
  رؤية مستقبلية–لغة القرآن والتواصل احلضاري يف ضوء العقيدة اإلسالمية 

 
 عبدايػين سٝدز ؾازع/ د.أ

ايعكٝد٠ ٚايؿهس اٱض٬َٞ املػازى  أضتاذ

 ؾٓعا٤ داَع١ – ايرتب١ٝ ن١ًٝ-

 

AUTHORIZED BY AL-NASSER UNIVERSITY'S RESEARCH OFFICE 

 جميع حقوق النشر محفوظة لمكتب البحوث والنشر بجامعة الناصر

 



 

88 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

  رؤية مستقبلية–لغة القرآن والتواصل احلضاري يف ضوء العقيدة اإلسالمية 
 

 عبدايػين سٝدز ؾازع/ د.أ

 

 

 

  رؤية مستقبلية–لغة القرآن والتواصل احلضاري يف ضوء العقيدة اإلسالمية 

 

4 

 املًدـ

 عبدايػين سٝدز ؾازع/ د.أ

ايعكٝد٠ ٚايؿهس اٱض٬َٞ املػازى  أضتاذ

 ؾٓعا٤ داَع١ – ايرتب١ٝ ن١ًٝ-

، ٚتعصٜصّا يدٚزٖا  (يػ١ ايكسإٓ  )تٓبع أ١ُٖٝ ايبشح املكدّ َٔ َٛقٛع٘ ايعًُٞ 

ايرٟ أدٻت٘ ٚت٪دٜ٘ يف ْكٌ ايعًّٛ ٚاملعازف عرب ا٭َِ ٚاؿكازات ، ٖٚٛ َا ٖدف 

ايبشح إيٝ٘ ، ٚقد خـ اهلل تعاىل ايًػ١ ايعسب١ٝ إٔ دعًٗا يػ١ نتاب٘ ايكسإٓ ايهسِٜ 

٢ًَ " َؿدز عكٝد٠ اٱض٬ّ ا٭ٍٚ،  َٹنيٴ ، عٳ ٘ٹ ايسټٚحٴ اَ٭ ٍٳ بٹ ْٳصٳ ُٹنيٳ ،  ٌٴ زٳبِّ اِيعٳاَي ٓٵٔصٜ ٘ٴ َيتٳ ْٻ ٚٳٔإ

َٴبٹنٕي  ٕٕ عٳسٳبٹٍّٞ  ًٹطٳا ٔٳ ، بٹ ُٴٓرٹٔزٜ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ  ًِبٹَو يٹتٳُهٛ ٚيٝظ َٔ (195-192)ايػعسا٤ "َق

ايك٠ٛ ايرات١ٝ نْٛٗا يػ١ ايٛسٞ " تؿطري يطسٔٸ بكا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ إ٫ٖ ٖرٙ اـؿٝؿ١ 

: اٱض٬ّ "  ٝٻ١ َعّا ،ٚيكد ناْت ايًػ١ " قسإٓ ٚض١ٓ"  ٚاييت أنطبتٗا ايك٠ٛ ٚايكدض

ٖٞ يػ١ اؿكاز٠ َٓر ْصٍٚ ايكسإٓ ٚست٢ آخس ايعؿس " يػ١ ايعكٝد٠ " ايعسب١ٝ 

- 1: ايعباضٞ ا٭ٍٚ ٚاتكح ذيو َٔ خ٬ٍ  سسن١ ايتعًِ يًػ١ ايعسب١ٝ ست٢ يػري  

- 2.املطًُني  سسن١ ايرتمج١ يٓكٌ ايرتاخ ٚاؿكاز٠ اٱض١َٝ٬ إىل أٚزٚبا ؾهإ  

ا٫تؿاٍ ٚثٝكّا بني ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاؿكاز٠ ؾرتمجت نتب يف ايؿًو ٚايطب 

. ٚايهُٝٝا٤ . : يف املاقٞ اؿكازٟ يًػ١ ايكسإٓ –اخل ٚايكٍٛ . إٕ ايًػ١ ايعسب١ٝ - 

أثٻست ٚتأثٻست باؿكاز٠ اٱض١َٝ٬ ؾهإ ايتأثري َٓٗا ٚإيٝٗا يف ٚاقع اؿكاز٠ 

ٝٻدا -  يطاّْا ٚبٝاّْا– َع عاٌَ ايًػ١ – عًُّا ٚع٬ُّ –اٱض١َٝ٬ ،ؾعاٌَ ايعكٝد٠  غ

سكاز٠ املاقٞ يًػ١ ايكسإٓ ، ؾهإ ذيو املاقٞ اؿكازٟ ايععِٝ يًعكٝد٠ ٚايًػ١ 

ْٸ٘ ٜػٗدٴ امطازّا ٚقعؿّا ٚتسدع ا٭ضباب يف ذيو  َٸا ساقس ايًػ١ ايعسب١ٝ ؾإ َعّا ،ٚأ

ْٸ٘ ٚيف ق٤ٛ - ب. أضباب داخ١ًٝ : إىل  أضباب خازد١ٝ ، ٚخًـ ايباسح إىل أ

 يػ١ عكٝدتٓا –يػ١ ايكسإٓ  )َعطٝات َاد١ٜ ٚد١ٜٝٓ ْ٪ند إٔ َطتكبٌ يػتٓا ايعسب١ٝ 

ضٝهٕٛ َطتكبٌ ايؿداز٠ ٚا٫شدٖاز بني ضا٥س يػات ايعامل ٖٚٛ يف  (-  اٱض١َٝ٬

 .بعص عصٜص أٚ برٍ ذيٌٝ (عكٝد٠ ٚغسٜع١ ): ْؿظ ايٛقت َطتكبٌ اٱض٬ّ 
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  مقدمة

" اؿُد اهلل ايكا٥ٌ  ٔٳ ، :  ُٴٓرٹٔزٜ ٔٵ اِي َٹ ٕٳ  ًِبٹَو يٹتٳُهٛ ٢ًَ َق َٹنيٴ ، عٳ ٘ٹ ايسټٚحٴ اَ٭ ٍٳ بٹ ْٳصٳ ُٹنيٳ ،  ٌٴ زٳبِّ اِيعٳاَي ٓٵٔصٜ ٘ٴ َيتٳ ْٻ ٚٳٔإ

َٴبٹنٕي  ٕٕ عٳسٳبٹٍّٞ  ًٹطٳا  عًٝ٘ –، ْٚؿًٞ ْٚطًِ ع٢ً ْيب ايسمح١ ٚايبٝإ ، ايكا٥ٌ (195-192)ضٛز٠  ايػعسا٤ " بٹ

: ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ٛٳ َأعٵسٳبٴ : دٛابّا  عٔ ا٭عسابٞ ٚقد  قاٍ ي٘ -  ٖٴ ٔٵ  َٳ ٓٳا  ٜٵ َٳا زٳَأ ٚٵ  َٳا َأِؾؿٳشٳَو ، َأ ٘ٹ ،  ًٖ ٍٳ اي ٜٳا زٳضٴٛ

ٓٵَو  ٍٳ ! َٹ " َقا َٴبٹنٕي:  ٕٕ عٳسٳبٹٍّٞ  ًٹطٳا ْٹٞ بٹ ٢ًَ يٹطٳا ٕٴ عٳ ٍٳ اِيُكسٵآ ْٳصٳ ُٳا  ْٻ ٚٳٔإ   "سٳلٻ يٹٞ ، 

ٕٸ أ١ُٖٝ ايبشح  تٓبع َٔ َٛقٛع٘ ايعًُٞ / ٚبعد  ايًػ١ ا٭ّ عٓد أنجس َٔ َا٥ت٢  (يػ١ ايكسإٓ  )ؾإ

- قبٌ ٖرا نً٘- ًَٕٝٛ َٔ أبٓا٤ ايدٍٚ ايعسب١ٝ، ٚأنجس َٔ ًَٝاز َطًِ ٜٓتػسٕٚ يف ايعامل أمجع ، ٢ٖٚ

يػ١ عكٝد٠ اٱض٬ّ ٚٚض١ًٝ أدا٤ ايٛادبات ايد١ٜٝٓ يًُطًُني ؾ٢ َػازم ا٭زض َٚػازبٗا ، ا٭َس ايرٟ ٜدؾع 

ًُّٗا ٚتعًُّٝا ٚعجّا ٚدزاض١ ٚإٔ تعكد هلا امل٪متسات ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ تعسٜؿّا  أًٖٗا ٚغري أًٖٗا بايٛقٛف عٓدٖا تعٻ

بٗا ْٚػسّا ٚتعصٜصّا يدٚزٖا ايرٟ أدٻت٘ ٚت٪دٜ٘ يف ْكٌ ايعًّٛ ٚاملعازف عرب ا٭َِ ٚاؿكازات ، ٖٚٛ َا ٖدف 

:  ايبشح إيٝ٘ 

. بٝإ أ١ُٖٝ ايًػ١ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ - 

. املاقٞ اؿكازٟ ٚاؿاقس: إظٗاز ع٬ق١ ايًػ١ باؿكاز٠ - 

. ايتعسٜـ بــ ايبعد اؿكازٟ يًػ١ ايكسإٓ - 

ٚقد دا٤ت خط١ ايبشح ع٢ً .  يػ١ عكٝد٠ اٱض٬ّ –اٱضٗاّ يف زضِ  ز١ٜ٩ َطتكب١ًٝ يًػ١ ايكسإٓ - 

 :ايٓشٛ ايتايٞ 

:     تعريف االصطالحات : مدخل الدراسة 

 .تعسٜـ ايًػ١ يػ١ ٚاؾط٬سا     :       املطًب ا٭ٍٚ 

 .تعسٜـ ايكسإٓ يػ١ ٚاؾط٬سا   :       املطًب ايجاْٞ 

 .تعسٜـ ايتٛاؾٌ يػ١ ٚاؾط٬سا  :       املطًب ايجايح 

. تعسٜـ اؿكاز٠ يػ١ ٚاؾط٬سا   :        املطًب ايسابع 

 .تعسٜـ ايعكٝد٠ ا٫ض١َٝ٬ يػ١ ٚاؾط٬سا :       املطًب اؿاَظ 

                                                           
 .حذٌج يرفٕع  (620 )يٕضٕػح انحذٌج ، رلى انحذٌج  - 
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:  أهنية اللغة يف التواصل احلضاري : املبحث األول 

 .ع٬ق١ ايًػ١ باؿكاز٠ :      املطًب ا٭ٍٚ

 . أبعاد ايًػ١ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ :      ا ملطًب ايجاْٞ

