط ،،اﻟمكتبااة اﻟعﻠميااة،
طهران
 )5مقال عن ،اﻟتفكير سبيل إﻟى اﻟنهضة في اﻟشبكة اﻟعنكبوتية ،رابط
اﻟمقال  ،http://www.a-znaqd.com/nahdha.htmمنبرعبد اﻟحكيم
اﻟفيتوري
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 )5اﻟنحوي ،عدنان عﻠي رضا ،اﻟنهج اإليماني ﻟﻠتفكيار ،دار اﻟنحاوي،
اﻟرياض 1 ،هـ.
 )50اﻟنيسابوري ،أبي اﻟحسين مسﻠم بن اﻟحجاج ،صحيح مساﻠم ،تحقياق
محمد فؤاد عبد اﻟباقي ،دار إحياء اﻟتراث اﻟعربي ،بيروت.
 )51هﻠف  ،جوردان وسميث ،فيﻠيب ،اﻟتفكيار اﻟتاأمﻠي ،ترجماة :محماد
اﻟعزاوي وإبراهيم خﻠيل شهاب ،مراجعاة :محماد ساﻠيمان شاعالن،
دار اﻟنهضة اﻟعربية ،اﻟقاهرة 150 ،م.
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فهرس الموضوعات
الموضوع

الصفحة
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5
0
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1
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7

اإلهداء ---------------------------------------------------
شكر وتقدير ----------------------------------------------
اﻟتمهيد وفيﻪ :أوال :اﻟتعريق بمصطﻠحات اﻟبحث -------------
تعريق األثر في اﻟﻠغة -------------------------------------
تعريق األثر في االصطالح -------------------------------
تعريق األثر في اﻟجانب اﻟثقافي ----------------------------
تعريق اﻟتفكير في اﻟﻠغة -----------------------------------
تعريق اﻟتفكير في االصطالح -----------------------------
مفهوم اﻟبناء اﻟثقافي ---------------------------------------
معنى اﻟبناء -----------------------------------------------
معنى اﻟثقافة في اﻟﻠغة --------------------------------------
معنى اﻟثقافة اصطالحا ------------------------------------
اﻟبناء اﻟثقافي ----------------------------------------------
معنى اﻟبناء اﻟثقافي ----------------------------------------
تعريق اﻟبناء اﻟثقافي --------------------------------------
اﻟمبحث األول :ﻟمحة موجزة عن اﻟتفكير1 --------------------
أهمية اﻟتفكير وتأصيﻠﻪ في ضوء اإلسالم --------------------
أثر اﻟتفكير عﻠى اﻟجوانب اإلنسانية في ضوء اﻟقرآن واﻟسنة 5 ---
تكريم هللا تعاﻟى ﻟإلنسان عﻠى سائر اﻟماﻠوقات 5 ---------------
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سبب قيام اﻟحضارة ونهضتها ------------------------------
اﻟتفكير وسيﻠة ﻟمعرفة ما في اﻟكون من حقائق وسنن وقوانين --
اﻟتفكير هو أحد وسائل االستقرار اﻟنفسي واﻟطمأنينة ----------
إشباظ اﻟتفكيرحب االستطالظ واالكتشاف ﻟدى اﻟفرد ----------
أثر اﻟتفكير في عمﻠية اﻟتذكر -------------------------------
أثر اﻟتفكير في استثمار اﻟطاقات اﻟبشرية وعمارة األرض -----
ثانيا :دالالت نظائر اﻟتفكير ومعانيها ------------------------
ثاﻟثا :أساﻟيب وطرق في تحسين اﻟتفكير ---------------------
أسﻠوب اﻟتأمل ---------------------------------------------
أسﻠوب ذكر هللا------------------------------------------ .
أسﻠوب إثارة اﻟدافعية وإيقا اﻟمﻠكة اﻟذهنية ------------------
أسﻠوب اﻟقراءة اﻟواعية ------------------------------------
أثر اﻟبيئة واﻟمحيط االجتماعي ------------------------------
أسﻠوب اﻟتايل وأثره في تحسين اﻟتفكير ---------------------
أسﻠوب اﻟرحالت ------------------------------------------
رابعا :مصادر اﻟتفكير -------------------------------------
خامسا ُ :أنواظ اﻟتفكير --------------------------------------
اﻟتفكير اﻟعﻠمي --------------------------------------------
خصائص ومميزات اﻟتفكير اﻟعﻠمي -------------------------
اﻟتفكير اإلبداعي ------------------------------------------
خصائص ومميزات اﻟتفكير اإلبداعي -----------------------
اﻟتفكير اﻟناقد ----------------------------------------------
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خصائص ومميزات اﻟتفكير اﻟناقد 5 ---------------------------
اﻟمبحث اﻟثاني :أثر اﻟتفكير في تأصيل اﻟبناء اﻟثقافي 51 ----------
تعريق مفهوم اﻟتأصيل في اﻟﻠغة واالصطالح 55 ----------------
خالصة اﻟتعريق 50 -----------------------------------------
اﻟبناء اﻟثقافي وعالقتﻪ باﻟمفاهيم ذات اﻟعالقة بﻪ 50 ---------------
عالقة اﻟبناء اﻟثقافي باﻟحضارة 50 -----------------------------
عالقة اﻟبناء اﻟثقافي باﻟعﻠم 58 ----------------------------------
أهداف تأصيل اﻟبناء اﻟثقافي من منظور اﻟثقافة اإلسالمية 51 -----
بناء اإلنسان من اﻟجانب اﻟروحي 51 ---------------------------
بناء اإلنسان من جوانب اﻟقيم األخالقية 51 ----------------------
بناء اإلنسان من اﻟجوانب اﻟمعرفية واﻟثقافية 57 -----------------
5
أثااااار اﻟتفكيااااار فاااااي تأصااااايل اﻟبنااااااء اﻟثقاااااافي فاااااي ضاااااوء
اﻟنصوص اﻟقرآنية واﻟسنة اﻟنبوية .
