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امللخص

هـدف

البحث إىل بيان دور الرتبية اإلســامية يف حتقيق األمن الفكري لدى أفراد

املجتمع ،ويف سبيل ذلك جاء املبحث األول لتوضيح مفهوم األمن الفكري،
وأمهيته ،وتناول املبحث الثاين مفاســد اختــال األمن الفكري من خالل

موضحا للدور
مناقشــة مهددات األمن الفكري ومفاســد زعزعته ،ثم كان املبحــث الثالث
ً
الذي تقوم به الرتبية اإلســامية يف حتقيق األمن الفكــري ،وقد خلص البحث إىل عدة نتائج

من أمهها ما ييل:

ـ أن األمن الفكري يف اإلسالم استمد جذوره وأمهيته من الكتاب والسنة كمصدرين
أساسيني للترشيع.
ودعاة الفتنة مــن أبرز املهددات الداخلية لألمن الفكري ،ويف
ـ ُتعد الفئة الضالة ُ
املقابــل ُتعترب العوملة والغزو الفكري من أخطــر التحديات اخلارجية املعارصة
لألمن الفكري.

ـ أن من أهم الركائز التي تقوم عليها الرتبية اإلسالمية يف حتقيقها لألمن الفكري:
غرس العقيدة اإلســامية يف نفوس أفراد املجتمع ،وإظهار وســطية اإلســام
واعتداله وتوازنه ،وتنمية احلوار اإلجيايب والتفكري الســليم ،وطاعة والة األمر
ولزوم اجلامعة ،وتوحيد مصدر التلقي يف مجيع األمور والقضايا التي هتم املسلمني.
الكلامت املفتاحية :الرتبية اإلسالمية ـ حتقيق ـ األمن الفكري.

املراسالت اخلاصة هبذا البحث توجه إىل نايف بن راشد الرحييل naif.rashed@yahoo.com
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إن األمن من أعظم نعم اهلل عىل العباد ،ويعد من أهم مقومات وأسس املجتمعات
اإلنسانية التي ال يمكن أن تستمر احلياة من دونه ،فهو ركيزة أساسية يف بناء احلضارات
وتقدم األمم ،وهلذا أصبح هد ًفا ترنو إليه كل املجتمعات البرشية ،ويتطلع لتحقيقه األفراد
واجلامعات بشتى الطرق واألساليب ،وقد امتن اهلل سبحانه وتعاىل عىل قريش بنعمة األمن
وجعلها من موجبات عبادته وشكره ،حيث قال اهلل تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ (قريش.)4 :
وقد بني الرســول ﷺ أمهيــة األمن يف حياة األفــراد واملجتمعات ،ففي احلديث
الذي رواه الرتمذي يف سننه عن سلمة بن عبيد اهلل بن حمصن اخلطمي عن أبيه قال :قال
رســول اهلل ﷺ ( :من أصبح منكم آمنًا يف رسبه معاىف يف جسده عنده قوت يومه فكأنام
حيزت له الدنيا) (الرتمذي ،اجلامع الصحيــح١٣٨٢ ،هـ) ،ومما يدل عىل اهتامم النبي
ﷺ باألمــن أن كان من أوائل أعامله عندما َق ِدم املدينة أن آخى بني املهاجرين واألنصار
لضامن استتباب األمن.

رئيســا لكل جمتمع حلفظ الرضورات
وإذا كان األمن عىل تعدد جماالته يعد مطل ًبا ً
اخلمس (الدين ،النفس ،العقل ،العرض ،املال) التي كفلتها تعاليم الدين اإلسالمي ،فإن
األمن الفكري يعد من أهم وأخطر تلك املجاالت ،فهو خياطب العقل وهيتم به .وقد جاء
اإلسالم بنظام عظيم حيقق األمن بجميع جماالته ،وتعد الرتبية اإلسالمية التطبيق العميل
له ،فهي «وســيلة األمة إىل بناء أجيال ناهضة قادرة عىل احلفاظ عىل جوهر شــخصيتها
وهويتها ،يف هذا العامل الذي تدافعه قوى وتيارات فكرية ومذهبية عديدة ،أومهت اإلنسان
ً
مسلم به»
واقعا
املســلم املعارص بفقره وعجزه ،وأن تبعيته للرتبية والفكر الغريب باتت ً
(عيل1428 ،هـ :ص ،)11ومن هنا تتضح أمهية الدور الذي تقوم به الرتبية اإلسالمية
يف املحافظــة عىل قيم األفراد واملجتمعات وأفكارهــم املعتدلة النابعة من تعاليم الدين
اإلسالمي املستمدة من املصدرين األساســيني القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة.
ويف ضوء ما سبق يرى الباحث أن احلاجة ملحة لإلسهام ولو بجزء يسري يف إيضاح
دور الرتبية اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري.
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موضوع البحث وتساؤالته

ً
ارتباطــا وثي ًقا بفروع األمن األخرى وجماالته ،حيث يعتيل
يرتبط األمن الفكري
األمــن الفكري هرم األمــن من بني فروعه األخرى ،فيــأيت يف املرتبة األوىل من حيث
األمهية واخلطورة ،ذلــك أن اختالل األمن الفكري يؤدي بالرضورة إىل اختالل فروع
األمن األخرى ،ما ينتج عنه انحرافات سلوكية هتدد أمن املجتمع واستقراره ،ولعل من
أبرز التحديات التي تواجه املجتمع املســلم املعارص انتشار ظاهرة االنحراف الفكري
ً
مبارشا يف ظهور الفتن والرصاعات،
والبعد عن منهج االعتدال يف الفكر ،،فكان ســب ًبا
ومتثل الرتبية اإلســامية اجلانب التطبيقي العميل ملفاهيم اإلســام وتعاليمه ،ولذلك
فإن دورها يف تربية اجليل الناشــئ عىل تعاليم الدين اإلســامي احلنيف واحلفاظ عىل
مقدرات األمة وأمنها الفكري ليعد من أهم الواجبات املنوطة هبا من خالل مؤسسات
التنشئة االجتامعية الرتبوية املختلفة ،وبناء عىل ما سبق يمكن أن يصاغ موضوع البحث
يف السؤال الرئيس التايل:

ما دور الرتبية اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ١ـ ما مفهوم األمن الفكري؟ وما أمهيته؟
 ٢ـ ما مهددات األمن الفكري؟

 ٣ـ ما مفاسد زعزعة األمن الفكري؟

أهداف البحث
يسعى البحث إىل حتقيق اهلدف الرئيس التايل:

بيان دور الرتبية اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري

وللوصول إىل ذلك اهلــدف الرئيس ال بد للباحث من توضيح األهداف الفرعية
التالية:
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 ١ـ التعرف عىل مفهوم األمن الفكري وأمهيته.
 ٢ـ توضيح مهددات األمن الفكري.

 ٣ـ الكشف عن مفاسد زعزعة األمن الفكري.

أمهية البحث
تظهر أمهية البحث فيام ييل:

 ١ـ يســهم يف إبراز دور الرتبية اإلسالمية وقدرهتا عىل حتقيق األمن الفكري لدى
أفراد املجتمع املســلم ،ملواجهة خمتلف االنحرافات الفكرية التي انترشت يف
هذا العرص.
 ٢ـ يوضح أن الرتبية اإلسالمية القائمة عىل ما جاء يف الكتاب والسنة زاخرة بكل
املبادئ والقيم واألسس للرتبية الراشدة الواعية التي تقوم برتبية الفرد املسلم،
وجتعل منه إنسا ًنا صاحلا ً
فاعل يف خدمة جمتمعه.
 ٣ـ يأيت البحث استجابة لنتائج وتوصيات العديد من البحوث والدراسات العلمية
واملؤمترات التي تؤكد وتدعو إىل طرق مثل هذه املوضوعات التي من شأهنا أن
ترسخ مفهوم األمن الفكري وتوضح دور الرتبية اإلسالمية الفاعل يف حتقيقه
ِّ
وتعزيزه ،وتساعد عىل نرش ثقافة الوسطية واالعتدال بني أفراد املجتمع املسلم.
 ٤ـ يسهم البحث من خالل نتائجه وتوصياته يف تقديم مضامني وقيم أمنية فكرية
ب َّناءة يف جمال الدراسات األمنية الفكرية تستفيد منها اجلهات الرتبوية واألمنية.
 ٥ـ يســهم البحث يف فتح آفاق جديدة أمام الباحثني للقيام ببحوث مســتقبلية يف
جمال الدراسات الرتبوية واألمنية.