 .ايتٛاؾٌ اؿكازٟ " يػ١ ايكسإٓ " خؿا٥ـ :     املطًب ايجايح 

. ايٓـ ايًػٟٛ ٚايٓـ ايكسآْٞ :    املطًبايسابع 

:     البعد احلضاري للغة القرآن : املبحث الثاني 

 * يػ١ ايكسإٓ بني املاقٞ اؿكازٟ ٚاؿاقس :    املطًب ا٭ٍٚ 

 .املاقٞ اؿكازٟ يًػ١ ايكسإٓ :   أ٫ّٚ 

 .اؿاقس اؿكازٟ يًػ١ ايكسإٓ :   ثاّْٝا 

 . ز١ٜ٩ َطتكب١ًٝ يًػ١ ايكسإٓ :  املطًب ايجاْٞ 

.  عٛاٌَ ايٓٗٛض :         أ٫ّٚ 

. اضتػساف املطتكبٌ :         ثاّْٝا 

ايرٟ ٚؾل ٱخساز ايبشح ٚإمتاَ٘ - ضبشاْ٘ - ٚيف اـتاّ ايؿكٌ هلل تعاىل ؾاسب اهلبات ٚايعطاٜا 

ٚايٓؿع يٓا مجٝعّا يف ٚعكٝدتٓا ضا٬ّ٥ إٜاٙ تعاىل إٔ جيعٌ يف ٖرا اؾٗد ايٓؿع ايهبري ٭َتٓا ٚدٜٓٓا ٚيػتٓا 

 – ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ –ا٭ٚىل ٚا٭خس٣ ، ٚسطبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ
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 :تعريف االصطالحات : مدخل الدراسة 

تعريف اللغة لغة واصطالحا : املطلب األول 

ْٻٗا : ()دا٤ يف املعذِ أ مسعتٴ : ٜٚكاٍ . يػٻٞ ، ٚيػات : أؾٛات ٜعرب بٗا نٌ قّٛ عٔ أغساقِٗ ، ٚاؾُع  

أيؿاظ ٜعرب بٗا عٔ املطُٝات، ٚعٔ املعا٢ْ $: ، إٕ ايًػ١()قاٍ ابٔ سصّ : اخت٬ف ن٬َِٗ ٚاؾط٬سّا : ُيػاتٹِٗ 

ٚمما تكدّ ميهٔ إٔ ْطتدًـ إٔ ايًػ١ أدا٠ ٜعرب بٗا اٱْطإ عٔ ؾهسٙ # املساد إؾٗاَٗا، ٚيهٌ أ١َ يػتِٗ

.عسف غدؿ٘ ٚاػاٖ٘  (تهًِ  )ٚغدؿ٘ ست٢ إذا يػا  . . . . اخل .

تعريف القرآن لغة واصطالحا : املطلب الثاني 

ٜكاٍ قسأ ، ٜكسأ ،قسا٠٤ ، ٚقسآّْا َٚٓ٘ قٛي٘  (قسأ  )يؿغ ايكسإٓ َؿدز َػتل َٔ : ()تعسٜـ ايكسإٓ يف ايًػ١ 

 " إٕ عًٝٓا مجع٘ ٚقسآْ٘ ؾإذا قسأْاٙ ؾاتبع قسآْ٘ "تعاىل

املعذص بًؿع٘ املتعبد بت٬ٚت٘ املٓكٍٛ بايتٛاتس املهتٛب يف  ن٬ّ اهلل املٓصٍ عًٞ ْبٝ٘ قُد : ()اؾط٬سّا 

. املؿاسـ َٔ أٍٚ ضٛز٠ ايؿاؼ١ إيٞ آخس ايٓاع

ٕٻ اهلل أْصٍ ايكسإٓ ع٢ً ْبٝ٘ بايًؿغ ايعسبٞ ٚتعبدْا  ٚيف ق٤ٛ تعسٜـ ايكسإٓ يف ايًػ١ ٚا٫ؾط٬ح ٜتكح أ

بريو نُ٪َٓني ب٘ ضٛا٤ أنٓا عسب أّ غري عسب ؾذا٤ سؿع٘ يف ايؿدٚز ٚايططٛز بايعسب١ٝ َٔ قبٌ أٌٖ 

 .اؿكاز٠ ٚايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ ع٢ً َس ايكسٕٚ ٫ٚ ٜؿح بػري ذيو إ٫ٖ إذا نإ ملعاْٝ٘ ؾشطب 

تعريف التواصل لغة واصطالحا : املطلب الثالث 

ٜؿٝد ايتٛاؾٌ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ا٫قرتإ ٚا٫تؿاٍ ٚايؿ١ً ٚايرتابط ٚا٫يت٦اّ ٚاؾُع ٚاٱب٬ؽ ٚا٫ْتٗا٤ 

ٜدٍ ايتٛاؾٌ يف ا٫ؾط٬ح ع٢ً ع١ًُٝ ْكٌ ا٭ؾهاز ٚايتذازب ٚتبادٍ املعازف : ٚاٱع٬ّ ايتٛاؾٌ اؾط٬سا

                                                           
يزًغ انهغح / نًؼزى انٕضٍظ، إتراٍْى يظطفى، أحًذ انسٌاخ،حايذ ػثذ انمادر، يحًذ انُزار، دار انذػٕج، تحمٍك ا - 

 .2/83انؼرتٍح

  .46/ 1ِ ،1404 ، 1انماْرج،ط– اإلحكاو فً أطٕل األحكاو، ػهً تٍ أحًذ تٍ حسو األَذنطً أتٕ يحًذ، دار انحذٌج  - 

  .128/ 1خ ، .ط/ نطاٌ انؼرب ، اتٍ يُظٕر ، د - 

 .2طـ – انًكتثح انشايهح –خ،.ط/ اَحار انًترتثح ػهى تؼهى انمرآٌ د - 
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ٚاملػاعس بني ايرٚات ٚا٭ؾساد ٚاؾُاعات، ٚقد ٜهٕٛ ٖرا ايتٛاؾٌ ذاتٝا غدؿٝا أٚ تٛاؾ٬ غريٜا، ٚقد ٜٓبين 

ع٢ً املٛاؾك١ أٚ ع٢ً املعازق١ ٚا٫خت٬ف ٚايتٛاؾٌ ٚظٝؿ١ ايًػ١ ا٭ضاض١ٝ باعتبازٖا ٚض١ًٝ ٫تؿاٍ ايٓاع 

ٕٻ ايًػ١ ٖٞ أدا٠ تٛاؾٌ ا٭َِ  ٚايػعٛب ْٚكٌ اؿكازات ؾُٝا بٝٓٗا أٚ بني ( )بعكِٗ ببعض ٚعًٝ٘ ٜتكح أ

 . ا٭١َ ايٛاسد٠ دٌٝ بعد دٌٝ 

تعريف احلضارة لغة واصطالحا : املطلب الرابع 

٘ٴ . ٚضهٕٛ اَؿكٳس اؿٹكاز٠. ()ؾاَؿكٳسٴ خ٬ف ايبٳدٵٚ ٍٔ باد١ٜٺ * قاٍ ؾُٔ تهٔ اَؿكاز٠ُ أعذبٳتٵ ٟٻ زدا ؾأ

ْٻٗا ْٳا أَا اؾط٬سا ؾتعسف اؿكاز٠ بأ : ()تسا ٝٸا ٚأدبّٝا   ٛٸز اٱْطاْٞ، عًُّٝا ٚؾٓ َسس١ً ضا١َٝ َٔ َساسٌ ايتط

ٕٻ اؿكاز٠ تتكُٔ غكني ٚادتُاعّٝا يف اؿكس، َادٟ َٚعٟٓٛ ٜعرب عُٓٗا ٜٚٛؾؿا : ٖٚهرا ًٜشغ ايكاز٨ أ

 .بًػ١ تًو اؿكاز٠ 

تعريف العقيدة االسالمية لغة واصطالحا : املطلب اخلامس 

ٚاييت َٓٗا عكد٠ اؿبٌ، ٚعكد ايبٝع ٚايُٝني ، مبع٢ٓ زبط ٚغد ٚعصّ (عكد)ن١ًُ عكٝد٠ َػتك١ َٔ 

يف َدي٫ٛت سط١ٝ نعكد٠ -  غأْٗا غإٔ َععِ ايهًُات ايعسب١ٝ –ٚايعٗد، ٜٚبدٚ إٔ ايه١ًُ اضتددَت 

ٜكٍٛ ايساغب . اؿبٌ، ٚعكد ايبٓا٤، ثِ ْكًت إىل َدي٫ٛت َع١ٜٛٓ، نعكد ايٓهاح ٚايبٝع ٚعكد ايُٝني ٚايعٗد 

"عكد"ا٭ؾؿٗاْٞ يف   : ايعكد اؾُع بني أطساف ايػ٤ٞ، ٜٚطتعٌُ ذيو يف ا٭دطاّ ايؿًب١ نعكد اؿبٌ "

عاقدت٘ ٚعكدت٘ ٚتعاقدْا : عكد ايبٝع ٚايعٗد ٚغريُٖا، قاٍ: ٚعكد ايبٓا٤، ثِ ٜطتعاز ذيو يًُعاْٞ مٛ

.ٚعكدت ميٝٓ٘ .  ؾايعكٝد٠ إذٕ َا اْعكد عًٝ٘ ايكًب، ٚؾدم ب٘ ٚاطُإٔ إيٝ٘ ()"يؿ٬ٕ عكٝد٠: َٚٓ٘ قٌٝ، .