أثر اﻟتفكير في بناء اﻟعقيدة واﻟتوحيد 5 ------------------------
أثر اﻟتفكير في اﻟتاﻠص من اﻟارافات واﻟشعوذة 55 --------------
أثر اﻟتفكير في عدم األخذ باﻟظن أو إتباظ حكم اﻟهوى 50 ---------
أثر اﻟتفكير في عدم اﻟتقﻠيد دون نظر وتفكر 50 ------------------
اﻟمبحث اﻟثاني :أثر اﻟتفكير في تطوير اﻟبناء اﻟثقافي 51 ----------
أثااار اﻟتفكيااار فاااي تطاااوير اﻟبنااااء اﻟثقاااافي مااان اﻟجاناااب اﻟاااذاتي 07
(اﻟروحي) .
مدخل :نظرة اإلسالم ﻟإلنسان من اﻟجانب اﻟذاتي (اﻟروحي) 07 ---
أثر اإليمان في تطوير اﻟذات 0 -------------------------------
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ثمرات وآثار قوة اإليمان عﻠى اﻟبناء اﻟذاتي 01 ------------------
أثر اﻟهوية اإليجابية في تطوير اﻟذات 05 -----------------------
أثر االستمرارية في اﻟتطوير اﻟذاتي 00 -------------------------
أثر االنضباطية واالﻟتزام في تطوير اﻟذات 08 ------------------
أثر اﻟحرص وعدم اﻟعجز في تطوير اﻟذات 01 ------------------
أثر االستفادة من تجارب اخخرين في تطوير اﻟذات 01 ----------
بناء اﻟجانب اﻟعقﻠي اﻟمبدظ 8 ---------------------------------
معنى اﻟعقل في اﻟﻠغة 8 --------------------------------------
معنى اﻟعقل في االصطالح 8 --------------------------------
و يفة اﻟعقل 81 ----------------------------------------------
قيمة اﻟعقل في ضوء اإلسالم 85 -------------------------------
من آثار اﻟتفكير عﻠى بناء اﻟجانب اﻟعقﻠي اﻟمبدظ 85 --------------
اﻟعالقة بين اﻟتفكير واﻟبناء اﻟعقﻠي في ضوء اﻟثقافة اإلسالمية 1 --
أثر اﻟتفكير في تطوير اﻟجانب اﻟحضاري 10 --------------------
مدخل :نظرة اإلسالم إﻟى معنى االستاالف في األرض 10 ------
أوال :أثر اﻟتفكير في تطوير اﻟبناء اﻟحضاري 10 ----------------
ثانيا :أثر اﻟتفكير في تجديد اﻟبناء اﻟحضاري 15 -----------------
أثر اﻟتفكير في تطوير بناء اﻟجانب اﻟمعرفي 11 -----------------
أوال :األمر باﻟقراءة واﻟتفكر وطﻠب اﻟعﻠم 77 --------------------
ثانيا :تطوير طريقة اﻟتعﻠيم واﻟمعرفة 7 ------------------------
اﻟمبحث اﻟثاﻟث :أثر اﻟتفكير في تقويم اﻟبناء اﻟثقافي 7 ------------
معنى اﻟتقويم وأهميتﻪ 70 --------------------------------------
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أوال :تعريفات اﻟتقويم 70 --------------------------------------
ثانيا :أهمية اﻟتقويم في اﻟبناء اﻟثقافي 71 -------------------------
أسس اﻟتقويم ومعاييره 75 -------------------------------------
عالقة اﻟتفكير بعمﻠية اﻟتقويم 70 --------------------------------
أثر اﻟتفكير في تقويم اﻟبناء اﻟثقافي (وسائل وأفكار) 70 -----------
معوقات اﻟبناء اﻟثقافي من اﻟجانب اﻟعقﻠي (اﻟفكري) 7 -----------
اﻟغزو اﻟفكري 7 ---------------------------------------------
أثر اﻟتفكير عﻠى تقويم ومعاﻟجة اﻟغزو اﻟفكري 7 ---------------
ُ
وضعق اﻟه ممة -----------------------------
اﻟامو ُل واﻟكس ُل
اﻟتكديس ﻟألفكار واﻟمعارف --------------------------------
اﻟتبعية واﻟتقﻠيد وعدم اﻟتجديد 0 -------------------------------
اﻟااتمة 8 --------------------------------------------------
نتائج اﻟبحث 1 ----------------------------------------------
اﻟتوصيات 0 ------------------------------------------------
فهر اﻟمراجع 5 -------------------------------------------
فهر اﻟموضوعات 05 --------------------------------------
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