مصطلحات البحث
بناء عىل ما ورد يف عنوان البحث فإن أهم املصطلحات ما ييل:

إجرائيا يف هذا البحث بأنه :جمموعة اإلجراءات التي
عرف الباحث الدور
 ١ـ دورُ :ي ِّ
ًّ
تقوم هبا الرتبية اإلسالمية من أجل حتقيق األمن الفكري لدى أفراد املجتمع.
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عرف الرتبية اإلسالمية بأهنا« :إعداد املسلم إعدا ًدا ً
كامل
 ٢ـ الرتبية اإلســاميةُ :ت َّ
من مجيع النواحي يف مجيع مراحل نموه للحياة الدنيا واآلخرة يف ضوء املبادئ
والقيم وطرق الرتبية التي جاء هبا اإلسالم» (ياجلن ،1989 ،ص.)20
إجرائيا بأنه :حصانة فكر الفرد
عرف الباحث األمن الفكري
 ٣ـ األمن الفكريُ :ي ِّ
ًّ
وعقله وإدراكه من األفكار الضالة املنحرفة واالبتعاد عن الوسطية واالعتدال
يف فهم مجيع جوانب احلياة الدينية والفكرية والسياســية واالجتامعية ،وذلك
من خالل مبادئ وقيم وأســس الرتبية اإلسالمية القائمة عىل القرآن الكريم
والســنة النبوية الرشيفة ،ما يؤدي إىل انضباط ســلوك الفرد وفكره ،وحتقيق
األمن والطمأنينة واالستقرار يف مجيع جوانب احلياة.

منهج البحث
منهج البحث هو وســيلة الباحث يف حتقيق اهلدف من إجرائه ،وبناء عليه يتحدد
نــوع املنهج ،ويف ضوء اهلدف من هذا البحث فقد جلأ الباحث إىل اتباع املنهج الوصفي
عرف بأنه:
يف دراسة دور الرتبية اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري ،وهو املنهج الذي ُي َّ
«دراسة الواقع أو الظاهرة كام توجد يف الواقع ووصفها وص ًفا دقي ًقا يوضح خصائصها»
(عبيدات وآخرون1996 ،م :ص .)219ولذلك فإن البحث ينتمي إىل نمط الدراسات
الوصفية التحليلية املعتمدة عىل املصادر واملراجع املكتبية التي هتدف إىل وصف وحتليل
دور الرتبية اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري.

املبحث األول :مفهوم األمن الفكري ،وأمهيته

أساسيا ألي جمتمع لتحقيق نموه وتطوره وتقدمه وازدهاره،
يعد حتقيق األمن مطل ًبا
ًّ
وال شــك أن األمن الفكري يعد أعىل درجات س َّلم األمن الذي بتحقيقه تتحقق درجات
األمن األخرى ،وقد ظهرت احلاجة لألمن الفكري عندما أصاب املجتمعات انحراف يف
فكرها وعقلها؛ نتيجة عوامل متعددة منها :الغلو ،والتطرف الديني ،والتشــدد ،والتلوث
الثقايف ،وبناء عىل ما سبق جاء هذا املبحث ليوضح مفهوم األمن الفكري ،وأمهيته يف مطلبني.
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املطلب األول :مفهوم األمن الفكري

مصطلح األمــن الفكري مركب من لفظني مها( :األمن) و(الفكر) وقبل تعريف
مفهوم األمن الفكري ،يلزم تعريف كل منهام عىل حدة ،وذلك عىل النحو التايل:

ً
أول :تعريف األمن يف اللغة واالصطالح

 ١ـ األمن يف اللغة :ضد اخلوف (الرازي1989 ،م ،ص ،)23وأصل األمن طمأنينة
النفس وزوال اخلوف (األصفهاين1420 ،هـ ،ص ،)25قال ابن منظور :األمن
يعني االستقرار واالطمئنان (ابن منظور ،ج1414 ،1هـ ،ص.)14
 ٢ـ األمن يف االصطالح« :جمموعة إجراءات تربوية ووقائية وعقابية تتخذها السلطة
وخارجيا؛ انطال ًقــا من املبادئ التي وضعها
داخليا
لتأمني األمن واســتتبابه
ًّ
ًّ
اإلســام لضامن األمن الذي يعني األمن عىل املصالح املعتربة» (اجلحني ،د
ت ،ص.)73

ثان ًيا :تعريف الفكر يف اللغة واالصطالح

ِ
و(الف ْك ُر) بالفتح والكرس :هو إعامل اخلاطر يف يشء،
 ١ـ الفكــر يف اللغة( :ال َف ْك ُر)
ــر :أي ليس فيه حاجة (ابن منظور،
والتفكــر التأمل ،وليس يف هذا األمر ِف ْك ٌ
1414هـ ،ج ،10ص.)307
 ٢ـ الفكر يف االصطالح :هو «كل تعميم نظري لتجارب البرش اجلزئية ،أو بمعنى
آخر هو جمموع األســس النظرية واملفاهيم واملعاين التي تكمن خلف مظاهر
السلوك اإلنساين» (زيادة وآخرون1428 ،هـ ،ص.)21

و ُيالحظ أن الفكر مرادف للتفكري ،ويشــمل النظر العقيل لعالقته الوثيقة بأنشطة
الذهن ،حيث يقوم اإلنســان من خالله باســتخدام عقله وجتاربه السابقة للوصول إىل
خربات جديدة.

ثال ًثا :مفهوم األمن الفكري

نســبيا عىل الرغم من أن
يعد مصطلح األمــن الفكري من املصطلحات احلديثة
ًّ
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مضمونه قديم ِقدم املجتمعات اإلنسانية ،وهناك العديد من التعريفات لألمن الفكري
كمفهوم ،ومنها:
ـ األمن الفكري هو« :أن يعيش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبني جمتمعاهتم آمنني
مطمئنــن عىل مكونات أصالتهــم ،وثقافتهم النوعيــة ،ومنظومتهم الفكرية»
(الرتكي1423 ،هـ ،ص.)66
ـ هو «تأمني أفكار وعقول أفراد املجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ ،ما قد
خطرا عىل نظام الدولة وأمنها» (احليدر1422 ،هـ ،ص.)22
يشكل ً
ـ أنه «محاية عقل اإلنسان وفكره ومبتكراته ومعارفه ومنتجاته ووجهات نظره وحرية
رأيه من أي مؤثر ،ســواء من قبل الشخص نفســه أو من قبل الغري» (الدعيج،
1406هـ ،ص.)104

عرف بأنه« :ســامة فكر اإلنســان من االنحراف أو اخلروج عن الوســطية
ـ و ُي َّ
واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياســية واالجتامعية ،ما يؤدي إىل حفظ
النظام العــام وحتقيق األمن والطمأنينة واالســتقرار يف مجيــع جوانب احلياة»
(املالكي1427 ،هـ ،ص.)49

ومن خالل التأمل يف التعريفات السابقة يرى الباحث أن األمن الفكري هو حصانة
فكر الفرد وعقله وإدراكه من األفكار الضالة املنحرفة واالبتعاد عن الوسطية واالعتدال
يف فهم مجيع جوانب احلياة الدينية والفكرية والسياســية واالجتامعية ،وذلك من خالل
مبادئ وقيم وأسس الرتبية اإلسالمية القائمة عىل القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة،
ما يؤدي إىل انضباط سلوك الفرد وفكره ،وحتقيق األمن والطمأنينة واالستقرار يف مجيع
جوانب احلياة.

