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 المقدمة

ونستغفره ونستهديه, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا, ومن  إن احلمد هلل حنمده, ونستعينه
سيئات أعمالنا, من يهده اهلل فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال 

 -اهلل وحده ال شريك له, وأشهد أن حممداً عبده ورسوله, أما بعد:

دهتا ومبادئها, وقد تشّكل األخالق يف كل أمة أساس تقدمها, ورمز حضارهتا, ومثرة عقيف
جاءت الرساالت السماوية؛ لتحث الناس على االلتزام باألخالق, واإلسالم يعترب األخالق 

 رسوله بأنه على خلق عظيم. -سبحانه وتعاىل -عنواناً له, ووصف اهلل

يهدف اإلسالم يف تشريعاته إىل صياغة اإلنسان السوي؛ صياغة تتجلى فيها األخالق 
سالم, وإذا حترى املسلم هذا يف حياته, كانت تصرفاته االختيارية الصورة احلميدة مبعيار اإل

العملية هلذا الدين, وتأصل هذا يف نفسه, وأصبح هيئة راسخة فيها, وهبذا املفهوم جاء ثناء 
 .(1)لق عظيم((خوإنك لعلى ((بقوله: -صلى اهلل عليه وسلم –اهلل تعاىل على رسولنا حممد 

األخالق تعكس ثقافة ألن ما تعتز به األمم, ومتتاز عن غريها, فاألخالق احلسنة أعظم 
ا, ويتحري األمة وحضارهتا, وبقدر ما تعلو أخالق األمة, تعلو حضارهتا, وتلفت األنظار هل

تنحط أخالقها وتضيع قيمها, تنحط حضارهتا, وتذهب هيبتها بني  اأعداؤها فيها, وبقدر م
األمم, وكم سادت أمة ولو كانت كافرة, وعلت على غريها بتمسكها مبحاسن األخالق؛  

وكم ذلت أمة ولو كانت مسلمة, وضاعت وُقهرت  ا,كالعدل وحفظ احلقوق وغريه
 بتضييعها لتلك األخالق!.

                                                           
 .4القلم: ((1
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األوىل يف حفظ كيان األمم, ومن هنا كانت عناية فاألخالق يف اإلسالم هي الدعامة 
اإلسالم باألخالق تفوق كل عناية, وقد أكد اإلسالم أن بقاء األمم وازدهار حضارهتا, إمنا 
ُيكَفل هلا إذا ضمنت العناية باألخالق, فإذا سقطت األخالق سقطت الدولة معها, وهبذا 

ن أجل ذلك أردت أن يكون حبثي يعد اخللق القوي هو الضمان اخلالد لكل حضارة , وم
 ".اآلثار الثقافية لسوء الخلقالتكميلي لدرجة املاجستري يف الثقافة اإلسالمية بعنوان:" 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 خطورة سوء اخللق على اجملتمع. -1
 معاصرة املوضوع ومواكبته لقضية مهمة من قضايا اجملتمع. -2
 ليت جتلي مسألة سوء اخللق.حاجة اجملتمع ملثل هذه املوضوعات ا -3

 أهداف الموضوع

 بيان اآلثار الثقافية النتشار ظاهرة سوء اخللق يف اجملال العقدي. -1
 جتلية اآلثار الثقافية النتشار ظاهرة سوء اخللق يف اجملال الفكري. -2
 اآلثار الثقافية النتشار ظاهرة سوء اخللق يف اجملال اخللقي.إيضاح  -3
 الثقافية النتشار ظاهرة سوء اخللق يف اجملال االجتماعي.اآلثار الوقوف على  -4

 الدراسات السابقة

على حبث مستقل يف هذا املوضوع, وإمنا املوجود حبوث ورسائل  –حسب علمي  -مل أطلع
لصفات خلقية لشخصيات بارزة, واملوجود فيما خيدم موضوعي؛ مؤلفات علمية يف هذا 

  -اجملال كاآليت:
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 األولى:

 مساوئ األخالق و مذمومها الكتابعنوان 
أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر اخلرائطي  اسم املؤلف 

 هـ(.327السامري)ت: 
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى بن أبو النصر 

 الشليب. 
 هـ1412 تاريخ النشر:
 جدة مكان النشر:
 مكتبة السوادي للتوزيع. جهة النشر:
 األوىل. رقم الطبعة:

 صفحة. 416 حجم الكتاب:
 مطبوع. حالة الكتاب

لألخالق يف اإلسالم منزلة عظمى ومكانة كربى فهي مبنزلة  عرض موجز للمضمون
الروح من اجلسد وقد تتابعت النصوص من الكتاب والسنة على 
بيان هذا املعىن والتأكيد عليه وتقريره يف نفوس الناس وكان ممن 
اعتىن بالكتابة يف هذه املسألة من علماء اإلسالم اإلمام 

ق ومذمومها, وقد قسم اخلرائطي يف كتابه هذا: مساوئ األخال
الكتاب إىل أبواب, وجعل لكل باب عنوانًا أورد حتته ما يناسبه 

 من أحاديث وآثار.
املقارنة بينها وبني موضوع 
الباحث من حيث 
اإلضافة العلمية وحدود 

 الدراسة ومنهج الدراسة

أورد املؤلف يف هذا الكتاب احاديث وآثار, ولكنه مل يلتزم 
الباب الواحد, ومل يلتزم يف إيراد برتتيب النصوص داخل 

النصوص الصحة؛ بل أورد الصحيح واحلسن والضعيف, وذكر 
يف كتابه الكثري من مجيل الشعر ومستجاده, مما خيدم موضوع 

من  809الكتاب, وقد بلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب 
 األحاديث املرفوعة واآلثار املوقوفة على الصحابة والتابعني.
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االتفاق بني هذه الدراسة ودراسيت؛ أهنما تتحدثان  ولذا فأوجه
 عن سوء اخللق من جانب تأصيلي.

أما أوجه االختالف بينهما: ذكرت آنفًا ملحوظايت على هذا 
الكتاب, وسأحتدث يف دراسيت عن اآلثار الثقافية لسوء اخللق 
من منظور عقدي وفكري وخلقي واجتماعي, وفق منهج 

 تكاملي.
 -:الثانية

 عالجه. -أسبابه –سوء اخللق, مظاهره  الكتاب عنوان
 حممد بن ابراهيم احلمد. اسم املؤلف 
 هـ.1417 تاريخ النشر:
 الرياض مكان النشر:
 دار ابن خزمية جهة النشر:
 الثانية رقم الطبعة:

 صفحة 183 حجم الكتاب:
 مطبوع حالة الكتاب

األخالق, هذا الكتاب حيذر من مساوئ  عرض موجز للمضمون
مرغبا يف حماسنها, وذلك إسهاما يف هذا 
اجملال من املؤلف, وحماولة يف االرتقاء 
بأخالق املسلمني إىل األمثل واألكمل, 

 -سوء اخللق-وحتت عنوان هذا الكتاب
حتدث املؤلف عن سوء اخللق من حيث 
تعريفه, وذمه, والوقوف على مظاهره, 

اء يف وأسبابه اليت تبعثه وحتركه؛ فتشخيص الد
 وصف الدواء.

وقد قسم املؤلف الكتاب إىل أبواب  
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 -كاآليت:
 الباب األول: ويتكون من ثالثة فصول:

الفصل األول: تعريف سوء اخللق  -
 وذمه؛ وحتته مبحثان:

 املبحث األول: تعريف سوء اخللق
 املبحث الثاين: ذم سوء اخللق

 الفصل الثاين: مظاهر سوء اخللق -
 اخللقالفصل الثالث: أسباب سوء  -

 الباب الثاين يتكون من متهيد, وثالثة فصول:
الفصل األول: حسن اخللق وفضائله.  -

 وحتته مبحثان:
 املبحث األول: تعريف حسن اخللق
 املبحث الثاين: فضائل حسن اخللق

الفصل الثاين: أسباب اكتساب  -
 حسن اخللق

الفصل الثالث: أمور تتعلق  -
 باألخالق؛ وحتته مبحثان:

 ني املداراة واملداهنة.املبحث األول: ب
املبحث الثاين: مقتطفات من أخالق 

 النبوة.