.  ٚأؾبح ٜكّٝٓا عٓدٙ ٫ مياشد٘ زٜب ٫ٚ خيايط٘ غو 

أَا ايعكٝد٠ يف املؿطًح اٱض٬َٞ ؾٗٞ مج١ً ا٭ؾٍٛ ٚاؿكا٥ل اٱميا١ْٝ أٚ ايعكد١ٜ اييت دا٤ بٗا 

- ٚ اْعكد عًٝٗا قًب اٱْطإ ٚدصّ بؿشتٗا ٚقطع بجبٛتٗا ٚآَٔ بٗا ، ايػسع ٚدعا اٱْطإ إىل اٱميإ بٗا

إمياّْا ٫ ٜسق٢ إيٝ٘ غو ٫ٚ -أٚ ٖرٙ مجٝعّا ، ضٛا٤ نإ َٓػ٪ ذيو اٱميإ ايعكٌ أٚ ايطُع أٚ ايؿطس٠

ٜٳسٵتٳابٴٛا :تصعصع٘ ايػبٗات ِٵ  ِٻ َي ٘ٹ ثٴ ٚٳزٳضٴٛيٹ ٘ٹ  ًٖ ٓٴٛا بٹاي َٳ ٔٳ آ ٕٳ اٖيرٹٜ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ُٳا اِي ْٻ . 15: اؿذساتٔإ يريو ازتبط  

                                                           
 .325تحٕث فً انهغح ، اتحاد كتاب انؼرب ،انًكتثح انشايهح ، لطى انهغح ٔانًؼارى ،طـ  - 

ػثذ انطالو : و، تحمٍك1979-ْـ1399ط،/يؼزى يماٌٍص انهغح، أتٕ انحطٍٍ أحًذ تٍ فارش تٍ زكرٌا، دار انفكر، د-  

 .2/76ْارٌٔ،

 .107و، طـ 2012ْـ، 1،1433انخمافح اإلضاليٍح، غانة ػثذ انكافً انمرشً ٔآخرٌٔ، إطذار رايؼح انؼهٕو ٔانتكُٕنٕرٍا،ط - 

 (.577-576:، ص(انراغة األطفٓاًَ)يفرداخ أنفاظ انمرآٌ ) - 
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٘ٴ  :ٖرا اٱميإ بايعًِ ٚاْب٢ٓ عًٝ٘ ًٖ ٘ٳ ٔإ٫ٖ اي ٘ٴ ٫ ٔإَي ْٻ ِٵ َأ ًَ ٚقد دعا ايكسإٓ ايهسِٜ يف  . 19:، ضٛز٠ قُد  َؾاعٵ

نجري َٔ آٜات٘، إىل إعُاٍ ايؿهس ٚايعكٌ ٚايٓعس ٚؾ٫ٛ ي٬عتكاد ْٚع٢ ع٢ً املكًدٜٔ ايرٜٔ ٜطًُٕٛ بايعكا٥د 

. عٔ طسٜل ايتكًٝد يٰخسٜٔ ٫ عٔ طسٜل ايتؿهس ٚايٓعس 

ْٸٗا ع٬ق١ َطسد٠  ٕٸ املساد َٔ ايبشح ٖٛ بٝإ ع٬ق١ ايًػ١ باؿكاز٠ ٚايعكٝد٠ ٚأ ٚيف ق٤ٛ َا تكدّ ٜتبني أ

ٟٔ أ١َ َٔ ا٭َِ ٜعين غٗٛدّا يًػ١ تًو ا٭١َ ٚعكٝدتٗا ع٢ً املطت٣ٛ ا٭ممٞ  ؾايػٗٛد اؿكازٟ ٚايعكدٟ ٭

 .ٚاٱْطاْٞ َاقّٝا ٚساقسّا َٚطتكب٬ّ ، ا٭َس ايرٟ ضٝتبني َٔ خ٬ٍ ايبشح 

 أهنية اللغة يف التواصل احلضاري والعقدي: املبحث األول 

عالقة اللغة باحلضارة : املطلب األول

ٟٔ أ١َ  ع٬ق١ ايًػ١ باؿكاز٠ يهٌ أ١َ َٔ ا٭َِ ع٬ق١ أؾ١ًٝ ٖٚٞ ع٬ق١ َطسد٠ ؾايػٗٛد اؿكازٟ ٭

ٕٶ ا٭َِ  َٔ ا٭َِ ٜعين غٗٛدّا يًػ١ تًو ا٭١َ ع٢ً املطت٣ٛ ا٭ممٞ ٚنرا عكٝدتٗا اييت ت٪َٔ بٗا، ٚنُا أ

ؾهريو ايًػات " ٚتًو ا٭ٜاّ ْداٚهلا بني ايٓاع " ٚسكازاتٗا تعٝؼ سا٫ت بني ايؿعٛد ٚاهلبٛط قُٔ ض١ٓ 

ٚايعكا٥د تبعّا يتًو اؿكازات ؾؿٞ ساي١ سكاز٠  أ١َ َٔ ا٭َِ ػد سسن١ يًػ١ تًو اؿكاز٠ ٚعكٝدتٗا 

: تتُجٌ يف ا٭َٛز اٯت١ٝ 

 .ايتعًِ يتًو ايًػ١ ٚايعكٝد٠  -1

 .اهلذس٠ إىل تًو ا٭١َ ٚاعتٓام عكٝدتٗا  -2

 .سسن١ ايرتمج١ ْٚكٌ ايرتاخ  -3

ٕٸ  ْٸ٘ ضٝذد أ " ٚايٓاظس يًػ١ ايعسب١ٝ ؾإ نٝـ ٫ ، " ()عكٝد٠ اٱض٬ّ ٖٞ ايعُل اؿكازٟ يًػ١ ايعسب١ٝ : 

 ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ذيو ؾٗٞ تؿاب مبا ٜؿاب ب٘ َٔ اْتػاز – يػ١ زضاي١ اٱض٬ّ إىل ايٓاع ناؾ١ –ٖٚٞ يػ١ ايكسإٓ 

ٚاَتداد يف شَٔ ايؿتٛسات ، أٚ امطاز يف شَٔ بعد املطًُني عٔ دِٜٓٗ ، ؾؿ١ً ايًػ١ باؿكاز٠ ؾ١ً ْطب 

ٕٸ ايٓطب ٫ ٜكبٌ ا٫ْؿهاى ٚأعين بايطبب  ايػٗٛد اؿكازٟ يًػ١ بطبب سكاز٠ : ٚضبب إذا اؾتو ايطبب ؾإ

تًو ا٭١َ ، ٚأعين بايٓطب ايؿ١ً اي٬ش١َ بني ايًػ١ ٚاؿكاز٠ ، تًو ايؿ١ً اييت ٫ ميهٔ َعٗا تؿٛز غٗٛد 

 .سكازٟ يًػ١ أ١َ يٝظ هلا غٗٛد سكازٟ يف ايٛاقع اؿكازٟ 

أبعاد اللغة والعقيدة يف التواصل احلضاري : املطلب الثاني

                                                           
 .ػثذانرحًٍ تٕدرع . انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحضارج اإلضاليٍح ، د: اَظر -  
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يًػ١ ٚايعكٝد٠ أبعاد يف ْٛإح كتًؿ١ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ ٚميهٔ تًدٝـ ٖرٙ ا٭بعاد يف ا٭بعاد 

: ايتاي١ٝ

 .ايبعد ايطٝاضٞ  -1

 .ايبعد ايدٜين  -2

 .ايبعد ايجكايف  -3

 .ايبعد ا٫قتؿادٟ  -4

 .ايبعد اٱْطاْٞ ٚا٫دتُاعٞ  -5

 والعقيدة يف التواصل احلضاري (( لغة القرآن ))خصائص : املطلب الثالث 

. يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ " يػ١ ايكسإٓ " خؿا٥ـ :       أ٫ّٚ 

 .إبساش املع٢ٓ ايهاٌَ بهًُات أقٌ َٔ ايًػات ا٭خس٣  -1

ٜٚعين عدّ تػري ايب١ٝٓ يًؿغ ايًػٟٛ مبسٚز ايعكٛد ٚايكسٕٚ نشاٍ :ايجبات ايبٟٝٓٛ يًؿغ ايًػٟٛ  -2

 .ايًػات ا٭خس٣ يػ١ ايكسإٓ ضبٌٝ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ايع١ًُٝ 

ٕٸ يػ١ ايكسإٓ : ايك٠ٛ ايرات١ٝ  -3 ق١ٜٛ براتٗا ٫ٚ تهتطب قٛتٗا َٔ ايػٗٛد " ايًػ١ ايعسب١ٝ " ْٚعين بٗا أ

ْٸُا ٜصٜدٖا ق٠ٛ إقاؾ١ٝ ٚاملكؿٛد بايك٠ٛ اٱقاؾ١ٝ ٖٞ  ق٠ٛ ا٫ْتػاز : اؿكازٟ ٭١َ اٱض٬ّ ٚإ

ْٸٗا ٫ تهتطب قٛتٗا ابتدا٤ إ٫ٓ َٔ ايػٗٛد اؿكازٟ ٭َتِٗ  ايتؿٛم " بعهظ ايًػات ا٭خس٣ ؾإ

ؾإذا اْت٢ٗ ذيو ايػٗٛد اْتٗت َع٘ يػت٘ ٫ٚ حيتاز إىل غ٤ٞ آخس ٫ْتٗا٤ " املادٟ أٚ ايعطهسٟ 

 .ايػٗٛد اؿكازٟ يتًو ايًػ١ 

- ؾًِ تٓت٘ زغِ " ايًػ١ ايعسب١ٝ " أَا يػ١ ايكسإٓ   :

. ايتدًـ اؿكازٟ ايرٟ تعٝػ٘ أ١َ ٖرٙ ايًػ١ يف سٝاتٓا املعاؾس٠ : أ٫ّٚ 

َٔ ٖرٙ اؿسب اييت % 50اؿسب املطًط١ ع٢ً ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاييت أخرت ؾٛزّا كتًؿ١ ٚاييت يٛ ضًط : ثاّْٝا 

ضًطت ع٢ً ايًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً عػسات ايًػات فتُع١ ٫ْتٗت خ٬ٍ ؾرت٠ ش١َٝٓ قدٚد٠  ٚيٝظ َٔ تؿطري 

يػ١ " ٚاييت نطبتٗا َٔ نْٛٗا " ايك٠ٛ ايرات١ٝ " إ٫ٖ ٖرٙ اـؿٝؿ١ " يػ١ ايكسإٓ" يطسٔٸ بكا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ 

ٝٻ١ َعّا " ايكسإٓ ٚايعكٝد٠   .ؾأنطبتٗا ايك٠ٛ ٚايكدض
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اختؿت ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ عٔ غريٖا َٔ ايعكا٥د غؿا٥ـ عد٠ : خؿا٥ـ ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ : ثاّْٝا 

: دعًت َٓٗا عكٝد٠ أمم١ٝ َٔ أُٖٗا َا ٜأتٞ

ٕٸ ايعكٝد٠ تطتُد أؾٛهلا َٚباد٥ٗا َٔ َؿدز ثابت ٫غو ؾٝ٘ ٫ٚ زٜب:  ايسبا١ْٝ .1 ٖٚٛ ايكسإٓ ايهسِٜ، ، أٟ أ

ؾُا تكُٓت٘ ايعكٝد٠ عٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚأمسا٥٘ ٚؾؿات٘، ٚعٔ عامل ايػٝب . َٚا ؾح َٔ ض١ٓ ايسضٍٛ 

، ٚيٝظ ٭سد َٔ ايبػس.َؿدزٙ نً٘ ايٛسٞ، ٚعٔ َؿري اؿٝا٠ اٱْطا١ْٝ َٚطتكبًٗا، َٚا ؾٝ٘ َٔ أْٛاع اؾصا٤

ٚست٢ ايسضٍٛ عًٝ٘ ايط٬ّ ٫ ٜعدٚ إٔ ٜهٕٛ َبًػّا عٔ ، دٚز يف ؾٝاغ١ ايعكٝد٠ أٚ دص٤ َٔ أدصا٥ٗا، أّٜا نإ