املطلب الثاين :أمهية األمن الفكري
األمن مطلب أســايس لكل أمة ،وغاية ينشدها اإلنسان يف حياته ،وهدف تسعى
املجتمعات إىل حتقيقه ،ويعد األمن الفكري بالنسبة جلوانب األمن األخرى بمثابة الرأس
من اجلسد ،فهو ُي َّ
شكل اجلدار الصلب والقوة الرادعة التي تقف أمام كل عمل أو خمطط
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يراد به إخالل هدوء املجتمع واطمئنانه ،ولذلك فإن أمهية األمن الفكري تنبع من أسباب
عديدة ،منها ما ييل:
 ١ـ أن األمن دائرة كبرية تدخل يف إطارها العديد من اجلوانب ،منها تلك اجلوانب
املتعلقة باألمن الفكري ،واألمن النفيس ،واألمن العقدي ،واألمن االجتامعي،
واألمن االقتصادي وغري ذلك من اجلوانب التي تؤكد أمهية األمن ورضورته
(املالكي1427 ،هـ).
 ٢ـ أن األمن الفكري مرتبط بالعقــل البرشي الذي يعترب أداة التفكري والتحليل،
ومنه الفكر الســوي الــذي يعد ركيزة أساســية يف ارتقاء األمــم وتقدمها
(العتيبي1430 ،هـ).
 ٣ـ أن األمن الفكري يف اإلســام ذو أمهية بالغة ،ألنه فكر رســالة ســاوية هلذه
األمة اإلسالمية ويكون من نتائجه وحدة االعتقاد والفكر ،ووحدة السلوك،
وهو التزام واعتدال ووسطية وشــعور باالنتامء إىل ثقافة األمة وقيمها ،وهو
محاية عقل اإلنسان املسلم وفكره ورأيه يف إطار الثوابت األساسية واملقاصد
املعتربة واحلقوق املرشوعة ،املنبثقة من اإلسالم عقيدة ورشيعة حياة (اجلحني،
1420هـ).
 ٤ـ أن لألمن الفكري أمهية خاصة يف حياة كل مسلم ،حيث يتحدد من خالله فهمه
للنصوص والتأمل يف آيات اهلل الكونية ،وتصوره للحياة ووجوده فيها؛ والغاية
من ذلك ،وعالقته بربــه وعالقته باآلخرين ،وماله من حقوق ،وما عليه من
واجبات (املغاميس1425 ،هـ).
 ٥ـ تنبع أمهيـــــة األمن الفكري مما يرتتب عىل فقدانه ،فحجم املعاناة التي تنـتج
عن انعـدام األمن الفكري كبرية جدً ا ،ولعل يف مقدمتها هتديد األمن الوطني
بكل مقوماته ،وبالتايل هتديد كيان الدولة ووجودها.
وقائيا جينب أفراد املجتمع تبعات اجلريمة االجتامعية
 ٦ـ يعد األمن الفكري أسلو ًبا ًّ
واالقتصادية واملعنوية ،إلشعارهم بخطورة اجلرائم واحلوادث وانعكاساهتا
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السيئة عىل املجتمع ،وتوعيتهم بدورهم املهم يف التعاون مع األجهزة األمنــية
ملحاربــة اجلرائم واحلوادث ،ومن هنا تأيت الدعـــوة إىل رضورة الرتكيز عىل
األمن الفكري كإحدى ركائز األمن الوقائي ً
حل ملشكلة اجلريمة واالنحراف
(شلدان.)2013 ،

جليا أمهية األمن الفكري ،ورضورة إعطائه أولوية
ً
وتأسيســا عىل ما ســبق تظهر ًّ
نظرا ملكانته بني جوانب األمن األخرى ،ودوره يف التصدي لكل فكر منحرف،
خاصة؛ ً
وحماربة الغلو والتطرف والتشــدد يف شــتى املجاالت ،ومحاية األفراد واملجتمعات من
االنحراف أو اخلروج عن الوســطية واالعتدال يف فهم خمتلف القضايا ،وحتقيق األمن
والطمأنينة واالســتقرار يف مناحي احلياة املتعددة ،والســيام يف ظــل االنفتاح الثقايف،
واالنفجار املعريف وتطور وسائل االتصاالت واملواصالت الذي يعيشه العامل ،ما أسهم
بشكل كبري يف هتديد اخلصوصية الثقافية واهلوية الفكرية ،لذلك كان لزا ًما إعطاء األمن
الفكري أمهية أكثر من أي وقت مىض.

املبحث الثاين :مفاسد اختالل األمن الفكري

من الواضــح أن اخللل يف األمن الفكري يؤدي بالــرورة إىل اخللل يف اجلانب
السلوكي واالجتامعي واالقتصادي والسيايس وغريها من اجلوانب األخرى ،وال شك أنه
يرتتب عىل اختالل األمن الفكري ألي جمتمع العديد من املفاسد واملضار واألخطار التي
تعصف بكيان املجتمع وتفتت وحدته وتقوده إىل السقوط واالهنيار ،وبناء عليه سأتناول
هذا املبحث يف مطلبني :مهددات األمن الفكري ،ومفاسد زعزعة األمن الفكري.

املطلب األول :مهددات األمن الفكري

إن املهــددات التي تواجه األمن الفكــري ألي جمتمع عامة ،واملجتمعات العربية
واإلسالمية خاصة ،يمكن تصنيفها إىل حمورين أساسيني (العتيبي1430 ،هـ) مها:

املحور األول :املهددات الداخلية لألمن الفكري

يقصــد باملهــددات الداخلية لألمن الفكــري هي :تلك املهــددات التي يكون
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مصدرهــا من داخل املجتمــع وتؤدي إىل اختالل األمن الفكــري ،ومن أمهها ما ييل:
 ١ـ الفئة الضالة :وهو مصطلح يطلق عىل فرقة أو طائفة من أصحاب الفكر املنحرف
خرجت عىل اإلمام ومرقت من الدين ونزعت يدها من مجاعة املسلمني ،فقامت
بالتكفري والتفجري وعمليات االنتحار والتخريب.
وإن مفارقــة اجلامعة واخلروج عىل اإلمام فيها من املحن واملفاســد ما اهلل به
عليم؛ ففيها اســتبدال األمن باخلوف ،والشبع باجلوع ،وإراقة للدماء وهتك
لألعراض ،وهنب لألموال وقطع للســبيل ،وتســلط للســفهاء ،وإضعاف
للدين وأهله ،وقد بني النبي ﷺ أن لزوم اجلامعة رمحة ،وأن مفارقتها عذاب،
فعن النعامن بن بشــر ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :اجلامعة رمحة،
والفرقة عذاب» (مســند ابــن حنبل1414 ،هـــ ،ج :4ص ، )278ويقول
شــيخ اإلســام ابن تيمية« :ولعله ال ُيعرف طائفة خرجت عىل ذي سلطان
إال وكان يف خروجهــا من الفســاد ما هو أعظم من الفســاد الــذي أزالته»
(آل عبدالكريم1419 ،هـ :ص.)73
 ٢ـ دعاة الفتنة :جاء الدين اإلســامي بآداب عظيمة ،وتوجيهات ســامية نبيلة،
غايتها إصالح املجتمع ،ومل الشمل ،ولزوم الصف الواحد ،يف سائر املواقف
واملناسبات ،ولكن دعاة الفتنة والفساد ال يروق هلم تالحم املسلمني وتوحيد
صفهم ،وال هينأ عيشــهم إال بوجــود الفرقة والشــحناء ،وإحالل العداوة
والبغضاء يف املجتمع املســلم؛ فأخذوا عىل عواتقهم زرع الفتن يف أوســاط
املسلمني ،والتشــكيك يف النوايا ،ومقابلة اإلحســان باإلساءة ،مستخدمني
طر ًقا متنوعة ووســائل متعددة لبلوغ مآرهبم اخلبيثة وأفعاهلم املشــينة ،فقد
روى البخاري يف صحيحه عن حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه قال :كان الناس
يســألون رسول اهلل ﷺ عن اخلري ،وكنت أســأله عن الرش خمافة أن ُيدركني،
فقلت :يا رســول اهلل ،إنا كنا يف جاهلية ورش فجاءنا اهلل هبذا اخلري ،فهل بعد
هذا اخلــر من رش؟ قال« :نعم» .قلت :وهل بعد هــذا الرش من خري؟ قال:
ــن» .قلت :وما َد َخ ُنه؟ قال« :قوم هيــدون بغري هديي َتعرف
«نعم وفيه َد َخ ْ
منهم و ُتنكر» .قلت :فهل بعد ذلك اخلري من رش؟ قال« :نعم دعاة عىل أبواب
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جهنم ،من أجاهبم إليها قذفوه فيها» .قلت :فام تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال:
«تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم» .قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال:
«فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن َّ
تعض بأصل شــجرة حتى يدركك املوت
وأنت عىل ذلك» (صحيح البخاري ،كتاب الفتن ،باب كيف األمر إذا مل تكن
مجاعة :ح .)6673فكل داع إىل رش وفتنة وفســاد وبغي ،فهو من الدعاة إىل
أبواب جهنم ،كأصحاب األهواء والفرق يف القديم واحلديث ،سواء أكانت
معا ،وعليه وزر دعوته إىل الفتن وغريها من
دعوته بالقــول أم بالفعل أم هبام ً
الرشور واألهواء واآلراء واآلثام (أبوغدة1427 ،هـ).

وبناء عىل ما تقدم فإن أفراد الفئة الضالة ودعاة ِ
الفتَن يمثلون أهم املهددات الداخلية
لألمن الفكري.