املقارنة بينها وبني موضوع الباحث من حيث 
اإلضافة العلمية وحدود الدراسة ومنهج 

 الدراسة

هذا الكتاب وغريه من الكتب املتخصصة, 
نرباس ونور لبحثي الذي يتحدث عن سوء 
 اخللق, فهذا الكتاب يتحدث عن سوء اخللق
يف ضوء اإلسالم, والذي إن سرنا عليه, 

, -بإذن اهلل -سلمنا من مشكلة سوء اخللق
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كذلك هذا الكتاب منهجه تأصيلي وحتليلي 
ونقدي, وهو ما نبحث عنه, من التأصيل 

 والتحليل والنقد من متخصص... اخل.
ولذا فأوجه االتفاق بني هذه الدراسة 
ودراسيت: أهنما تتحدثان عن سوء اخللق 

ته ومساوئه.. أما أوجه االختالف وتبعا
بينهما: حتدث هذا الكتاب عن سوء اخللق 
من منظور إسالمي بشكل مفصل, 
وسأحتدث يف دراسيت عن اآلثار الثقافية 
لسوء اخللق من منظور إسالمي يف اجلانب 

 العقدي والفكري واخللقي واالجتماعي.
 

 :منهج البحث

 يف هذه الدراسة املنهج التكاملي واملتضمن: تستخدما

املنهج االستداليل االستقرائي: والذي يعتمد على االستنباط من خالل ما ورد يف  -1
القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وأقوال السلف واألئمة وأقوال املعاصرين يف هذا 

العالقة الوثيقة  املوضوع, وبالرجوع إىل الكتب واملصادر األصلية, أو الكتب ذات
 مبوضوع الدراسة.

 املنهج النقدي: بشقيه السليب واإلجيايب, ومن مث عرضها بصورة مناسبة وواضحة. -2

 -باآلتي: تلتزماأما من الناحية الفنية ف

عزو اآليات إىل مواضعها من القرآن الكرمي بذكر اسم السورة ورقم اآلية, مع كتابة  -1
 املدينة املنورة.اآلية بالرسم العثماين نسخة مصحف 
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ختريج األحاديث واآلثار الواردة من مصادرها األصلية؛ فإن كان احلديث يف  -2
الصحيحني أو أحدمها اكتفي بتخرجيه منهما بذكر الكتاب والباب أو الكتاب 

 واحلديث, وإن كان يف غريمها بينت درجته من كتب التخريج املعتمدة.
 رها من دواوين الشعر املعتمدة.عزو األشعار لقائليها إن وجدت, وذكر مصاد -3
 عزو نصوص العلماء وآرائهم املنقولة لكتبهم مباشرة. -4
 الرتمجة لألعالم الوارد ذكرهم يف البحث على النحو اآليت: -5

الرتمجة ملن يذكر على وجه األصالة بأن يكون صاحب تعريف أو قول أو نص منقول  
ولده, ووفاته ومذهبه, أو مدرسته كالتايل: ذكر امسه, فكنيته أو ما يتميز به, فتاريخ م

الفكرية, وما اشتهر به من مؤلفات أو نظريات أو حنوها. ويوثق مبرجع الرتمجة 
 ومؤلفها واجلزء والصفحة وذلك كله مبا اليزيد عن ثالثة أسطر. 

 مع عدم االلتزام بالرتمجة لألعالم املشهورين كاألئمة األربعة واخللفاء األربعة.
 ملعاصرين الذين ال يوجد هلم تراجم يف املوسوعات تكون كالتايل:الرتمجة لألعالم ا

 من مواقعهم الرمسية إن وجدت  -
 من مقدمة املرتجم إن وجدت. -
 من تعريف دار النشر املكتوب عن املؤلف. -
 عدم اعتماد املوسوعات اإللكرتونية املفتوحة مثل " الـ ويكبيديا". -
 االقتباس: يراعى يف االقتباس ما يلي: -6
 اآليات القرآنية بني قوسني مزهرين:وضع  -
 وضع األحاديث النبوية بني قوسني كبريين هاللني ))..((. -
 النقول األخرى املنقولة بالنص بني قوسني صغريين مزدوجني"...". -
 -يتبع يف توثيق االقتباس يف احلاشية ما يلي: -

واملؤلف واجلزء تكون اإلحالة على املصادر يف حال النقل بالنص: بذكر اسم الكتاب 
 والصفحة, ويف حال النقل باملعىن: بذكر ذلك مسبوقا بكلمة) انظر(.
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ويف حال تكرار اإلحالة على املرجع بدون فاصل يكتفى بذكر كلمة: املرجع السابق 
 والصفحة.