ٗٵدٹٟ   :زب٘ ْٳ ْٴٛزّا  ٙٴ  ٓٳا ًِ ٔٵ دٳعٳ ٚٳَيهٹ ٕٴ  ٚٳ٫ أٱميٳا َٳا اِيهٹتٳابٴ  ٓٵتٳ تٳدٵٔزٟ  َٳا ُن ْٳا  َٵٔس ٔٵ َأ َٹ ٝٵَو زٴٚسّا  ٓٳا ٔإَي ٝٵ ٚٵسٳ ٚٳَنرٳيٹَو َأ

َٳا يف اَ٭زٵٔض َأ٫  ٚٳ ٛٳاتٹ  ُٳ َٳا يف ايطٻ ٘ٴ  ٘ٹ اٖيرٹٟ َي ًٖ ِٕ ؾٹسٳاطٹ اي َٴطٵتٳكٹٝ ٗٵدٹٟ ٔإَي٢ ؾٹسٳاطٺ  ْٻَو َيتٳ ٚٳٔإ ْٳا  ٔٵ عٹبٳادٹ َٹ ْٳػٳا٤ٴ  ٔٵ  َٳ ٘ٹ  بٹ

َٴٛزٴ ٘ٹ تٳؿٹريٴ اُ٭ ًٖ  .53-52: ايػٛز٣ ٔإَي٢ اي

ٕٻ سكا٥ل ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ سكا٥ل إهل١ٝ املؿدز :ايجبات .2 َٚٔ ثِ ٫ ؽكع يصٜاد٠ أٚ ْكـ أٚ ؼسٜـ أٚ ، إ

٫ٚ ميًو أسدٷ، ؾسدّا نإ أٚ مجاع١، أّٜا ناْت ؾؿت٘ ٚإَهاْات٘، إٔ ٜػري َٔ ٖرٙ ايعكٝد٠، . تبدٌٜ أٚ تعدٌٜ

ٚبني . ٖٚرٙ ايككاٜا ايعكد١ٜ، نًٗا سكا٥ل ثابت١ غري قاب١ً يًتػري ٫ٚ يًتطٛز. ؾٝكٝـ إيٝٗا أٚ ٜٓكـ َٓٗا

ٕٻ نٌ ؼسٜـ يف ٖرٙ اجملا٫ت َسدٚد ع٢ً ؾاسب٘،   ايسضٍٛ "أ  ()"َٔ أسدخ يف أَسْا ٖرا َا يٝظ ؾٝ٘ ؾٗٛ زد: 

ِٵ  :نُا اضتٓهس ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً املػسنني ؼسٜؿِٗ ايعكٝد٠ ٚابتداعِٗ ؾٝٗا.  ٗٴ ِٵ غٴسٳَنا٤ٴ غٳسٳعٴٛا َي ٗٴ ّٵ َي َأ

٘ٴ  ًٖ ٘ٹ اي ٕٵ بٹ ٜٳِأذٳ ِٵ  َٳا َي  ٔٔ ٔٵ ايدِّٜ (. 21): ايػٛز٣ َٹ

: ٜساد بػٍُٛ ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ َا ٜأتٞ : ايػٍُٛ . 3

قك١ٝ اُ٭ي١ٖٝٛ، ٚقك١ٝ ايهٕٛ، ٚاٱْطإ، ٚايٓب٠ٛ، :  أْٗا عكٝد٠ تؿطس نٌ ايككاٜا ايهرب٣ يف ايٛدٛد-أ

. ٚايهٕٛ ٚايكٛاْني اييت ؼهُ٘ إخل، ٚاملؿري . .

 أْٗا ٫ تعتُد يف ثبٛتٗا ع٢ً ايٛددإ أٚ ايػعٛز ٚسدٙ نُا ٖٛ غإٔ ايؿًطؿات اٱغساق١ٝ ٚبعض املراٖب - ب

"ٚنُا ٖٛ غإٔ املطٝش١ٝ اييت تسؾض تدخٌ ايعكٌ يف ايعكٝد٠ زؾكّا باتّا، ايؿٛؾ١ٝ ٖٚٞ ، "اعتكد ٚأْت أعُٞ: 

نُا ٖٛ ايػإٔ يف دٌ ايؿًطؿات ايبػس١ٜ اييت تتدر َٔ ايعكٌ ٚض١ًٝ ، نريو ٫ تعتُد ع٢ً ايعكٌ ٚسدٙ

. ٚإمنا تعتُد ع٢ً ايؿهس ٚايػعٛز َعّا ٚايكًب ٚايعكٌ مجٝعّا، ملعسؾ١ ٚسٌ أيػاش ايٛدٛد

                                                           
 (.2697:طحٍح انثخاري،كتاب انظهح، تاب إرا اططهحٕا ػهى طهح رٕر فانظهح يردٔد، حذٌج رلى) - 
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، بٌ ٫بد إٔ ت٪خر نًٗا بهٌ قتٜٛاتٗا بدٕٚ إْهاز أٚ غو يف أٟ دص٤ َٓٗا، أْٗا عكٝد٠ ٫ تكبٌ ايتذص١٥-د

ؾأٱض٬ّ ٜكتك٢ إٔ ٜطًِ اٱْطإ . ؾُٔ آَٔ مبععِ َكُٕٛ ايعكٝد٠ ٚنؿس ببعكٗا مل ٜعد بريو َطًُّا

ٕٳ  :يريو ٚؾـ بايهؿس َٔ ؾعٌ غري ذيو، ٜٚ٪َٔ بهٌ َا دا٤ َٔ عٓدٙ، قٝادٙ نً٘ هلل ٜٳِهُؿسٴٚ ٔٳ  ٕٻ اٖيرٹٜ ٔإ

ٔٳ  ٝٵ ٜٳتٻدٹرٴٚا بٳ ٕٵ  ٕٳ َأ ٜٴٔسٜدٴٚ ٚٳ ْٳِهُؿسٴ بٹبٳعٵٕض  ٚٳ ٔٴ بٹبٳعٵٕض  َٹ ْٴ٪ٵ ٕٳ  ٜٳُكُٛيٛ ٚٳ ٘ٹ  ًٹ ٚٳزٴضٴ ٘ٹ  ًٖ ٔٳ اي ٝٵ ٜٴَؿسُِّقٛا بٳ ٕٵ  ٕٳ َأ ٜٴٔسٜدٴٚ ٚٳ ٘ٹ  ًٹ ٚٳزٴضٴ ٘ٹ  ًٖ بٹاي

ٕٳ سٳٓكّا  ِٵ اِيَهاؾٹسٴٚ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ّٗٔٝٓاذٳيٹَو ضٳبٹ٬ّٝ، ُأ َٴ ٔٳ عٳرٳابّا  ًَِهاؾٹٔسٜ ْٳا يٹ  .151-150: ايٓطا٤ٚٳَأعٵتٳدٵ

٬ٜٚسغ ٖرا املٓٗر يف نٌ أؾٍٛ ، ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ عكٝد٠ ٚضط١ٝ ٫ إؾساط ؾٝٗا ٫ٚ تؿسٜط: ايٛضط١ٝ  .4

ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ عكٝد٠ : ايعكٝد٠ ٚأزناْٗا، يف اُ٭ي١ٖٝٛ ٚايٓب٠ٛ ٚايككا٤ ٚايكدز ٚأٱميإ بايػٝب ،اُ٭ي١ٖٝٛ

ٚضط١ٝ يف قك١ٝ ا٭ي١ٖٝٛ، بني امل٬سد٠ ايرٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ باهلل، ٚبني ايرٜٔ ٜعددٕٚ اٯهل١ ست٢ عبدٚا ا٭غٓاّ 

ٚايبكس ٚأهلٛا ا٭ٚثإ ٚا٭سذاز،ؾد٬ؾا ي٬ًُسد٠ ٚاملػسنني،دعت ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬، إىل عباد٠ إي٘ ٚاسد ٫ 

ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ ٚضط١ٝ يف َطأي١ : غسٜو ي٘، ٖٛ َايو املًو ٖٚٛ ع٢ً نٌ غ٧ قدٜس، أٱميإ بايػٝب

ٜٚ٪َٕٓٛ بػري بسٖإ، ٜٚطسؾٕٛ يف اؿدٜح عٔ ا٭زٚاح ، بني ايرٜٔ ٜؿدقٕٛ بهٌ غ٤ٞ، أٱميإ بايػٝب

ؾٗٞ تدعٛ إىل أٱميإ بايػٝب، . ٚاضتشكازٖا ٚايتعاٌَ َعٗا، ٚبني املادٜني ايرٜٔ ٜٓهسٕٚ نٌ َا ٚزا٤ اؿظ

ِٵ ؾٳادٹقٹنيٳ: ٚتكِٝ ٖرا أٱميإ ع٢ً ا٭دي١ ايكطع١ٝ، ٚايرباٖني ايٝك١ٝٓٝ ٕٵ ُنٓتٴ ِٵ ٔإ ْٳُه ٖٳا ٖٳاتٴٛا بٴسٵ ٌٵ    ُق

(. 111): ايبكس٠

إذ إْٗا مل تسؾع ا٭ْبٝا٤ إىل َكاّ اٯهل١ ؾٝتذ٘ ايٓاع إيِٝٗ ، ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ ٚضط١ٝ يف أَس ايٓب٠ٛ: ايٓب٠ٛ-

نُا مل تٓصٍ بِٗ إىل َطت٣ٛ ايطؿ١ً َٔ ايٓاع ، بايعباد٠ أٚ ا٫ضتعا١ْ َع اهلل نُا اعتكد ايٓؿاز٣ ٚغريِٖ

بٌ ا٭ْبٝا٤ نُا تكسز ، ؾتٓطب إيِٝٗ ازتهاب املٛبكات ٚؾعٌ املٓهسات نُا اؾرت٣ ايٝٗٛد يف تٛزاتِٗ احملسؾ١

ُٳ٥٬ٹَه١ٹ : ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬، بػس اؾطؿاِٖ اهلل تعاىل َٔ خري٠ خًك٘ ؿٌُ زضايت٘ ٔٵ اِي َٹ ٜٳؿٵَطؿٞ  ٘ٴ  ًٖ اي

ُٹٝعٷ بٳؿٹريٷ  ٘ٳ ضٳ ًٖ ٕٻ اي ٓٻأع ٔإ ٔٵ اي َٹ ٚٳ ٚاختؿِٗ بٛسٝ٘ ٚنًؿِٗ تبًٝؼ زضايت٘ ٚدعًِٗ قد٠ٚ ، (75): اؿرزٴضٴ٬ّ 