املحور الثاين :املهددات اخلارجية لألمن الفكري

يقصد باملهددات اخلارجيــة لألمن الفكري :تلك املهددات التي يكون مصدرها
من خارج املجتمع ،ومن أمهها ما ييل:
 ١ـ العوملــة :وهي احلالة التــي تتم فيها عملية تغيري األنــاط والنظم االقتصادية
والثقافية واالجتامعية ،وجمموعة القيم والعادات الســائدة ،وإزالة الفوارق
الدينية والقومية والوطنية ،يف إطار تدويل النظام الرأساميل احلديث وفق الرؤية
األمريكية املهيمنة ،التي تزعم أهنا سيدة الكون وحامية النظام العاملي اجلديد.
(الرقب1423 ،هـ).
وللعوملة العديد من الســلبيات يف مجيع جمــاالت احلياة ،وما َ ُيم الباحث هنا
ما يتعلق باملجال الفكري والثقــايف ،فالعوملة تقوم «برتويج األيديولوجيات
الفكرية الغربية وفرضها يف الواقع من خالل الضغوط السياسية واإلعالمية
واالقتصادية والعســكرية ً
أيضا ،وذلك يف جماالت عدة كحقوق اإلنســان،
والديمقراطيــة ،وحقوق ٌ
األقليات ،وحرية الرأي ،وحتى يتحقق ما يروج له
دعاة العوملة من هناية األيديولوجيا التي تعني القضاء عىل الدين والفكر والقيم
واألخالق»( .النارص1426 ،هـ :ص.)16
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وللعوملــة العديد من اآلثار عــى العقيدة الدينية منها :خلخلة عقيدة املســلمني
والتشــكيك فيها ،ونرش الكفر واإلحلاد والدعوة إليــه ،والدعوة إىل النرصانية ،وتقليد
النصارى يف عقيدهتم ،ولكي تتم االســتفادة من إجيابيات العوملة واالبتعاد عن سلبياهتا
ينبغي استخدام املنهج االنتقائي من خالل قبول ما يتوافق مع اهلوية اإلسالمية ورفض
ما سواها.
 ٢ـ الغزو الفكري :هو نوع من احلروب اجلديدة التي ال ُتســتخدم فيه األســلحة
العسكرية ،بل ُتستخدم فيه أدوات الفكر والعقل ،من خالل الدراسة العميقة
ملجتمع مــا والتعرف عىل فكره وثقافته وعلومه ولغته وآدابه وقيمه وعاداته،
حتى يمكن إدراك الثغرات ومواطن الضعف واخللل يف ذلك املجتمع ،ومن
ثم االنطالق نحو مهامجته والتشكيك فيه وتدمري قواه الداخلية وعزائمه.
ومن أهداف الغزو الفكري (السايح )1997 ،ما ييل:

أ ـ أن تظل الشــعوب اإلســامية خاضعة لنفوذ القوى املعادية هلا ،وتابعة للدول
املتقدمة ،تتبنى أفكارها وحتاكي مناهجها التعليمية دون متحيص.
ب ـ انتزاع مقومات الفكر اإلســامي ،وإضعاف ثقة املسلمني برتاثهم من خالل
بث روح الشك فيه ،وإثارة الشبهات حوله.

ج ـ إضعاف العقيدة اإلسالمية يف نفوس املسلمني ورصفهم عن التمسك باإلسالم
ً
وسلوكا.
نظا ًما
د ـ النيل من اللغة العربية ،وتشجيع اللهجات العامية لتحل حمل لغة القرآن الكريم.

املطلب الثاين :مفاسد زعزعة األمن الفكري
ً
عارضا أو طارئًا ولكنها ثمرة
أمرا
إن زعزعة األمن الفكري يف جمتمع ما ليســت ً
جلهود منظمة تبذهلا أطراف داخلية وخارجية للتســبب يف اإلخالل باألمن الفكري يف
ذلك املجتمــع ،وبناء عليه فإنه يرتتب عىل زعزعة األمن الفكري العديد من املفاســد
واألرضار (الشهراين1430 ،هـ) منها ما ييل:
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ً
وانتهاكا حلرماته.
 ١ـ ُتعد معصية هلل ورسوله ﷺ

 ٢ـ تؤدي إىل اخلروج عن الدين اإلســامي الصحيح وعقيدته السليمة ورشيعته
السمحة ومنهج الوسطية واالعتدال إىل التشدد والتطرف والغلو يف الدين.

 ٣ـ تساعد عىل ظهور وانتشار األفكار الضالة واملذاهب اهلدامة ،والدعوات الباطلة.
 ٤ـ ُتعد سب ًبا النتشار الفتن ،ومتزيق املجتمع ،وفقدان األمن بجميع جماالته ،وظهور
الفرقة واالنشقاق وإثارة العداوة والشحناء ،وما حيدثه ذلك من االعتداء عىل
أفراد املجتمع اآلمنني يف عقوهلم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم.
 ٥ـ السقوط يف هاوية تكفري املسلمني واستباحة دمائهم وأمواهلم ،وهو ما وقع فيه
اخلوارج منذ فجر اإلسالم.

 ٦ـ إزهاق األنفس وإتالف األموال ،والعبث باملكتسبات وترضرها بدون وجه حق.
 ٧ـ تشويه صورة اإلسالم وتنفري الناس منه ،وتعطيل الدعوة إىل اهلل يف مجيع أنحاء
العامل وإعاقة سري العمل الدعوي اإلسالمي.
 ٨ـ تقود إىل تقوية أعداء اإلسالم واملفسدين يف األرض ،وإعطائهم الذريعة والفرصة
ملحاربة اإلسالم واملسلمني.

 ٩ـ رصف اهتامم املســلمني عن األمــور احلياتية املهمة ،واســتنزاف جهدهم يف
رصاعات دينية وفكرية يزيد معهــا األعداء ويقل معها األخوة واألصدقاء،
فتصبح املعركة بني املسلمني أنفسهم بطوائفهم وفئاهتم ومذاهبهم.
 ١٠ـ تؤثر يف إفســاد القيم والعالقات األرسيــة واالجتامعية ،وتضعف الروابط
اإلسالمية عىل مستوى األرسة واملجتمع واألمة ،فتظهر النزاعات والرصاعات.

 ١١ـ إثارة الفتن ومقاومة السلطة واخلروج عليها ،وهو ما يؤدي إىل إحالل الفوىض،
واهتزاز األمن واالستقرار ،وحلول اجلرائم بجميع أنواعها ،وضياع احلقوق.
 ١٢ـ التأثري عىل احلركة االقتصادية والتجارية والتنمية الشاملة يف البالد ،ما يؤدي
إىل عدم االستقرار االقتصادي ،ومن ثم هروب األموال واالستثامرات األجنبية
إىل اخلارج.
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 ١٣ـ األثــر النفيس عــى أفراد املجتمع ،حيث إنه يــؤدي إىل القلق واالضطراب
واالكتئاب ،وربام يتطور إىل ارتكاب اجلرائم بمختلف أنواعها.
 ١٤ـ عزوف الشباب املنحرفني فكر ًّيا عن العمل ،وانتشار البطالة.

املبحث الثالث :الرتبية اإلسالمية وحتقيق األمن الفكري
إن الذي يســتقرئ تاريخ احلضارة اإلســامية يتبني له أن الرتبية اإلسالمية تربية
ذات جــذور عظيمة وإليها يعود الفضل يف تأســيس كثري من املعامل احلضارية املعارصة
التي ينظــر إليها البعض وكأهنا غريبة عن جمتمعنا« ،فخالل القســم األول من القرون
الوسطى مل يسهم أي شعب من شــعوب األرض بقدر ما أسهم به املسلمون يف التقدم
البــري ،وظلت اللغة العربية لغة العلوم واآلداب والتقدم الفكري ملدة قرون يف مجيع
أنحاء العامل املتمدن آنذاك» (عثامن1410 ،هـ).

ومتثل الرتبية اإلسالمية املنهج الذي حيقق التطبيق الفعيل للترشيع اإلسالمي؛ ألن
معرفيا فقط ،بل هيدف إىل التطبيق العميل ،والعلم وســيلة
علميا
ًّ
اإلســام ليس جان ًبا ًّ
لتحقيق اجلانب التطبيقي الصحيح ،الذي يرسم لإلنسان سبيل اهلدى ،الذي جاء به مجيع
األنبياء عليهم السالم ،وآخرهم نبينا حممد عليه الصالة والسالم( .احلازمي1430 ،هـ).
وال شك أن الرتبية اإلسالمية هي وســيلة األمة إىل بناء أجيال ناهضة قادرة عىل
احلفاظ عىل جوهر شــخصيتها وهويتها يف هذا العامل املضطــرب ،الذي تتدافعه قوى
وتيــارات فكرية ومذهبية عديدة اجتمعت عىل كراهية املســلمني ،وأومهت اإلنســان
ً
مســلم به
واقعا
املســلم املعارص بفقره وعجزه وأن تبعيته للرتبية والفكر الغريب باتت ً
(عيل1428 ،هـ).
وقد اهتمت الرتبية اإلسالمية بتحقيق األمن الفكري اهتام ًما ً
وعنيت بغرسه
بالغاَ ،
وتعزيزه لدى أفراد املجتمع ،عن طريق وسائل متعددة أسهمت يف محايته واحلفاظ عليه
من كل قرصنة فكرية أو سمرسة ثقافية هتز مبادئه أو ختدش قيمه أو متس ثوابته وعقيدته
(احلريب1428 ،هـ).
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ولذلك سيناقش هذا املبحث الرتبية اإلسالمية وحتقيق األمن الفكري من خالل
مطلبني ،حيث يتناول املطلب األول :مفهوم الرتبية اإلسالمية ومصادرها وسامهتا ،ويأيت
املطلب الثاين ليوضح كيفية حتقيق األمن الفكري من خالل الرتبية اإلسالمية.