تارخيها( يكتفى بذكرها  -مكاهنا -رقم الطبعة -واملعلومات املتعلقة باملراجع) الناشر
 واملراجع. يف قائمة املصادر

 العناية بضبط األلفاظ, واالعتناء بصحة املكتوب لغويا وإمالئياً وحنوياً. -7
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 اآلثار الثقافية لسوء الخلق

 تقسيمات البحث:

 يشتمل هذا البحث على مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة وفهارس.

 المقدمة وفيها:

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره. -
 أهداف املوضوع -
 الدراسات السابقة. -
 منهج البحث. -
 تقسيمات البحث. -

 تعريف بمصطلحات البحث.الالتمهيد وفيه 

 املبحث األول: اآلثار الثقافية لسوء اخللق يف اجملال العقدي.

 املبحث الثاين: اآلثار الثقافية لسوء اخللق يف اجملال الفكري.

 اخللقي.املبحث الثالث: اآلثار الثقافية لسوء اخللق يف اجملال 

  املبحث الرابع: األثار الثقافية لسوء اخللق يف اجملال االجتماعي.

 الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.

 الفهارس وتشمل:

 فهرس اآليات -
 فهرس األحاديث. -
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 فهرس األعالم. -
 فهرس املصادر واملراجع. -
 فهرس املوضوعات. -
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 اإلهداءو الشكر 

 -إىل: -بعد شكر اهلل تعاىل-واالمتنان يطيب يل أن أتقدم خبالص الشكر 
ا أن يـ, والـذين طاملـا متن-صـحة والعافيـةاهلل بال اأمده-, ووالديت -رمحه اهلل وغفر له–والدي -

 يف أعلى الدرجات العلمية. أكون
 خواين وأخوايت الذين طاملا متنوا وسعوا أن يروين يف أعلى املنازل والدرجات.إ -
, واسـأل اهلل ا, فشـكراً جـزيال هلـوتنازلـت عـن كثـري مـن ضـروراهتاضـحت زوجيت اليت تعبت و  -

 خلريي الدنيا واآلخرة. االعظيم أن يوفقه
الـــذي وقـــف معـــي, وقـــدم النصـــح واملشـــورة  -وفقـــه اهلل–فضـــيلة الـــدكتور: عبـــداهلل العويســـي -

 والتوجيه, فجزاه اهلل خري اجلزاء.
العلمــي علــى هــذا البحــث, والــذي مل  , املشــرف-وفقــه اهلل-أمحــد احلســي  الــدكتور فضــيلة  -

 يدخر جهداً يف توجيهي وتذليل الصعوبات أمامي, فجزاه اهلل ع  خري اجلزاء.
 كل من مد يد العون يل وساعدين يف إجناز هذا البحث.  - 
 

 
 
 

 الباحث
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 الــتــمـهــيــد
 وفيه :

 التعريف بمصطلحات البحث .

 ويشتمل على :

 اآلثار. تعريف:  أوال -

 الثقافة. تعريف:   ثانيا -

 .الخلق سوء تعريف:  ثالثا -
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هناك عدد من المصطلحات يجب الوقوف عليها  ,قبل الخوض في محتوى البحث
 كما يلي :  ومعرفة معناها اللغوي واالصطالحي, وهي

 أوال : تعريف اآلثار

يف  (2). يقول ابن فارس (1):مجع أثر , وهو بقية الشيء وميكن أن جيمع على أُثور لغة اآلثار
, أصول : تقدمي الشيء ,وذكر الشيء كتابه مقاييس اللغة: اهلمزة والثاء والراء , له ثالثة

 ورسم الشيء الباقي .

واألثر بقية ما يرى من كل شيء , وما ال ":  (3)بن أمحد  قال اخلليلوتعريفها اصطالحاً: 
 (4)."يرى بعد أن تـَبـَْقى فيه َعَلَقة

 تعريف الثقافةثانيا  : 

كلمة )الثقافة(  وردت يف اللغة لتفيد معان عدة منها: احلذق والفطنة, وسرعة أخذ العلم 
وفهمه, والتهذيب, وتقومي املعوج من األشياء, يقال: ثـَُقَف الرجل ثَقفًا وثقافة أي صار 

                                                           
 (.4/6لسان العرب ) ((1
أبو احلسنِي أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي  ولد بقزوين ونشأ هبمدان  وهبا درس من أساتذته :  ((2