ٚٳذٳَنسٳ : ٚأض٠ٛ سط١ٓ ٱتباعِٗ ّٳ اٯخٹسٳ  ٛٵ ٝٳ ٚٳاِي ٘ٳ  ًٖ ٜٳسٵدٴٛ اي ٕٳ  ٔٵ َنا ُٳ ٓٳ١ْ يٹ ٛٳ٠ْ سٳطٳ ٘ٹ ُأضٵ ًٖ ٍٔ اي ِٵ يف زٳضٴٛ ٕٳ َيُه َيَكدٵ َنا

٘ٳ َنجٹريّا  ًٖ ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ ٚضط يف ْعستٗا إىل : ايٛضط١ٝ يف ايٓعس٠ إىل اٱْطإ (21): ا٭سصاباي

ٚبني َٔ ، اٱْطإ، بني َٔ أهلٛا اٱْطإ ٚأقؿٛا عًٝ٘ خؿا٥ـ ايسبٛب١ٝ ٚاعتربٚٙ إي٘ ْؿط٘ ٚضٝد َؿريٙ

ؾٗٛ نسٜػ١ يف َٗب ايسٜاح أٚ ند١َٝ حيسى خٝٛطٗا ، دعًٛٙ أضري درب١ٜ اقتؿاد١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ د١ٜٝٓ

ضٝد يف ايهٕٛ ٚيهٓ٘ عبد ، ؾاٱْطإ، يف ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬، كًٛم َهًـ َط٦ٍٛ. اجملتُع ٚا٫قتؿاد أٚ ايكدز

ّٕ : ٚقدز٠ ع٢ً تػٝري ساي٘ بكدز َا ٜػري بٓؿط٘، ي٘ َػ١٦ٝ قدٚد٠ ٚدٚز يف ايهٕٛ، هلل ٛٵ َٳا بٹَك ِّسٴ  ٜٴػٳ ٘ٳ ٫  ًٖ ٕٻ اي ٔإ

ِٵ  ٔٗ َٳا بٹَأُْؿطٹ ِّسٴٚا  ٜٴػٳ  (. 11):  ايسعدسٳتٻ٢ 
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يٝطت أٖٚاَّا أٚ خساؾات، بٌ ٖٞ ، إٔ ايككاٜا اييت تتكُٓٗا ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬: ٜساد بايٛاقع١ٝ:  ايٛاقع١ٝ.5

ؾٗٞ تدعٛ إىل أٱميإ بإي٘ ٚاسد، ، سكا٥ل ٜكبًٗا ايعكٌ ٚتطرتٜح إيٝٗا ايٓؿظ ٚتطتذٝب إيٝٗا ايؿطس ايط١ًُٝ

َٛؾٛف بايؿؿات اييت تدٍ ع٢ً آثازٙ يف ايهٕٛ ٚؾًت٘ ، تدٍ عًٝ٘ ايرباٖني، ٚا٭دي١ ٚاٯٜات يف ا٭ْؿظ ٚاٯؾام

ٖٚٛ زضٍٛ َٔ ايبػس ، نُا تدعٛ إىل أٱميإ بسضٍٛ بعج٘ اهلل َتُُّا ب٘ ضًط١ً ايسضا٫ت اٱهل١ٝ، باـًل

٘ٷ : اؾطؿاٙ اهلل َٚٝصٙ عِٓٗ باختؿاؾ٘ بايٛسٞ اٱهلٞ ِٵ ٔإَي ٗٴُه ُٳا ٔإَي ْٻ ٞٻ َأ ٜٴٛسٳ٢ ٔإَي ِٵ  ًُُه َٹجٵ ْٳا بٳػٳسٷ  ُٳا َأ ْٻ ٌٵ ٔإ ُق

(.  110):  ايهٗـٚٳاسٹدٷ

تتُٝص ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ غأْٗا غإٔ أؾٍٛ اٱض٬ّ ٚدعا٥ُ٘ بايٛقٛح ،ٜٚتُجٌ ٖرا ايٛقٛح يف : ايٛقٛح .6

: ضا٥س قكاٜاٖا

ٕٻ ديًٝٗا أٜكّا ٚاقح يف . قك١ٝ ٚاقش١ يد٣ نٌ َطًِ- ايرٟ ٖٛ دٖٛس ايعكٝد٠  - ؾايتٛسٝد - نُا أ

: ؾٗٞ عكٝد٠  تطتٓد إىل ايعكٌ ٚتعتُد ع٢ً ايربٖإ،ٜكٍٛ تعاىل، ؾهسٙ، ٚأثسٖا ٚاقح يف سٝات٘ : ٘ٹ ًٖ َٳعٳ اي ٘ٷ  ًَ َأ٥ٹ

ِٵ ؾٳادٹقٹنيٳ ٕٵ ُنٓتٴ ِٵ ٔإ ْٳُه ٖٳا ٖٳاتٴٛا بٴسٵ ٌٵ    64: ايٌُُٓق

ٚاضتددَت ٚضا٥ٌ عدٜد٠ ٚطسقّا غيت ، نُا متٝصت ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ بايٛقٛح يف عسض قكاٜاٖا- 

ِٵ   :ٚايٓؿظ اٱْطا١ْٝ، ٚيؿتت ْعس اٱْطإ إىل َعاٖس ايطبٝع١ ايه١ْٝٛ، ٚايعكٌ، ؾداطبت ايؿطس٠ ٔٗ ٓٴٔسٜ ضٳ

ٗٔٝدٷ ٞٵ٤ٺ غٳ ِّ غٳ ٢ًَ ُن ٘ٴ عٳ ْٻ ـٹ بٹسٳبَِّو َأ ٜٳِه ِٵ  ٚٳَي ٘ٴ اِيشٳلټ َأ ْٻ ِٵ َأ ٗٴ ٔٳ َي ٝٻ ٜٳتٳبٳ ِٵ سٳتٻ٢  ٔٗ ْٵُؿطٹ ٚٳيف َأ ٓٳا يف اٯَؾأم  ٜٳاتٹ :  ؾؿًتآ

(53 .)

بٌ ٖٞ سكا٥ل تتشٍٛ، سني ، ٫ٚ ؾهس٠ ؾًطؿ١ٝ فسد٠،  اٱجياب١ٝ ايعكٝد٠ أٱض١َٝ٬ يٝطت َعازف بازد٠.7

إىل ٚاقع سطٞ تعٗس آثازٙ يف ضًٛى اٱْطإ ، ٜتًكاٖا ايعكٌ ؾُّٗا ٚإدزانّا، ٚايؿطس٠ ػاٚبّا ٚاْطذاَّا

يف دزى أْ٘ مل خيًل عبجّا ٚإمنا حيٌُ بني دٓبٝ٘ زضاي١ تتطًب ايعٌُ ٚايتكش١ٝ ٚاؾٗاد ٚا٫ْدؾاع ، ٚأعُاي٘

ٖٹدٴٚا : يف ضبٌٝ اـري ٚٳدٳا ٕٳ  ًٹشٴٛ ِٵ تٴِؿ ًُٖه ٝٵسٳ َيعٳ ًُٛا اِيدٳ ٚٳاِؾعٳ ِٵ  ٚٳاعٵبٴدٴٚا زٳبٻُه ٚٳاضٵذٴدٴٚا  ٓٴٛا ازٵَنعٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ًٹُنيٳ  ُٴطٵ ِٵ اِي ُٻاُن ٛٳ ضٳ ٖٴ ِٳ  ٖٹٝ ِٵ ٔإبٵسٳا ١ًَٖ َأبٹُٝه َٹ ٔٵ سٳسٳٕز  َٹ  ٔٔ ِٵ يف ايدِّٜ ٝٵُه ًَ ٌٳ عٳ َٳا دٳعٳ ٚٳ ِٵ  ٛٳ ادٵتٳبٳاُن ٖٴ ٙٹ  ٗٳادٹ ٘ٹ سٳلٻ دٹ ًٖ يف اي

ٚٳآتٴٛا ايصٻَنا٠َ  ُٴٛا ايؿٻ٠َ٬  ٓٻأع َؾَأقٹٝ ٢ًَ اي ٗٳدٳا٤ٳ عٳ ْٴٛا غٴ ٚٳتٳُهٛ ِٵ  ٝٵُه ًَ ٗٔٝدّا عٳ ٍٴ غٳ ٕٳ ايسٻضٴٛ ٝٳُهٛ ٖٳرٳا يٹ ٚٳيف  ٌٴ  ٔٵ َقبٵ َٹ

ٓٻؿٹريٴ ِٳ اي ْٹعٵ ٚٳ ٛٵَي٢  ُٳ ِٳ اِي ٓٹعٵ ِٵ َؾ ٛٵ٫ُن َٳ ٛٳ  ٖٴ ٘ٹ  ًٖ ُٴٛا بٹاي . 78 -77:  اؿرٚٳاعٵتٳؿٹ

النص اللغوي والنص القرآني : املطلب الرابع 
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ٜعد ايٓـ ايكسآْٞ ْؿّا يػّٜٛا َٓطٛدّا َٔ دٓظ يطإ ايعسب َ٪يؿّا َٔ اؾٌُ املرتابط١ اييت تػهٌ 

 ٚضٓتهًِ ؾُٝا ()عٓاؾس ذات د٫٫ت خاؾ١ بٗا ٚتتعاؾس ٖرٙ ايعٓاؾس يت٪يـ ن٬َّا ٜؿٝد قؿدّا د٫يّٝا َعّٝٓا 

-  ًٜٞ عٔ نٌٍّ َٔ ايٓـ ايًٓػٟٛ ٚايٓـ ايكسآْٞ  :

يًػ١ ايعسب١ٝ ، ٚايكسإٓ ْصٍ " ايػعس١ٜ ٚايٓجس١ٜ "  املكؿٛد بايٓـ ايًػٟٛ مجٝع ايٓؿٛف :ايٓـ ايًػٟٛ : أ٫ّٚ 

 ٖٛ أضاع ؾِٗ ايٓـ ايكسآْٞ ، – أٟ املع٢ٓ ايًػٟٛ يريو ايٓـ –بايًػ١ ايعسب١ٝ ؾُعسؾ١ ايٓـ ايًػٟٛ 

ٚاملكؿٛد بٗا ايًػ١ اييت ناْت َتداٚي١ يف عؿس " ()َعسؾت٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ " ؾًريو لد َٔ غسٚط املؿطس 

ايتٓصٌٜ يًكسإٓ دٕٚ ا٫يتؿات إىل ايدٚازز ٚاؿٛادخ اييت دزدت ع٢ً ايًػ١ أٚ سدثت ٚأسدثت تػٝريّا ْطبّٝا أٚ 

ٕٻ ايٓـ ايًػٟٛ ي٘ د٫يتإ ٜتكح َٔ خ٬هلُا املع٢ٓ ()تطٛزّا يف د٫٫ت ا٭يؿاظ :    ٜٚٓبػٞ ايتٓبٝ٘ أ