املطلب األول :مفهوم الرتبية اإلسالمية ،ومصادرها ،وسامهتا
ً
أول :مفهوم الرتبية اإلسالمية

استخدم العلامء املســلمون عدة مصطلحات للداللة عىل الرتبية ،ومنها التأديب
جليا من خالل تتبع تراث
والتهذيب ،واإلرشــاد والتعليم ،والسياســة ،ويتضح ذلك ًّ
ومؤلفات هؤالء العلامء السابقني ،وبالرغم من ذلك فقليل منهم حاول تعريف الرتبية
اإلســامية عىل أهنا نظام تربوي مستقل متكامل له أسسه وأهدافه وأساليبه املشتقة من
املصادر الرئيسة يف اإلسالم (متويل1425 ،هـ).

ويرى الباحث أن الرتبية اإلسالمية املقصود هبا يف هذا البحث هي« :إعداد املسلم
إعدا ًدا ً
كامل من مجيع النواحي يف مجيع مراحل نموه للحياة الدنيا واآلخرة يف ضوء املبادئ
والقيم وطرق الرتبية التي جاء هبا اإلسالم» (ياجلن1989 ،م ،ص.)20

ثان ًيا :مصادر الرتبية اإلسالمية

الرتبية اإلسالمية رضورة حتمية لنرش الدين اإلسالمي بني أبناء األمة؛ لذا فليس
مــن الغرابة أن تكون مصادر هذه الرتبية هي مصادر الديــن ذاته ،وكام هو معلوم فإن
البناء األســايس للدين اإلســامي يقوم عىل الوحي املتمثل يف القرآن الكريم والســنة
ً
مكتمل غري منقوص ،وظل
النبوية الرشيفة ،وقد نزل القرآن الكريم عىل نبينا حممد ﷺ
ً
حمفوظا من التشــويه والتحريف؛ ألنه من حفظ اهلل ،كام جاءت
طــوال القرون املاضية
ريا يف
الســنة النبوية حمفوظة يف دواوين احلديث التي بذل فيها علامؤنا األوائل جهدً ا كب ً
التحقــق من ضبطها وروايتها وفق األصول املعتربة يف هذا املجال ،ثم تأيت بقية مصادر
الدين اإلسالمي التي تستمد منها الرتبية اإلسالمية معانيها وجماالهتا ،ومن ذلك الرتاث
الفكري والعلمي لعلامء املسلمني السابقني (عيل1428 ،هـ).
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وفيام ييل بيان بمصادر الرتبية اإلسالمية بإجياز:

 ١ـ القرآن الكريم :الذي هو دســتور حياة املجتمع املسلم؛ ولذا فمن الطبيعي أن
واسعا يشمل كل ما ينمي الفرد واملجتمع عىل اخلري ،وما يصلح
نلمس فيه ثراء
ً
حياهتم وينظم شؤوهنم وحيقق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة ،ومن اجلوانب التي
يشــملها القرآن الكريم :العقائد ،واألخالق الفاضلة ،واإلرشــاد إىل النظر
والتدبر والتفكر يف ملكوت السموات واألرض ،وقصص األولني ،واألحكام
العملية (الصالح.)1974 ،

 ٢ـ الســنة النبوية الرشيفة :وهي كل ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير
أو صفة ُخلقية أو َخلقية أو ســرة ،سواء أكان قبل البعثة أم بعدها ،وهي هبذا
ترادف احلديث عند بعض الباحثــن ،ويف اصطالح األصوليني هي :ما نقل
عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير(السباعي.)1982 ،
 ٣ـ الرتاث الفكري والعلمي لعلامء املسلمني :ويتضمن كل ما أبدعته عقول العلامء
املسلمني يف شــتى املجاالت من تراكامت معرفية وعلمية ،بحكم أن يف ذلك
الرتاث ما ُيثري هذه الرتبية يف نظامها وطرائقها وجماالهتا ،عىل أن يتم استخدام
أدوات البحث العلمي واالجتهاد لالنتقاء من هذا الرتاث (عيل.)1428 ،

ثال ًثا :سامت الرتبية اإلسالمية

َّ
إن سامت الرتبية اإلسالمية وخصائصها تنطلق من مصادرها األساسية املتمثلة يف
القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة وما تركه السلف الصالح من تراث فكري وعلمي،
ومن أبرز تلك السامت ما ييل:
 ١ـ ربانية :إن أحكام اإلسالم وتوجيهاته مصدرها األصيل من اهلل سبحانه وتعاىل،
وليســت نابعة من أهواء البرش ،وهذا ما يميزها من النظريات الوضعية التي
مصدرها اهلوى واألفكار القابلة للرد والتعديل فتتغري وتتبدل حسب األهواء
والشهوات (احلازمي1430 ،هـ).

 ٢ـ الشــمول والتكامل :تتصف الرتبية اإلسالمية بالشمول والتكامل يف كل ما حيتاج
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إليه اإلنسان يف حياته ومعاده ،وهي يف شموهلا وتكاملها موضوعيه؛ ألهنا مل تفصل
الدين عن الدنيا ،بل شــملت شؤون احلياة يف الدنيا واآلخرة ،فهي صاحلة لكل
زمان ومكان؛ ألهنا ليست خاصة بفرتة زمنية أو مكان حمدد( .الدريني1434 ،هـ).

 ٣ـ عقالنية :أي أهنا تربية حترتم عقل اإلنســان ،وذلك ألن العقل هو أداة اإلنسان
التي وهبها اهلل له للتعلم والفهم وهو مناط التكليف؛ لذلك جتد القرآن الكريم
ُيكثر من ذكر وظائف العقل املتنوعة ،وكذلك مستوياته؛ ألنه مما متيز به اإلنسان
عن غريه من الكائنات احلية األخرى ،إذ إن من وظائف العقل أن يفكر ليفهم
يسي اهلل هبا حركة الكون واحلياة ،فيقتنع ويدرك
ويدرك العالقات والسنن التي َّ
حقيقة نفسه والكون (ياجلن1406 ،هـ).

أمرا
 ٤ـ دائمة ومســتمرة :بدوام واستمرار حياة اإلنسان يف الدنيا إىل أن يقيض اهلل ً
ً
ريا فخري ،وإن
كان
مفعول ويســتمر عمله معه يف حياته األخروية ،إن كان خ ً
كان ً
رشا فله جزاؤه ،فهي ليست تربية دنيوية فقط (عيل1428 ،هـ).
 ٥ـ متوازنة :أي أهنا تعتمد عىل الضبط وليس الكبت ،وهي بذلك تراعي يف اإلنسان
كل حاجاته ،وتدربه عىل إشباعها وف ًقا ملا جاء يف كتاب اهلل وصحيح سنة رسوله
عليه الصالة والسالم ،ليشب إنسا ًنا سو ًّيا بال إفراط وال تفريط ،وال تفلت وال
غلو ،وإنام هي تربية وسطية (عبد الرمحن.)1973 ،
 ٦ـ واقعية :فهي تربية تنظر إىل اإلنسان باعتباره مستخل ًفا يف هذا الكون ،له أدواره
عب عن هذه األدوار بالعمل الدائم والدائب واملتقن ،وهذا كله
املنوطة به ،و ُي َّ
يقتيض مهارات بعينها تدفعها دوافع اإليامن باهلل سبحانه وتعاىل ،وأنه حياسب
اإلنسان بام اكتسبت يداه ،ومن خالل النظر إىل ارتباط اإليامن بالعمل يف القرآن
عمل ً
الكريم والسنة النبوية الرشيفة نجد ً
شامل جلميع نواحي احلياة اإلنسانية
بام يعود عليها بالنفع والتقدم (عيل.)1987 ،

املطلب الثاين :حتقيق األمن الفكري
َّ
إن دور الرتبية اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري يقتيض العمل عىل مستويني مها:
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صحيحا ،من خالل مؤسسات التنشئة
املستوى األول :إعداد الفرد إعدا ًدا فكر ًّيا
ً
االجتامعية ،بد ًءا من األرسة ،ثم املدرســة ،واملســجد ،ووسائل اإلعالم املختلفة ،التي
مصدرا لذلك اإلعداد.
جيب أن تتخذ العقيدة اإلسالمية
ً