أبو احلسن عليُّ بُن إبراهيم الَقطَّان, وأبو عبد اهلل أمحد بن طاهر املنجم, وعلي بن عبد العزيز املكي, وأبو عبيد, وأبو 
هم.. أما تالمذته فكثر منهم الصاحب بن عباد وبديع الزمان صاحب املقامات. القاسم سليمان بن أمحد الطرباين وغري 

هــ وترك 395وقد كان عاملًا لغويا, حنويا على طريقة الكوفيني فقيها شاعرا مشاركا يف علوم عدة, تويف يف الري سنة 
ية الفقهاء, الصاحيب, مقاييس مؤلفات عدة يف اللغة واحلديث والتفسري واألدب والفقه منها: اجململ, فقه اللغة, حل

 (.1/7اللغة وغريها... انظر مقدمة حمقق كتاب الصاحيب يف فقه اللغة )
أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي األزدي أعلم الناس بالنحو والغريب, وأكثرهم دقائق يف ذلك , وواحد   ((3

كان ذكيًا فطنًا عاملًا بأيام الناس وأخبارهم, وكان مع عصره, وأول من اخرتع العروض وفتقه, وجعله ميزانًا للشعر, و 
ذلك شاعرًا مفلقاً, وأديبًا بارعاً, وله أيضًا يف األحلان والنغم كتاب معروف, وهو صاحب كتاب العني الذي مجع فيه 

البن املعتز أصول الكالم للعرب كلها. تويف سنة سبعني ومائة, وقيل: سنة مخس وسبعني ومائة  . انظر طبقات الشعراء 
(1/98.) 
  (.1/57مقاييس اللغة البن فارس ) ((4
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ف الصيب حاذقاً فطناً, وثَقْفت العلم أو الصناعة يف أوهى مدة إذا أسرعت أخذه, ويقال: ثـَقَّ 
 (1).أي أدَّبه وهذَّبه, وثـَُقَف الرماح أي سوَّاها وقوَّم اعوجاجها

يف اللغات األجنبية  فهي يف أصلها  cultureأما عن  معىن كلمة  الثقافة  
مث أخذت هذه الكلمة  (  تدل على فالحة األرض وتنمية حمصوالهتا.colereالالتي )

تتوسع يف اللغات اإلجنليزية والفرنسية واألملانية لتشمل تنمية األرض باملعىن املادي أو احلسي, 
مث طور معناها فالسفة العصور احلديثة, ,  وتنمية العقل والذوق واألدب باملعىن املعنوي

 (2)ت.اجملتمعا فأصبحت تع : جمموعة عناصر  احلياة وأشكاهلا ومظاهرها يف جمتمع من

إال , واألوسع انتشارا  يف علم االجتماع املعاصر  ,يعد مفهوم الثقافة من املفاهيم احلساسة
 , وعدم التحديد, بسبب تعدد تعريفاته اليت حتمل يف طياهتا الغموض ؛  أنه أكثر التباسا
املفهوم وغياب اجلانب املعياري يف هذا , والتداخل مع املفاهيم األخرى  ,وفقدان الدقة

,وهذا االلتباس والصعوبة يف تعريف كلمة الثقافة يشبه إىل حد كبري ما يعرتض الدارسني من 
صعوبة تعريف )األدب( و)الشعر( و)الفن( و)احلضارة( و)املدنية( وغريها من املصطلحات 

صعوبة التوفيق إىل حدود منطقية دقيقة ألكثر  "الشائعة وامللتبسة وهذه الصعوبة هي: 
املصطلحات اليت جتري على األلسن دون أن تتضح مدلوالهتا يف أذهان مستعمليها أو يكونوا 

ذلك كلمات : كاجلمال والشعر , واخليال واألدب, واملثالية متفقني على ما هبا يعنون . من 
ء احلسية اليت يتلقاها اإلنسان حبواسه وغريها كثري. وذلك أن هناك فرقا واضحا بني األشيا

الظاهرة وجيري عليها جتاربه املتنوعة , ويربئها من التأثر مبزاجه وعواطفه , وبني األشياء 
الروحية واملعنوية اليت يصعب إخضاعها للتجارب احملدودة , والنواميس الثابتة لتغريها واتصاهلا 

بدقة أو قريب من ذلك كاملثلث واجلزيرة بالطبائع واالنفعاالت. فاألوىل ميكن تعريفها 
واألجسام الصلبة والسائلة. والثانية :  جتد معانيها مبهمة غري حمدودة حىت يف البيئة الواحدة 