 .د٫ي١ ايه١ًُ املؿسد٠  -1

 . د٫ي١ ايرتنٝب  -2

ؾٝذب مجع ايد٫يتني َعّا َٔ أدٌ َعسؾ١ املع٢ٓ ٫ٚ ٜكتؿس ع٢ً د٫ي١ ايه١ًُ املؿسد٠ ؾٗٞ ٫ ت٪دٟ إىل 

. إضتبا١ْ املع٢ٓ متاَّا إ٫ٖ بإقاؾ١ د٫ي١ ايرتنٝب 

ْٻ٘ متٝص مبٝصات أقؿت عًٝ٘ : ايٓـ ايكسآْٞ : ثاّْٝا  ٓٻـ ايًػٟٛ إ٫ٖ أ اٱعذاش " دا٤ ايٓـ ايكسآْٞ َبّٓٝا ع٢ً اي

سٝح أْ٘ َٔ يػ١ ايعسب ٚمل ٜطتطٝعٛا َعازقت٘ ٚؼداِٖ ٖٚٛ َٔ دٓظ يطاِْٗ ٚهلرا اٱعذاش " ايًػٟٛ 

(.   )يًٓـ ايكسآْٞ ؾٛز نجري٠ تعسض هلا ايباسجٕٛ عٓد نتابِٗ يف اٱعذاش ايًػٟٛ يًكسإٓ ايهسِٜ 

:  ٚايٓـ ايكسآْٞ ٜتبني َعٓاٙ بـ 

 .ْـ قسآْٞ آخس يف َٛقع آخس  -1

 .ْـ ْبٟٛ  -2

 .بتؿطري ايؿشاب١  -3

 .تؿطري ايتابعني  -4

 (.)بايًػ١ ايعسب١ٝ  -5

                                                           
 ( .111)ػثذ انرحًٍ تٕدرع ، ضهطهح األيح ، انؼذد . يُٓذ انطٍاق ، د: اَظر -  

  .340و ،طـ2000- ْـ 1421 ،3يثاحج فً ػهٕو انمرآٌ ، انشٍخ يُاع انمطاٌ ، يكتثح انًؼارف، ط: اَظر -  

  .236/ 1خ ، . ط / يحاضٍ انتأٌٔم ، نهماضًً ، د: اَظر -  

ػثذانغًُ حٍذر فارع ، إطذار رايؼح انؼهٕو . كتاب إػزاز انمرآٌ انكرٌى ، نهثاحج َفطّ ،د: اَظر ػهى ضثٍم انًخال -  

 .ٔانتكُٕنٕرٍا 
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ٕٸ ايعكٝد٠ بٓؿٗا ايكسآْٞ - املؿدز ا٭ٍٚ يًعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ -ٚإذا ْعسْا إىل ايٓـ ايكسآْٞ ضٓذد أ

نإ عل ؾُاّ أَإ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ أٟ تػٝري ايرٟ حيدخ يًػات ا٭خس٣ ٚايرٟ حيدخ يف إسد٣ ٖرٙ 

:  ايؿٛز 

 .ْكـ يف ا٭ؾٛات  -1

 .ايتػٝري ايؿسيف ْطبّٝا  -2

 .ايتػٝري ايرتنٝيب ْطبّٝا  -3

 .اشدٜاد أٚ ْكـ املؿسدات  -4

ٖٚرا ٜ٪دٟ إىل تػٝري ايًػ١ زأضّا ع٢ً عكب بعد عػسات ايعكٛد ، ؾايٓـ ايكسآْٞ ساؾغ ع٢ً ايًػ١ ايعسب١ٝ 

 (. )َٔ َجٌ ٖرا ايتػٝري ايرٟ حيدخ يًػات ا٭خس٣ 

 

 

البعد احلضاري للغة القرآن : املبحث الثاني 

ن املاضي احلضاري واحلاضر ـلغة القرآن بي: املطلب األول 

ٕٻ يطإ ايعسب ٚيػتِٗ َٔ أبني ٚأؾؿح ا٭يط١ٓ د٫ي١ ٚأٚضعٗا َعذُّا:املاقٞ اؿكازٟ يًػ١ ايكسإٓ :  أ٫ّٚ  ، () إ

َٚا ذيو إ٫ٖ ملا سٛت٘ َٔ ؾٓٛف ايبٝإ ٚايؿؿاس١ ، ؾًريو أختاز اهلل  ٖرٙ ايًػ١ يتهٕٛ يػ١ ايعكٝد٠ اـامت١ 

" ٚايهتاب اـامت املُٗٝٔ ع٢ً ايهتب نًٗا ، قاٍ تعاىل ٚأْصيٓا إيٝو ايهتاب باؿل َؿدقّا ملا بني ٜدٜ٘ َٔ : 

 ؾهاْت ايًػ١ ايعسب١ٝ بايتايٞ ٖٞ ايًػ١ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ضا٥س ايًػات جيد ؾٝٗا أؾشاب ()"ايهتاب َُّٚٗٝٓا عًٝ٘ 

. ضا٥س ايًػات بػٝتِٗ نا١ًَ ؾٝٗا ٫ٚ جيد أؾشاب ايًػ١ ايعسب١ٝ بػٝتِٗ ايها١ًَ ؾُٝا ضٛاٖا 

ٖٞ يػ١ اؿكاز٠ َٓر ْصٍٚ ايكسإٓ ٚست٢ " يػ١ ايكسإٓ ٚعكٝدتٓا اٱض١َٝ٬ " ٚيكد ناْت ايًػ١ ايعسب١ٝ 

: آخس ايعؿس ايعباضٞ ا٭ٍٚ ٚاتكح ذيو َٔ خ٬ٍ 

 .سسن١ ايتعًِ يًػ١ ايعسب١ٝ ست٢ يػري املطًُني  -1

                                                                                                                                                               
 . فًا تؼذْا 340يثاحج فً ػهٕو انمرآٌ ،طـ - 

 .و 2013- 1-1ضالل انًمطري فً . د.يغ أ- غٍر يثاشرج–يطتفاد يٍ يماتهح -  

  .1انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحضارج اإلضاليٍح ، يررغ ضاتك ، طـ : اَظر -  

  .48: آٌح : ضٕرج انًائذج -  
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سسن١ ايرتمج١ يٓكٌ ايرتاخ ٚاؿكاز٠ اٱض١َٝ٬ إىل أٚزٚبا ؾهإ ا٫تؿاٍ ٚثٝكّا بني ايًػ١ ايعسب١ٝ  -2

 .()ٚاؿكاز٠ ؾرتمجت نتب يف ايؿًو ٚايطب ٚايهُٝٝا٤ 

نٝـ نإ ذيو املاقٞ اؿكازٟ هلرٙ ايًػ١ ٖٚٞ عاغت يف ب١٦ٝ : َٚٔ املِٗ ددّا إٔ ٜتطا٤ٍ ايبعض 

!  بد١ٜٚ ؾشسا١ٜٚ بعٝد٠ عٔ ايًػات ٚاؿكازات ا٭خس٣ ؟

ْٻٗا انتطبت قٛتٗا َٔ ايٓكٌ ؿكازٟ ايطابل هلا َٔ ايًػات : ؾ٬ ميهٔ ايكٍٛ يٲداب١ عٔ ٖرا ايتطا٩ٍ  أ

ِّد ذيو  . ا٭خس٣ ، ؾبعدٖا عٔ ايًػات ٚاؿكازات ا٭خس٣ ٜؿ

 إْٗا انتطبت شمخٗا َٔ ايك٠ٛ املاد١ٜ ٚايعطهس١ٜ،ؾب٦ٝتٗا ايؿشسا١ٜٚ ايبد١ٜٚ  – أٜكّا–٫ٚ ميهٔ ايكٍٛ 

ِّد ذيو َس٠ أخس٣ ٚمل ٜبل إ٫ٖ ايكٍٛ  ٭ْٻٗا تؿٛقت يف ايتعبري ٚتسدع أضباب ٖرا ايتؿٛم يف ايتعبري إىل : ٜؿ

ضعتٗا ٚتٓٛع أضايٝب ايبٝإ ، ٚتٗرٜب ؾٝػٗا باٱع٬ٍ ٚاٱدغاّ ٚاؿرف ٚايكًب ٚاٱبداٍ أقـ إىل ذيو 

قإْٛ ا٫غتكام ٚايكٝاع ايرٟ اضتطاع َع٘ ايعًُا٤ يف عؿس ايتدٜٚٔ َٚا بعدٙ إٔ ٜطتدًؿٛا قٛاعد ايٓشٛ 

 يف املاقٞ اؿكازٟ يًػ١ ايكسإٓ ، يػ١ عكٝدتٓا  – ٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ()ٚايؿسف ٚقٛابط ايعسٚض ٚايكٛايف 

 إٕ ايًػ١ ايعسب١ٝ أثٻست ٚتأثٻست باؿكاز٠ اٱض١َٝ٬ ؾهإ ايتأثري َٓٗا ٚإيٝٗا يف ٚاقع اؿكاز٠  - :اٱض١َٝ٬

  – َع عاٌَ ايًػ١– عًُّا ٚع٬ُّ –ؾعاٌَ ايدٜٔ –  تأثس ٚتأثري –اٱض١َٝ٬ ايطايـ ٚاملعادي١ َطسد٠ َٓعهط١ 

ٝٻدا سكاز٠ املاقٞ يًػ١ ايكسإٓ ، ؾهإ ذيو املاقٞ اؿكازٟ ايععِٝ يًدٜٔ ٚايًػ١ َعّا - يطاّْا ٚبٝاّْا  .غ

٫ ْٓهس ابتدا٤ٶ تكًب اؿكازات ٚايًػات بني ايؿعٛد ٚاهلبٛط قُٔ : اؿاقس اؿكازٟ يًػ١ ايكسإٓ : ثاّْٝا 

:  ضٓتني َٔ ضٓٔ اهلل تبازى ٚتعاىل يف ٖرٙ اؿٝا٠ 

.  ض١ٓ ايتداؾع بني اؿكازات ٚايًػات :ايطټ١ٓ ا٭ٚىل 

" ض١ٓ ايتداٍٚ ، قاٍ تعاىل :ايطټ١ٓ ايجا١ْٝ   " ٓٻأع: ٔٳ اي ٝٵ ٗٳا بٳ ُٚٔي ْٴدٳا ّٴ  ٜٻا ًَِو اَ٭ ٚٳتٹ (" 140)دص٤ َٔ آ١ٜ :  ضٛز٠ عُسإ  

ٜٴؿاب ب٘ ايدٜٔ َٔ اْتػاز أٚ امطاز ، ٚمبا ٜعرتٜ٘ َٔ " ؾاٱض٬ّ ٖٛ ايعُل اؿكازٟ يًػ١ ايعسب١ٝ ، تٴؿاب مبا 