املستوى الثاين :يقوم عىل حتصني ذلك البناء الفكري من خالل إجياد السياج الفكري
الواقــي ،الذي ِّ
يمكن الفرد من النقد والتمييز والفرز والتمحيص واالختيار املدرك من
كل ما يعرتضه من تيارات فكرية (املالكي1427 ،هـ).
وفيام ييل أهم الركائز التي تقوم عليها الرتبية اإلسالمية يف حتقيقها لألمن الفكري
من خالل مؤسسات التنشئة االجتامعية:

ً
أول :غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس أفراد املجتمع

العقائد هي األفكار التي يؤمن هبا اإلنسان ويصدر عنها ترصفاته وسلوكه ،وتطلق
العقائد اإلســامية عىل أركان اإليامن ،وما يتفرع عنها من توحيد األلوهية والبعد عن
كل شــبهات الرشك ،وعىل اإليامن بام ثبت من املغيبات ـ أي اإليامن بالغيب ـ وبالرسل
والكتب واملالئكة واليوم اآلخر (النحالوي1421 ،هـ) .وقد اهتمت الرتبية اإلسالمية
اهتام ًما ً
بالغا بغرس العقيدة اإلسالمية يف النفوس؛ إذ إهنا الوسيلة األوىل التي استخدمها
القرآن الكريم يف تربية النفوس وهتذيبها ومنعها من االنحراف وارتكاب اجلرائم ،وذلك
ملا هلا من أثر كبري يف السلوك اإلنساين (ياسني.)1992 ،

َّ
وإن حتقيق أمن املجتمع ال يتم إال إذا حتقق األمن داخل اإلنسان نفسه؛ فإذا حلت
فيه الســكينة والطمأنينة انعدم منه االضطراب والقلق ،وجنح إىل الرفق واإلحسان يف
تعامله مع الناس؛ وال يكون ذلك إال باإليامن باهلل وتوثيق الصلة به بام رشع من عبادات،
قال اهلل تعاىل﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﴾(الرعــد ،)28 :واملقصود أن قلوب النــاس ال تطمئن إال بذكر اهلل ،وهو القرآن
الذي ُي ِ
دخل اإليامن واليقني إىل النفس ،ويدفع عنها الشكوك واألوهام؛ وبذلك تتحقق
(العمري1417 ،هـ).
هلا احلياة الطيبة ُ
ويف السنة الرشيفة نجد أن النبي ﷺ ربى أصحابه ريض اهلل عنهم عىل السكينة يف
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كثري من أحواهلم واتباع املنهج القويم املســتقيم يف نظرهتم جلميع جوانب احلياة ،حيث
أمرهم بالســكينة يف امليش إىل الصالة ،وعند اإلفاضة من عرفات ،وبني هلم أن حلقات
الذكر وقراءة القرآن وتدارســه تتنزل فيها الســكينة ،وقد روى الرتمذي يف ســننه عن
النبي ﷺ أنه قال« :أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن عبد حبيش ،فإنه من يعش
ريا فعليكم بســنتي وســنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا
منكم يرى اختال ًفا كث ً
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة».
(سنن الرتمذي ،كتاب السنة ،باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع :ح.)2676
والرتبية اإلسالمية من خالل متسكها بغرس العقيدة اإلسالمية يف النفوس ،فإهنا حتمي
أفراد املجتمع من االنحراف وحتقق هلم األمن الفكري ،من خالل (ياسني )1992 ،ما ييل:
 ١ـ إجيــاد الرقابة الذاتية عن طريق اإليامن بوجود اهلل تعاىل ،فهو عز وجل ســميع
بام يقول اإلنســان ،بصري بام يعمله؛ ألنه سبحانه وتعاىل ال خيفى عليه يشء يف
األرض وال يف السامء.
 ٢ـ أن اإليــان يزرع يف النفوس البرشية ما تروض به الغرائز وتقهر به الشــهوات
ويعمــل عىل تكييفها مع حاجات الفرد واجلامعة ،وهبذا يســتقيم الســلوك
ويصلح.
 ٣ـ حث اإلنســان ودفعه إىل العمل الصالح بشــكل متزايد حتى يكون عىل صلة
دائمة باهلل تعاىل يتوجه إليه وخيلص له.
 ٤ـ أن اإليامن باهلل تعاىل يبعد عن اإلنســان القلق واخلوف واالضطراب وحيقق له
الراحة والسكينة والطمأنينة والعيش هبدوء وراحة بال.
 ٥ـ أن اإليــان باعث عــى احلياء وموقظ للضمري ،ومهــا األصل يف االبتعاد عن
االنحراف.

ولقد أدرك أعداء اإلســام أن العقيدة هي مكمن القوة لدى املسلمني ،فهي التي
وحدت صفوفهم يف املايض ،ومجعت كلمتهم ،وكانت ســاحهم يف مواجهة أعدائهم،
فكان من مكرهم يف هذه العصور املتأخرة حماولة متييع هذه العقيدة وتغييبها عن ضامئر
أبنائها (صويف1427 ،هـ).
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ومما ســبق يتضح أن العقيدة اإلســامية هي احلصن املنيع الواقي من االنحراف
الفكــري ،هلذا جيب العمل عىل غرســها يف نفــوس أفراد املجتمع ،فإنــه «متى ما كان
صحيحاَّ ،ثبت حامله يف امللامت ،و ُنجي يف الفتن ،وآتى ثامره ،وســلم من
هــذا الغرس
ً
االنحرافات والضالالت واالنتكاسات ،أما إذا كان تلقي هذه العقيدة ً
قائم عىل التلقني،
وضعف تقديم الدليل ،فإن مواقف صاحبها تصبح متسمة باالرجتال ،مبنية عىل العاطفة،
وال شــك أن قلة نصيب كثري من املســلمني من العقيدة الصحيحة هو الذي جر عليهم
اضطرا ًبا فكر ًّيا ،وانحرا ًفا عن منهج الوسطية» (احلريب1428 ،هـ).

ثان ًيا :إظهار وسطية اإلسالم واعتداله وتوازنه وترسيخ االنتامء له

اإلسالم دين الوســطية واالعتدال يف األمور كلها ،والوسطية هي اللفظ املقبول
بني اإلفــراط والتفريط ،بني الغلو والتقصري ،فإن «وســط اليشء وأوســطه :أعدله»
(ابن منظور1414 ،هـ ،ج :7ص .)430وقد أخرب اهلل سبحانه وتعاىل بوسطية هذه األمة،

قال اهلل تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ً
خيارا ،وما عدا الوسط فأطراف داخلة
ﭴ ﭵﮛ﴾ (البقرة .)143 :أي:
«عدل ً
وســطا يف كل أمور الدينً ،
حتت اخلطر ،فجعل اهلل هذه األمة ً
وســطا يف األنبياء بني من
ً
ووسطا يف الرشيعة ال تشديدات اليهود
غال فيهم كالنصارى وبني من جفاهم كاليهود،
وآصارهــم ،وال هتاون النصارى ،فلهذه األمة من الدين أكمله ،ومن األخالق أمجلها،
ومن األعامل أفضلها ،ووهبهم اهلل من العلم واحللم والعدل واإلحســان ما مل هيبه ألمة
سواهم» (السعدي1422 ،هـ :ص.)70
ولقد بني النبي ﷺ ألمته منهج الوســطية واالعتــدال والتوازن يف مجيع جماالت
احلياةَّ ،
وحذر من االنحراف عنها وركوب دابة التنطع والتشدد يف األقوال واألفعال يف
أحاديث كثرية منها ما رواه مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال:
قال رســول اهلل ﷺ « :هلك املتنطعون ـ قاهلا ثال ًثا ﷺ » (صحيح مسلم ،كتاب العلم،
باب هلك املتنطعون :ح ،)2670واملتنطعون هم :املتعمقون الغالون املجاوزون احلدود
يف أقواهلم وأفعاهلم ،كام روى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال
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رسول اهلل ﷺ َّ :
«إن الدين يرس ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ،فسددوا وقاربوا وأبرشوا
واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدجلة» (صحيح البخاري ،كتاب اإليامن ،باب
الدين يــر :ح .)39فكان النبي ﷺ وأصحابه ريض اهلل عنهم قد اتبعوا وطبقوا منهج
الوســطية يف اإلسالم بصورة مثالية فريدة يف مجيع شؤون الدين والدنيا ،فكانوا يعطون
للدنيا حقها ،ولآلخرة حقها بالقسطاس املستقيم؛ فالدين عصمة أمره ﷺ ومالك حياته،
والدنيا فيها معاشه (املغاميس1425 ،هـ).