                                                           
 .)خمتار الصحاح( للرازي و)لسان العرب( البن منظور, مادة )ثقفانظر ) )1(
 .34-33يف معركة احلضارة, ص  –قسطنطني زريق ((2
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بني املشتغلني هبا. وقد حيتال بعض الباحثني للخروج من هذا اإلهبام فيضع تعاريف عامة 
ضها إذ ال يعرف القارئ أي املعاين يراد, تتناول أكثر املعاين اجلزئية, ولكن ذلك يزيد يف غمو 

ورمبا كان خريا منه ذلك الذي يذكر للكلمة ما يريد هلا من معىن يف موضوعه , مث يشري إىل 
 (1)".أن هلا معاين أخرى يف غري هذا املقام

ومن تعريفات الثقافة تعريف اجملمع اللغوي الذي عرفها بأهنا: "مجلة العلوم واملعارف والفنون 
وعرفها بعض العلماء واملفكرين : "جمموعة األفكار واملثل  (2)يطلب احلذق هبا" اليت

واملعتقدات والعادات والتقاليد واملهارات وطرق التفكري ووسائل االتصال واالنتقال وطبيعة 
املؤسسات االجتماعية يف اجملتمع الواحد" أو هي : "أسلوب احلياة يف جمتمع ما مبا يشمله 

 (3).تفصيالت ال حتصى من السلوك اإلنساين" هذا األسلوب من

وعرفها بعض املفكرين املسلمني بأهنا: "الرتاث احلضاري والفكري يف مجيع جوانبه النظرية 
 (4)والعملية الذي متتاز به األمة وينسب إليها, ويتلقاه الفرد منذ ميالده وحىت وفاته".

 -ومن مجلة هذه التعاريف هلذا املفهوم امللتبس :

 .سلوك تعلمي يكتسبه األفراد كأعضاء يف مجاعات تعيش يف اجملتمع الواحد الثقافة هي :

أو هي:  ذلك الكل املعقد الذي يتضمن املعرفة , واملعتقد , والفن , واخلُلق , والقانون, 
والعادات االجتماعية وأية إمكانيات اجتماعية أخرى بل وطبائع اكتسبها اإلنسان كعضو يف 

, وهو تعريف )تيلر وهذا أشهر تعريف ملفهوم الثقافة عند العلماء والدارسني ".جمتمعه
Tailer.)(5) 

                                                           
 .16أصول النقد األديب , أمحد الشايب صــ ((1
 8.0سعيد شهوان وآخرون  صــ دراسات يف الثقافة اإلسالمية  ,   د. رجب ((2
 .8نفس املرجع  السابق صـ ((3

 .9نفس املرجع السابق صــ (4)
 . 189, انظر كتاب )علم االجتماع ومدارسه( للدكتور مصطفى اخلشاب صـ 9أصالة الثقافات صــ ((5
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, الذي يربط مفهوم الثقافة بالقيم الشامل يوحنن هنا ننطلق من مفهوم الدين اإلسالم
فالثقافة هي التعبري الصادق الذي يبني وجهة اجملتمع , ويبني مالحمه الرئيسية , فثقافة األمم, 

؛ دة والفكر , والسلوك ومنط احلياةأن تقوم على أساس قيمي , وثيق الصلة بالعقيالبد 
أسلوب احلياة يف جمتمع ما مبا  اعتبار الثقافة :) هولذلك فأقرب تعريف أعتمده في بحثي 

( , لذا سيكون حبثنا يف يشمله هذا األسلوب من تفصيالت ال حتصى من السلوك اإلنساين
 لسوء اخللق يف جماالت متعددة من جماالت السلوك اإلنساين.آلثار الثقافية بيان ا

 :ثالثا : تعريف سوء الخلق

 تعريف كلمة )سوء(: -1
, أي قبيح, .. من باب القبح . تقول رجل أسوأ... السني والواو واهلمزة."يقول ابن فارس :

ولذلك مسيت السيئة سيئة . ومسيت النار سوأى, لقبح  ..أي قبيحة . وامرأة سوآء,
 (1)."نظرهام

أي ساءه ما رآه  –خمففان  –والسوأة: العورة , والفاحشة , وسؤت الرجل سواية ومساية 
 م  . وتقول من السوء استاء الرجل , كما تقول من الغم اغتم. 