باْتػاز اٱض٬ّ ٚاَتداد ؾتٛسات٘ يف أؾسٜكٝا ٚآضٝا ٚنإ هلا َٔ " ؾهإ اْتػاز ايًػ١ ايعسب١ٝ " ()غسب١ أٚ اشدٖاز 

                                                           
  .2انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحضارج ، يررغ ضاتك ، طـ: اَظر -  

  .3انًررغ َفطّ ، طـ-  

 .2انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحضارج اإلضاليٍح ، يررغ ضاتك ، طـ-  
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ٕٻ ساقس ايًػ١ ايعسب١ٝ ٜػٗدٴ امطازّا " ()ايك٠ٛ ٚايٓؿٛذ َا َهٓٗا َٔ ايتػًب ع٢ً يػات ا٭َؿاز ايكدمي١  إ

: ٚقعؿّا ٚتسدع ا٭ضباب يف ذيو إىل 

 (.)أضباب خازد١ٝ - ب                   .                أضباب داخ١ًٝ  - أ

 ظٓاٜاتٓا املدتًؿ١ – مٔ املطًُني –ٚاملكؿٛد بٗا تًهِ ا٭ضباب اييت تسدع إيٝٓا :  ا٭ضباب ايداخ١ًٝ –أ 

: ع٢ً يػتٓا ايعسب١ٝ َٚٔ ٖرٙ ا٭ضباب 

: ايًػ١ ايعسب١ٝ" قعـ ا٫ٖتُاّ بًػ١ ايكسإٓ  -1 ٜكابً٘ ق٠ٛ ا٫ٖتُاّ بايًػات ا٭خس٣ ٚؾتح َسانص " 

َٚعاٖد هلا ، ٚايتطٜٛس املطتُس يًُٓاٖر ايتع١ًُٝٝ يتًو ايًػات يف سني ْػٗد قعؿّا ٖٚصاي١ 

 .ملٓاٖر ايتعًِٝ يًػ١ ايعسب١ٝ 

 .قعـ دٚز امل٪ضطات ايًػ١ٜٛ يف ٖرا اجملاٍ  -2

 .ؾػٛ ايًٗذات ايعا١َٝ ، ٚايتأؾٌٝ هلا َٔ قبٌ بعض ايهتاب ٚا٫ٖتُاّ بٗا عٔ ا٭ؾٌ ايؿؿٝح  -3

قعـ ا٫ٖتُاّ بايتٛاؾٌ اؿكازٟ عٔ طسٜل يػتٓا ايعسب١ٝ ٚغٝاب اٱضرتاتٝذ١ٝ ايًػ١ٜٛ هلرا  -4

 .ايبعد اؿكازٟ ٚايجكايف يًػ١ 

 .قعـ سسن١ ايرتمج١ ٚايتعسٜب يًعًّٛ ، قعؿّا نبريّا ٜهاد ٜؿٌ إىل غٝاب٘ ٚاْعداَ٘  -5

 .عدّ اؿٛضب١ اٯي١ٝ يًػ١ ايعسب١ٝ  -6

 . بايًػ١ ا٭دٓب١ٝ – ؾك٬ّ عٔ اـازدٞ –زبط ايتٛظٝـ ايداخًٞ  -7

 .زبط ا٫عتُاد ا٭نادميٞ بايًػ١ ا٭دٓب١ٝ  -8

 : ا٭ضباب اـازد١ٝ  - ب

 .ا٫ضتعُاز بهٌ أغهاي٘  -1

 .عٛمل١ ايًػات ا٭دٓب١ٝ يًعًّٛ اٱْطا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ  -2

 .ايػصٚ ايجكايف  -3

 .ؾايًػ١ تتبع ايجكاؾات ٚايجكاؾات تتبع ايطٝاضات : تهسٜظ ايتبع١ٝ ايػسب١ٝ  -4

 .املطاعدات اـازد١ٝ املػسٚط١  -5

                                                           
 .انًررغ َفطّ َٔفص انظفحح -  

 .و 2013- 1-1ضالل انًمطري فً . د.يغ أ- غٍر يثاشرج–يطتفادج تؼضٓا يٍ يماتهح -  
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رؤية مستقبلية للغة القرآن يف ضوء العقيدة اإلسالمية : املطلب الثاني 

. عٛاٌَ ايٓٗٛض :    أ٫ّٚ 

ؾُٔ ايكسٚزٟ يٮ١َ إذا أزادت إٔ تطاٜس اؿكاز٠ إٔ ٜهٕٛ : ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ ايتع١ًُٝٝ يًػ١ ايعسب١ٝ  -1

 مما ٜهطبٗا – ٫ٚ ميٓع ذيو َٔ تعًِ ايًػات ا٭خس٣ –ايتعًِٝ ؾٝٗا بًػتٗا ايؿؿش٢ أ٫ّٚ 

 َٚٔ أدٌ ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ ايتع١ًُٝٝ يًػ١ ايعسب١ٝ يًٓٗٛض اؿكازٟ ٫ بد ()سؿا١ْ ع١ًُٝ 

: ( )َٔ تٛؾس ا٭َٛز ايتاي١ٝ 

 .َسادع١ املكسزات يػّٜٛا يكُإ ض٬َتٗا ايًػ١ٜٛ ٚايتكسٜب بني َطتٜٛاتٗا  - أ

ايرتبٟٛ ، ٚايًػٟٛ إىل داْب ايعٓا١ٜ مبادت٘ : ٜساع٢ يف تأيٝـ ايهتاب املدزضٞ ايعٓا١ٜ باؾاْبني  - ب

 .ايع١ًُٝ 

تٛدٝ٘ َسانص ايبشح ٚاجملاَع ايًػ١ٜٛ ٚغريٖا َٔ امل٪ضطات ايًػ١ٜٛ إىل َصٜد َٔ ايعٓا١ٜ بدزاض١ - د

. املػه٬ت دزاض١ َطتُس٠ ٚٚقع اؿًٍٛ هلا 

 تٛدٝ٘ اؾٗٛد إىل تٛؾري أدٚات ايكٝاع اييت تطاعد يف ؼكٝل أٖداف ايدزاض١ ايًػ١ٜٛ يًػ١ ايعسب١ٝ - د

.ايتع١ًُٝٝ اٱع١َٝ٬ ايجكاؾ١ٝ " تهاٌَ ا٭دٗص٠ املع١ٝٓ بايًػ١ ايعسب١ٝ َع بعكٗا  -2  " 

 .نجس٠ ايتأيٝـ بايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايؿٕٓٛ ايع١ًُٝ ٚاملعسؾ١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ املدتًؿ١  -3

 .ايٓٗٛض عسن١ ايتعسٜب ٚايرتمج١ ايع١ًُٝ يًعًّٛ املدتًؿ١  -4

 .ؾتح َسانص يتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗا يف ايداخٌ ٚاـازز  -5

ؾريو : إعداد ٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ يًُذاٍ ايًػٟٛ مسع١ٝ ٚبؿس١ٜ ي٬ْتؿاع بٗا يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ  -6

 . جيعٌ اضتٝعابٗا ض٬ٗ ٜٚٝطس قسا٤تٗا

اٱؾاد٠ َٔ ايتكٓٝات املتكد١َ يف إْتاز ايرباَر ايتع١ًُٝٝ اؾاد٠ بًػ١ عسب١ٝ ض١ًُٝ، ٚيٝظ َٔ خ٬ٍ  -7

ْكؿد باضتػساف املطتكبٌ ٖٓا املآٍ ايرٟ ضت٪ٍٚ : اضتػساف املطتكبٌ : عا١َٝ ق١ًٝ ثاّْٝا 

بعد سايٓا اؿاقس املعاؽ ، ٚذيو  (يػ١ ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬  ) (ايًػ١ ايعسب١ٝ)إيٝ٘ يػ١ ايكسإٓ 

: ٚؾل َعطٝات ٫ خيتًـ بػأْٗا أٌٖ ايعًِ ٚايبشح  

                                                           
  .44: انؼذد - دػٕج انحك– اَظر ، انهغح انؼرتٍح تٍٍ انًاضً ٔانحاضر -  

يحًٕد . د" انهغح انؼرتٍح فً انتؼهٍى ٔاإلػالو " انتزذٌذ فً انفكر اإلضاليً : يطتخهض يٍ يمرراخ انًؤتًر انخانج ػشر -  

 .و 2001يإٌ . حزازي 
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 عبدايػين سٝدز ؾازع/ د.أ

َعطٝات َاد١ٜ  ٜأتٞ ع٢ً زأضٗا ؼكٝل عٛاٌَ ايٓٗٛض اييت ضبل اؿدٜح عٓٗا يف املؿسد٠ * 

 . 7- 1َٔ  (أّٚٯ  )ايطابك١ 

اؾٗٛد املبرٚي١ َٔ أبٓا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايعًِ ٚاؿكاز٠ ٚاٱْتاز ، ؾك١ُٝ ايًػ١ تطتُد يف املكاّ ا٭ٍٚ َٔ - 

ٓٻاع  . ق١ُٝ أبٓا٥ٗا ٚق١ُٝ َا خيسدٛٙ يً

: املطتكبٌ ايطٝاضٞ ٚايعُساْٞ يًُتهًُني بٗا ، ا٭َس ايرٟ نإ عًٝ٘ ساٍ ايًػات ٚغأْٗا ع٢ً َسٸ ايتأزٜذ - 

ؾايْٝٛا١ْٝ يف عؿس أبطاٍ اٱغسٜل ، ٚاي٬ت١ٝٓٝ يف عٗد قٝؿس ، ٚايعسب١ٝ يف شَٔ بين ايعباع، ٚايؿسْط١ٝ يف 

. عؿس يٜٛظ ايسابع عػس ، ٚاٱلًٝص١ٜ يف أٜآَا ٖرٙ 

ٟٵ ايٓؿٛف ايداي١ ع٢ً َطتكبٌ ٖرا ايدٜٔ : َعطٝات عكد١ٜ د١ٜٝٓ * ٚايرٟ  (عكٝد٠ ٚغسٜع١ : اٱض٬ّ  )أ

"قٍٛ اهلل تعاىل : يػت٘ ٖٞ ايعسب١ٝ مما دا٤ يف ايكسإٓ ايط١ٓ ، َٚٓٗا  ٓٻأع :  ٔٻ َأِنجٳسٳ اي ٚٳَيهٹ ٙٹ  َٵٔس ٢ًَ َأ ٘ٴ َغايٹبٷ عٳ ًٖ ٚٳاي  

ٕٳ ُٴٛ ًَ ٜٳعٵ  ٫ " ٫ ٜبك٢ ع٢ً ظٗس ا٭زض بٝت َدز ٫ٚ ٚبس   ) – ؾ٢ً اهلل عًٞ ٚضًِ –، ٚقٛي٘ 21:ٜٛضـ آ١ٜ : ضٛز٠  