وإذا كان اإلسالم يدعو إىل الوسطية فإنه حيذر كل التحذير من كل ما يتعارض معها
من إفراط وتفريط ،فكل من اإلفراط والتفريط معول هدم لألمن بفروعه وعىل رأسه األمن
الفكري للفرد واملجتمع؛ ألن ً
كل منهام جنوح عىل الرصاط السوي يف االعتقاد والتفكري
والتعامل ،وخروج عن تعاليم اإلسالم ومقاصده (احلقيل1425 ،هـ) ،ومما تسعى إليه
الرتبية اإلسالمية إجياد الشخصية اإلســامية املتزنة يف منهجها وفكرها وسلوكها ،وال
يكون ذلك إال بتنمية الوسطية واالعتدال يف نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارهم.

ثال ًثا :تنمية احلوار اإلجيايب والتفكري السليم

ــا َو َرة َ
احلوار هو :مراجعة الكالم وتداوله ،وا ُمل َح َ
واحل َو ُار ا ُمل َر َّادة يف الكالم ،ومنه
او ُر ،أي ِ
احلوار (األصفهاين1420 ،هـ :ص ،)142ويشري (السقار ،د.ت) إىل أنه
ال َّت َح ُ
مناقشــة بني طرفني أو أطراف ،يقصد هبا تصحيح الكالم ،وإظهار ُح َّجة ،إثبات حق،
ودفع شبهة ،ورد الفاسد من القول.
واحلوار فن من فنون الكالم ،وصيغة من صيغ التواصل والتفاهم ،وأسلوب من
أساليب العلم واملعرفة ،ووســيلة من وسائل التبليغ والدعوة ،ومقتىض من مقتضيات

العالقــات والتعارف بني البــر ،قــال اهلل تعــاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾
(احلجــرات .)13 :واملتأمل لكتاب اهلل عز وجل جيد فيه دعوة رصحية يف مواضع كثرية
تطالب اإلنسان باستخدام العقل والتفكري والتأمل والتدبر يف خلق الساموات واألرض،
ويف خلق اإلنسان ،وخلق ما حولنا من أشياء ملعرفة اهلل حق املعرفة؛ ليزداد اإلنسان إيام ًنا
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ويمتزج العلم بالعمل ،فاهلل سبحانه وتعاىل يظهر اآليات الكونية والرشعية لكي نتفكر
فيها ،واإلســام يقر بفريضة التفكري يف الرتبية و ُيبني أن «العقل الذي خياطبه اإلســام
هو العقل الذي يعصم الضمري ويدرك احلقائق و ُيميز بني األمور ،ويوازن بني األضداد
ويتبرص ويتدبر ُ
ويسن اإل ِّدكار والرؤية» (العقاد2004 ،م  :ص.)14

وكانت تربية النبي ﷺ ألصحابه ريض اهلل عنهم تقوم عىل إثارة التفكري ،فقد روى
البخــاري يف صحيحه عن عبــد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :كنا عند النبي ﷺ ُفأيت
بجامر ،فقال« :إن من الشــجر شجرة مثلها كمثل املسلم» فأردت أن أقول هي النخلة،
فإذا أنا أصغر القوم فســكت ،فقال النبي ﷺ « :هي النخلة» (صحيح البخاري ،كتاب
العلم ،باب الفهم يف العلم :ح.)72
والرتبية اإلسالمية ُتتيح الفرصة الكاملة للحوار وتنمية التفكري ،وتقويم االعوجاج
الفكري باحلجة واإلقناع؛ ألن البديل هو تداول هذه األفكار بطريقة رسية غري موجهة
وال رشــيدة ،ما يؤدي يف النهاية إىل اإلخالل بأمن املجتمع ،ومن تطبيقات هذه القاعدة
يف السنة النبوية قول ذلك الشاب الذي جاء إىل النبي ﷺ يستأذنه يف الزنا ،فعن أيب أمامة
الباهيل ريض اهلل عنه قال :إن فتى شا ًبا أتى إىل رسول اهلل ﷺ فقال :يا رسول اهلل ائذن يل
يف الزنا ،قال :فصاح القوم به ،وقالوا  :مه مه ،فقال عليه الصالة والسالم« :أقروه وادنه»
فدنا حتى كان قري ًبا من رســول اهلل ﷺ  ،فقال عليه الصالة والسالم« :أحتبه ألمك؟»،
قال :ال واهلل يا رســول اهلل جعلني اهلل فداءك ،فقال عليه الصالة والسالم« :وال الناس
حيبونه ألمهاهتم» .قال عليه الصالة والسالم« :أفتحبه البنتك؟» ،قال :ال واهلل يا رسول
اهلل جعلنــي اهلل فداءك ،فقال عليه الصالة والســام« :وال الناس حيبونه لبناهتم» .قال
عليه الصالة والسالم« :أفتحبه ألختك؟» قال :ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك،
فقال عليه الصالة والسالم« :وال الناس حيبونه ألخواهتم» .قال عليه الصالة والسالم:
«أفتحبه لعمتك؟» ،قال :ال واهلل يا رســول اهلل جعلنــي اهلل فداءك ،فقال عليه الصالة
والســام« :وال الناس حيبونه لعامهتم» .قال عليه الصالة والسالم« :أفتحبه خلالتك؟»،
قال :ال واهلل يا رســول اهلل جعلني اهلل فداءك ،فقال عليه الصالة والسالم« :وال الناس
حيبونه خلاالهتم» .قال :يا رســول اهلل ادع يل ،قال :فوضع رســول اهلل ﷺ يده عليه ،ثم
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قــال« :اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجــه» .قال :فكان ال يلتفت إىل يشء بعد
(مســند ابن حنبل1414 ،هـ ،ج :5ص ،)257فهو َيعرف حتريمه وبشاعته ،ومع ذلك
مفتوحا معه ﷺ دون خوف أو
يطلبه من أتقى األمة وأنقاها؛ ألن جمال احلوار احلر كان
ً
وجل فتمت معاجلة هذا االنحراف الفكري يف مهده (احلريب1432 ،هـ) ،ولذلك تعترب
الرتبية اإلســامية من أوائل املدارس الرتبوية التي استطاعت استيعاب وجهات النظر
العلمية املتعددة والتفاعل معها.

رابعا :طاعة والة األمر ولزوم اجلامعة
ً
إن االجتــاع واالئتالف ،ونبذ الفرقة واالختالف ،أصــل عظيم من أصول الدين
اإلســامي احلنيف وسمة بارزة من ســات األمة املحمدية ،بل هو من أبرز خصائصها،
وقد اســتفاضت النصوص الرشعية يف الدعوة إىل الوحدة واالئتالف ،وهنت عن الفرقة
واالختالف ،ومــن ذلك قوله عز وجل ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ (األنعام،)153 :
ودلت اآلية الكريمة عىل أن الدين يأمر باالجتامع واالئتالف ،وينهى عن التفرق واالختالف
يف أصل الدين ،ويف سائر مسائله األصولية والفروعية( .السعدي1422 ،هـ).
كام ورد النهي عن التفرق يف السنة النبوية الرشيفة ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال:
قال رسول اهلل ﷺ « :إن اهلل يرىض لكم ثال ًثا ويكره ثال ًثا ،فريىض لكم :أن تعبدوه وال
مجيعا وال تفرقوا ،ويكره لكم :قيل وقال ،وكثرة
ترشكوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل اهلل ً
الســؤال ،وإضاعة املال» (صحيح مسلم ،كتاب األقضية ،باب النهي عن كثرة املسائل
من غري حاجة :ح .)1715ولقد تواترت األدلة من الكتاب والســنة عىل لزوم اجلامعة،
«وانعقد إمجاع أهل السنة واجلامعة عىل وجوب لزوم اجلامعة وحتريم اخلروج عليها ،وأن
لزومها فضيلة ومفارقتها رذيلة» (آل عبد الكريم1419 ،هـ ،)7 :ومن مقتضيات لزوم

اجلامعة طاعة ويل األمر املســلمً ،
عمل بقوله تعاىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ (النساء ،)59 :ففي اآلية الكريمة وجوب السمع
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والطاعــة لوالة األمر ،واملراد بأويل األمر هنا من أوجب اهلل طاعته من احلكام واألمراء
والعلامء ،قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل« :والظاهر ـ واهلل أعلم ـ أن اآلية عامة يف كل أويل
األمر من األمراء والعلامء» (شاكر1424 ،هـ ،ج :1ص ،)530وقد روى البخاري يف
صحيحه عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،عن النبي ﷺ أنه قال« :الســمع والطاعة
حق ،ما مل يؤمر بمعصية ،فإذا ُأمر بمعصية فال سمع وال طاعة» (صحيح البخاري ،كتاب

اجلهاد والسري ،باب السمع والطاعة لإلمام :ح ،)2796وال يزال الناس بخري ما عظموا
السلطان والعلامء؛ فإن عظموا هذين أصلح اهلل دنياهم وأخراهم ،وإن استخفوا هبذين
أفســدوا دنياهم وأخراهم (األثري1419 ،هـ :ص .)50فإن حاول أحد أن يقلل من
هيبة العلامء ،وهيبة والة األمر ،ضاع الرشع واختل األمن .ولذلك فإن الرتبية اإلسالمية
تســعى من خالل ارتكازها عىل الكتاب والســنة إىل ترسيخ مضمون طاعة والة األمر
ولزوم اجلامعة لدى أفراد املجتمع ،وبيان الثمرات التي ُتنى من اجتامع الكلمة ووحدة
الصف ،وعواقب الفرقة والشحناء واالختالف عىل الفرد واملجتمع.