, وسؤت له وجهه ه صنيعا. والسوء: الفجور واملنكرويقال: ساء ما فعل فالن, أي قبح صنيع
 مب خب حبُّٱ يقول تعاىل :(2)وإليه, وعليه, وله.قبحته, ويقال: أسأت به, 

َّ....هتمت خت حت جتهب
, ويقال هو سيئ إذا قبح واألنثى سوآء أي قبيحة.  (3)

والسوآء: املرأة املخافة, والسوأة السوآء : اخللة القبيحة ,وكل كلمة قبيحة أو فعلة قبيحة فهي 
 سوآء.

                                                           
 (3/113مقاييس اللغة ) (1)
 (1/56) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(2)
 .7اإلسراء : (3)
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وأساء الرجل إساءة خالف أحسن , وأساء الشيء أفسده ,ومل حيسن عمله ,ويف املثل : 
أساء كاره ما عمل . والسيئة : اخلطيئة , والسوء : اسم جامع لآلفات والداء , ويقال : ال 

 خري يف قول السوء . وقيل: هو الفجور واملنكر. 

 رب يئ ىئ...ُّ والسوء: اسم جامع لآلفات والداء. يقول اهلل عز وجل:

"السوء : خيانة ؛ قال الزجاج:  (1)َّ زت رت يب ىب نبمب  زب
 . 2", والفحشاء : ركوب الفاحشةصاحبة

ما يب من جنون , ألهنم "قيل معناه :  (3) َّٱخي...حي جي يه...ُّوقوله عز وجل : 

 (4).صلى اهلل عليه وسلم ,إىل اجلنون" نسبوا النيب

 :قتعريف الخل-2

بضم اخلاء وبضم  –مجع خلق اخللق مجع أخالق, واألخالق لغة  تعريف الخلق لغة:-أ
يطلق يف اللغة على معان عدة يقول العالمة حممد مرتضى الزبيدي:  –الالم وسكوهنا 

, اخللق: ليه من الطبع ,وقال ابن األعرايب"واخللق بالضم وبضمتني : السجية وهو ما خلق ع
 (5)املروءة, واخللق: الدين .. واجلمع أخالق".

ومثة فرق بني اخلَلق , واخلُلق فقد " خص اخلَلق باهليئات واألشكال والصور املدركة بالبصر, 
 ( 6)وخص اخلُلق بالقوى والسجايا املدركة بالبصرية".

                                                           
 .24يوسف :  (1)
 (.1/95لسان العرب ) ((2
 .188األعراف : ( (3
 (.99 -1/95املرجع السابق) ((4
 (.25/157تاج العروس من جواهر القاموس للعالمة حممد مرتضى الزبيدي ) ((5

 . 158املفردات يف غريب القرآن  , مادة)خلق( صــ (6)
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خلق : اخلاء والالم والقاف أصالن : أحدمها تقدير الشيء , واآلخر يقول ابن فارس : "
, ومن ذلك اخْلُُلقِ ..األدمي للسقاء , إذا قدرته .مالسة الشيء فأما األول فقوهلم : خلقت 

ُر عليه , وفالن خلي  ,, أي ما أخلقهق بكذا , وأخلق بهوهي السجية ,ألن صاحبه قد ُقدِّ
 (1)أي هو ممن يقّدر فيه ذلك . ..."

 : تعريف الخلق اصطالحا-ب

, من غري حال للنفس داعية إىل أفعاهلا "اخلُلق يف هتذيب األخالق :  (2)قال ابن مسكويه
 (3) , وال روية ".فكر 

 : "اخللق : عبارة عن هيئة يف النفس راسخة , عنها تصدر األفعال بسهولة(4)ويقول الغزايل
ل اجلميلة  , فإن كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعاويسر من غري حاجة إىل فكر وروية

, وإن كان الصادر عنها األفعال اهليئة خلقًا حسناً , مسيت تلك احملمودة عقال  وشرعا
 (5)ئة اليت هي املصدر ُخلقاً سيئاً.القبيحة, مسيت اهلي

ألمنن فقال: "... مث شرع اإلمام الغزايل يف بيان سبب اطالقه على اخللق أنه هيئة راسخة؛
ذلك يف  مامل يثبتال يقال خلقه السخاء  ,املال على الندور, حلاجة عارضة يصدر من بذل