(  إ٫ أدخٌ عًِٝٗ ن١ًُ اٱض٬ّ بعص عصٜص أٚ برٍ ذيٌٝ 

 (يػ١ ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬  )ٚيف ق٤ٛ َا تكدّ َٔ َعطٝات َاد١ٜ ٚد١ٜٝٓ ْ٪ند إٔ َطتكبٌ يػتٓا ايعسب١ٝ 

ضٝهٕٛ َطتكبٌ ايؿداز٠ ٚا٫شدٖاز بني ضا٥س يػات ايعامل بعص عصٜص أٚ برٍ ذيٌٝ ، ٚذيو ٫ٚ غو ٖٛ َطتكبٌ 

 .عكٝد٠ ٚغسٜع١ ، ٚزقٞ ايكّٛ أّ أبٴ ، ٚاهلل َٔ ٚزا٤ ايكؿد ٖٚٛ سطبٓا ْٚعِ ايٛنٌٝ : اٱض٬ّ 

                                                           
-1414 ، 2طحٍح اتٍ حثاٌ تترتٍة اتٍ تهثاٌ ، يحًذ تٍ حثاٌ تٍ أحًذ أتٕ حاتى انثطتً ، يؤضطح انرضانح ، تٍرٔخ ، ط - 

 .إضُادِ طحٍح ػهى شرط انظحٍح :  ، لال شؼٍة األرَؤٔط 93/ 15شؼٍة األرَؤٔط ، : و ، تحمٍك 1993
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 عبدايػين سٝدز ؾازع/ د.أ

 

  :اخلامتة

: ٚيف ختاّ عجٓا ايرٟ أعآْا اهلل ع٢ً إمتاَ٘ ٚإنُاي٘ ميهٔ اضتد٬ف عدد َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا 

1- عسف غدؿ٘ ٚعكٝدت٘  (تهًِ  ) أدا٠ ٜعرب بٗا اٱْطإ عٔ عكٝدت٘ ٚؾهسٙ ٚغدؿ٘ ست٢ إذا يػا ايًػ١ 

.ٚاػاٖ٘ .  .اخل .

2- أْصٍ اهلل ايكسإٓ ع٢ً ْبٝ٘ بايًؿغ ايعسبٞ ٚتعبدْا بريو نُ٪َٓني ب٘ ضٛا٤ أنٓا عسب أّ غري عسب  

ٚدا٤ سؿع٘ يف ايؿدٚز ٚايططٛز بايعسب١ٝ َٔ قبٌ أٌٖ اؿكاز٠ اٱض١َٝ٬ ع٢ً َس ايكسٕٚ ٫ٚ ٜؿح 

 .بػري ذيو إ٫ٖ إذا نإ ملعاْٝ٘ ؾشطب 

3-  .ايًػ١ ٖٞ أدا٠ تٛاؾٌ ا٭َِ  ٚايػعٛب ْٚكٌ اؿكازات ؾُٝا بٝٓٗا أٚ بني ا٭١َ ايٛاسد٠ دٌٝ بعد دٌٝ  

4- ع٬ق١ ايًػ١ باؿكاز٠ ٚعكٝد٠ تًو اؿكاز٠ يهٌ أ١َ َٔ ا٭َِ ع٬ق١ أؾ١ًٝ ٖٚٞ ع٬ق١ َطسد٠  

ٟٔ أ١َ َٔ ا٭َِ ٜعين غٗٛدّا يًػ١ تًو ا٭١َ ٚعكٝدتٗا ع٢ً املطت٣ٛ  ؾايػٗٛد اؿكازٟ ٚايعكدٟ ٭

 .ا٭ممٞ 

5- ْٸٗا َا أْط٣ٛ ٚاْعكد عًٝٗا ايكًب ٚؾدم بٗا ،ٚتعسف يف املؿطًح اٱض٬َٞ   تعسف ايعكٝد٠ يف ايًػ١ بأ

ْٸٗا   .مج١ً ا٭ؾٍٛ ٚاؿكا٥ل اٱميا١ْٝ أٚ ايعكد١ٜ اييت دا٤ بٗا ايػسع ٚدعا اٱْطإ إىل اٱميإ بٗا : بأ

6- اختؿت ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ بعدد َٔ اـؿا٥ـ ٚاملُٝصات دعًت َٓٗا عكد١ٜ أمم١ٝ ، َٔ أِٖ تًو  

.ايسبا١ْٝ ، ٚايٛقٛح ، ٚايجبات ، ٚايٛضط١ٝ ، ٚاٱْطا١ْٝ : اـؿا٥ـ  .  اخل .

7- ٝٻ١ " يػ١ ايكسإٓ ٚايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ " يٝظ َٔ تؿطري يطسٔٸ بكا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ   " ايك٠ٛ ايرات١ٝ " إ٫ٖ خاؾ

ٝٻ١ َعّا " يػ١ ايكسإٓ " ٚاييت نطبتٗا َٔ نْٛٗا   .ؾأنطبتٗا ايك٠ٛ ٚايكدض

8- ٜعد ايٓـ ايكسآْٞ ْؿّا يػّٜٛا َٓطٛدّا َٔ دٓظ يطإ ايعسب َ٪يؿّا َٔ اؾٌُ املرتابط١ اييت تػهٌ  

 .عٓاؾس ذات د٫٫ت خاؾ١ بٗا ٚتتعاؾس ٖرٙ ايعٓاؾس يت٪يـ ن٬َّا ٜؿٝد قؿدّا د٫يّٝا َعّٝٓا 

9-  .ايٓـ ايكسآْٞ نإ عل ؾُاّ أَإ يًػ١ ايعسب١ٝ َٔ أٟ تػٝري ا حيدخ يًػات ا٭خس٣  

ايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٞ ايًػ١ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ضا٥س ايًػات جيد ؾٝٗا أؾشاب ضا٥س ايًػات بػٝتِٗ  -10

 .نا١ًَ ؾٝٗا ٫ٚ جيد أؾشاب ايًػ١ ايعسب١ٝ بػٝتِٗ ايها١ًَ ؾُٝا ضٛاٖا 

ٖٞ يػ١ اؿكاز٠ َٓر ْصٍٚ ايكسإٓ ٚست٢ آخس ايعؿس " يػ١ ايكسإٓ " يكد ناْت ايًػ١ ايعسب١ٝ  -11

 .ايعباضٞ ا٭ٍٚ 

ٕٻ ساقس ايًػ١ ايعسب١ٝ ٜػٗدٴ امطازّا ٚقعؿّا ٜسدع إىل أضباب ذنست يف ثٓاٜا ايبشح  -12  .إ

ضٝهٕٛ  (يػ١ ايكسإٓ  )يف ق٤ٛ َعطٝات َاد١ٜ ٚد١ٜٝٓ ْ٪ند إٔ َطتكبٌ يػتٓا ايعسب١ٝ  -13

عكٝد٠ ٚغسٜع١ بعص عصٜص : َطتكبٌ ايؿداز٠ ٚا٫شدٖاز بني ضا٥س يػات ايعامل ٚذيو ٖٛ َطتكبٌ اٱض٬ّ 

 .أٚ برٍ ذيٌٝ  
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: قائنة املصادر واملراجع

 ِ  1404 ، 1انماْرج،ط– اإلحكاو فً أطٕل األحكاو، ػهً تٍ أحًذ تٍ حسو األَذنطً أتٕ يحًذ ، دار انحذٌج  (1

 .– انًكتثح انشايهح –خ،.ط/ اَحار انًترتثح ػهى تؼهى انمرآٌ د (2

 .تحٕث فً انهغح ، اتحاد كتاب انؼرب ،انًكتثح انشايهح ، لطى انهغح ٔانًؼارى  (3

 .ط، تـ /انخمافح اإلضاليٍح ، غانة ػثذ انكافً انمرشً ٔآخرٌٔ ، إطذار رايؼح انؼهٕو ٔانتكُٕنٕرٍا انًٍٍُح ،د (4

 .ػثذانرحًٍ تٕدرع . انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحضارج اإلضاليٍح ، د (5

 ( .111)ػثذ انرحًٍ تٕدرع ، ضهطهح األيح ، انؼذد . يُٓذ انطٍاق ، د (6

 2طحٍح اتٍ حثاٌ تترتٍة اتٍ تهثاٌ ، يحًذ تٍ حثاٌ تٍ أحًذ أتٕ حاتى انثطتً ، يؤضطح انرضانح ، تٍرٔخ ، ط (7

 .شؼٍة األرَؤٔط : و ، تحمٍك 1414-1993، 

  (.44): انؼذد - دػٕج انحك– انهغح انؼرتٍح تٍٍ انًاضً ٔانحاضر  (8

ػثذانغًُ حٍذر فارع ، إطذار رايؼح انؼهٕو ٔانتكُٕنٕرٍا ، . كتاب إػزاز انمرآٌ انكرٌى ، نهثاحج َفطّ ،د (9

  .ط،خ/د

 .خ  .ط/ نطاٌ انؼرب ، اتٍ يُظٕر ، د (10

  .و2000- ْـ 1421 ،3يثاحج فً ػهٕو انمرآٌ ، انشٍخ يُاع انمطاٌ ، يكتثح انًؼارف، ط (11

" انهغح انؼرتٍح فً انتؼهٍى ٔاإلػالو " انتزذٌذ فً انفكر اإلضاليً : يطتخهض يٍ يمرراخ انًؤتًر انخانج ػشر  (12

  .و2001يإٌ . يحًٕد حزازي . د

  .ط، خ / يحاضٍ انتأٌٔم ، نهماضًً ، د (13

 – 1404 ، 2انًٕطم ،ط– انًؼزى انكثٍر، ضهًٍاٌ تٍ أحًذ تٍ إٌٔب أتٕ انماضى انطثراًَ ، يكتثح انؼهٕو ٔانحكى  (14

 .حًذي تٍ ػثذانًزٍذ انطهفً  : ، تحمٍك 1983

يزًغ / انًؼزى انٕضٍظ ، إتراٍْى يظطفى ـ أحًذ انسٌاخ ـ حايذ ػثذ انمادر ـ يحًذ انُزار، دار انذػٕج ، تحمٍك  (15

 .انهغح انؼرتٍح  

ػثذ : و ، تحمٍك 1979-ْـ1399ط ،/يؼزى يماٌٍص انهغح ، أتٕ انحطٍٍ أحًذ تٍ فارش تٍ زكرٌا ، دار انفكر ، د (16

 .انطالو ْارٌٔ  

- 1-1فً -  رايؼح طُؼاء – كهٍح اَداب – أضتار انهغح – ضالل انًمطري . د.يغ أ- غٍر يثاشرج– يماتهح  (17

 .و2013
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