خامسا :توحيد مصدر التلقي يف مجيع األمور والقضايا التي هتم املسلمني
ً

لقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل بالرجوع إىل العلامء الربانيني يف األمور التي هتم األمة،

ومتــس مصاحلها العامــة ،فقال اهلل عز وجل يف كتابــه الكريم﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ...ﮪ﴾ (النســاء ، )83 :فهذا إنكار من اهلل تعاىل عىل من يتعجل يف
احلكم عىل األمــور ،ويبادر بنرش األخبار وإذاعتها قبل التأكد من ثبوهتا وصحتها (ابن
كثري1422 ،هـ ،ج :1ص 704ـ  ،)705ويف اآلية «تأديب من اهلل لعباده عن فعلهم هذا
غري الالئــق ،وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهمة واملصالح العامة ما يتعلق
باألمــن ورسور املؤمنني أو باخلوف الذي فيه مصيبة ،عليهم أن يتثبتوا وال يســتعجلوا
بإشاعة ذلك اخلرب ،بل يردونه إىل الرسول ﷺ  ،وإىل أويل األمر منهم ،أهل الرأي والعلم
والنصح والعقل والرزانة ،الذين يعرفون األمور ويعرفون املصالح وضدها ،فإذا رأوا يف
ً
ً
وحترزا من أعدائهم فعلوا ذلك ،وإن رأوا
ورسورا هلم
ونشاطا للمؤمنني
إذاعته مصلحة
ً
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أنــه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة؛ ولكن مرضته تزيد عىل مصلحته مل يذيعوه ،وهلذا
قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ﴾ أي :يســتخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة
وعلومهم الرشــيدة ،ويف هذا دليل لقاعدة أدبيــة ،وهي أنه إذا حصل بحث يف أمر من
األمور ينبغي أن ُي َّ
ول من هم أهل لذلك ،وال ُيتقدم بني أيدهيم ،فإنه أقرب إىل الصواب
وأحرى للسالمة من اخلطأ» (السعدي1422 ،هـ ،ج :1ص 416ـ .)417

ويشهد لذلك غضب الرســول ﷺ حني رأى مع عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
قطعــة من التوراة فعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنــه قال :أن عمر بن اخلطاب ريض
اهلل عنه أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عىل النبي ﷺ فغضب
«أمتهوكون فيهــا يا ابن اخلطاب والذي نفيس بيده لقــد جئتكم هبا بيضاء نقية
وقــالُ :
ال تســألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا بــه أو بباطل فتصدقوا به والذي نفيس
حيا ما وسعه إال أن ي َّتبعني»( .مسند ابن حنبل،
بيده لو أن موســى ـ عليه السالم ـ كان ًّ
1414هـ ،ج :3ص.)387

والرتبية اإلسالمية عندما هتتم بتوحيد مصدر التلقي يف مجيع األمور والقضايا التي
هتم املسلمني فهي هتدف إىل محاية فكر الفرد املسلم؛ وإبعاده عن دواعي القلق والتناقض،
ومن ثم حتقق األمن الفكري للمجتمع والدولة ،فتناســق الفكر لدى األفراد ،وتوحيد
مشارهبم وتوجهاهتم الفكرية خيدم املصلحة العامة والتي هي بدورها حتقق األمن وتدعمه
وختتفي حينها بذور الشــك والقلق والعصيان التي حتاول إثارهتا زوابع الغزو الفكري
عىل مر العصور (احلريب1428 ،هـ).

نتائج البحث
بنا ًء عىل تساؤالت البحث فقد توصل الباحث إىل النتائج التالية:

 ١ـ أن األمن الفكري من منظور الرتبية اإلســامية هو :حصانة فكر الفرد وعقله
وإدراكه من األفكار الضالة املنحرفة واالبتعاد عن الوسطية واالعتدال يف فهم
مجيع جوانب احلياة الدينية والفكرية والسياسية واالجتامعية ،وذلك من خالل
مبادئ وقيم وأسس الرتبية اإلسالمية القائمة عىل القرآن الكريم والسنة النبوية
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الرشيفة ،ما يؤدي إىل انضباط سلوك الفرد وفكره ،وحتقيق األمن والطمأنينة
واالستقرار يف مجيع جوانب احلياة.

 ٢ـ يستمد األمن الفكري يف اإلسالم جذوره وأمهيته من الكتاب والسنة كمصدرين
أساســيني للترشيع ،ما يؤدي إىل تالحم األمة اإلسالمية ووحدهتا يف الفكر
واملنهج والغاية.
ودعاة الفتنة من أبرز املهددات الداخلية لألمن الفكري ،ويف
 ٣ـ ُتعد الفئة الضالة ُ
املقابل ُتعترب العوملة والغزو الفكري من أخطر التحديات اخلارجية املعارصة
لألمن الفكري.
 ٤ـ أن من أعظم مفاسد زعزعة األمن الفكري للفرد واملجتمع :اخلروج عن الدين
اإلسالمي الصحيح وعقيدته السليمة ومنهج الوسطية واالعتدال إىل التشدد
والتطرف والغلو يف الدين.
 ٥ـ أن الرتبية اإلســامية لو ُأحســن تطبيقها بشــكل جيد يف مؤسســات الرتبية
االجتامعية كاألرسة واملدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم املختلفة حلققت األمن
الفكري وعاجلت ظاهرة االنحراف الفكري ،وقدمت العديد من احللول هلا.

 ٦ـ أن من أهم الركائز التي تقوم عليها الرتبية اإلسالمية يف حتقيقها لألمن الفكري:
غرس العقيدة اإلســامية يف نفوس أفراد املجتمع ،وإظهار وسطية اإلسالم
واعتداله وتوازنه وتنمية احلوار اإلجيايب والتفكري السليم ،وطاعة والة األمر
ولزوم اجلامعــة ،وتوحيد مصدر التلقي يف مجيع األمــور والقضايا التي هتم
املسلمني.

توصيات البحث
يف ضوء النتائج التي توصل إليها البحث ،فإن الباحث ُيورد عد ًدا من التوصيات،
أمهها ما ييل:
 ١ـ رضورة اهتامم مجيع مؤسســات املجتمع الرتبوية برتســيخ العقيدة اإلسالمية
الصحيحة املستمدة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الرشيفة وفهم السلف
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الصالح ،وتعزيز قيم الوسطية واالعتدال ،والتحذير من الفكر املنحرف لدى
أفراد املجتمع.

 ٢ـ أن تقوم مؤسسات التنشئة االجتامعية بدورها الرتبوي من خالل تطبيق نظام الرتبية
اإلسالمية ،يف توعية املجتمع بحقيقة ظاهرة االنحراف الفكري وكيفية التعامل
معه ،مع تقديم النموذج اإلسالمي كحل نموذجي فريد لتحقيق األمن الفكري.
 ٣ـ االنطالق ً
دائم من ركائز الرتبية اإلسالمية يف تأصيل املفاهيم اجلديدة لدى أفراد

املجتمع وجعلها املعيار األول يف ضبط املتغريات الفكرية الدخيلة عىل املجتمع.

 ٤ـ رضورة وضع إسرتاتيجية تربوية اجتامعية متكاملة ملجاهبة االنحراف الفكري
بغرض احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية وحتصني الشباب بأسس العقيدة الصحيحة
السليمة من خالل برامج توعوية تزيد من وعيهم األمني واالجتامعي والثقايف.
 ٥ـ نرش مفاهيــم الرقابة الذاتية لدى أفراد املجتمع من خالل مؤسســات الرتبية
االجتامعية كاألرسة واملدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم املختلفة.
 ٦ـ تكثيف الربامج واألنشطة واملحارضات والندوات واحلوارات ،وإنتاج الربامج
اإلعالمية املوجهة للشــباب التي هتتم برتســيخ القيم واآلداب االســامية
الصحيحة املعتدلة.
 ٧ـ مشــاركة مجيع مؤسسات الدولة واملؤسســات اخلاصة مع مؤسسات الرتبية
االجتامعية يف التوعية بأمهية حتقيق األمن الفكري.
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