, ألن من تكلف منه األفعال بسهولة من غري روية , وإمنا اشرتطنا أنتصدرنفسه ثبوت رسوخ
                                                           

 (.2/214مقاييس اللغة, ) (1)
أبو علي أمحد بن حممد بن مسكويه من فالسفة القرن الرابع اهلجري  من مؤلفاته: كتاب األشربة وكتاب هتذيب  (2)

األخالق وتطهري األعراق, وكتاب ترتيب السعادات وخمتصر يف صناعة العدد , وكتاب الطبيخ, وكتاب جتارب األمم, 
 قق كتاب هتذيب األخالق.هـ. انظر: مقدمة حم421وكتاب أنس الفريد وغريها تويف سنة 

 .51هتذيب األخالق  وتطهري األعراق صــ  (3)
العالمة أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الشافعي الغزايل: صاحب التصانيف, والذكاء املفرط,  ((4

ل, من كتبه إحياء علوم الدين, تفقه ببلده مث انتقل إىل نيسابور فالزم إمام احلرمني اجلوي  فربع يف الفقه والكالم واجلد
وكتاب القسطاس وحمك النظر واملستصفى وغريها, قيل عنه : حجة اإلسالم, جمدد املائة اخلامسة وغريها. تويف  سنة 

 (.275-14/266هـ انظر سري أعالم النبالء ) 505
 (.3/53إحياء علوم الدين , )( (5
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مث بني  (1)بذل املال أو السكوت عند الغضب جبهد ورويّة , ال يقال خلقه السخاء واحللم.
 -:وهي  التقسيم إىل أربعة أمور أن هذا يرتتب عليه يف مقام التنظري 

 والقبيح .أحدها : فعل اجلميل 

 والثاين : القدرة عليهما.

 والثالث: املعرفة هبما.

والرابع : هيئة للنفس هبا متيل إىل أحد اجلانبني ,ويتيسر عليها أحد األمرين, إما احلسن وإما 
 القبيح.

؛ إّما لفقد ل, "...فرب شخص خلقه السخاء وال يبذلعن الفعمث بني أن اخللق ليس عبارة 
وليس هو عبارة عن  ,خل وهو يبذل إّما لباعث أو لرياءا يكون ُخلقه الباملال أو ملانع.ٍ ورمب

, وكل إنسان خلق اك واإلعطاء ,بل إىل الضدين واحدالقوة , ألن نسبة القوة إىل اإلمس
بالفطرة قادرا على اإلعطاء واإلمساك وذلك ال يوجب خلق البخل وال خلق السخاء . 

تتعلق باجلميل والقبيح مجيعا على وجه واحد . بل هو وليس عبارة عن املعرفة , فإن املعرفة 
ن يصدر منها اإلمساك أو البذل عبارة عن املعىن الرابع , وهو اهليئة اليت هبا تستعد النفس أل

 (  2)فاخللق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورهتا الباطنة".

 :: "واخلُلق(3)يقول العالمة اجلرجاين

                                                           
 (.3/53املرجع السابق )  ((1

 (.3/53املرجع السابق ) (2)
هـ( : فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية. ولد  816 - 740علي بن حممد بن علي, املعروف بالشريف اجلرجاين ) ((3

يف تاكو )قرب اسرتاباد( ودرس يف شرياز , له حنو مخسني مصنفا, منها : التعريفات, و شرح مواقف اإلجيي, و الكربى 
 (.7-5/6واشي على املطول للتفتازاين وغريها . انظر كتاب األعالم للزركلي )والصغرى يف املنطق, و احل
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 فكر إىل حاجة غري من ويسر بسهولة األفعال عنها تصدر راسخة للنفس هيئة عن عبارة
 مسيت بسهولة, وشرًعا عقاًل  اجلميلة األفعال عنها تصدر حبيث اهليئة كانت فإن وروية,
 وإمنا سيًئا, خلًقا: اهليئة مسيت القبيحة, األفعال منها الصادر كان وإن حسًنا, خلًقا: اهليئة
 خلقه: يقال ال عارضة حالة الندور على املال بذل منه يصدر من ألن راسخة؛ هيئة إنه: قلنا

 أو جبهد الغضب عند السكوت تكلف من كذلك و نفسه, يف ذلك يثبت ملما السخاء,
 وال السخاء, خلقه شخصٍ  فرب الفعل, عن عبارة اخللق وليس احللم, خلقه :يقال ال روية
 (1)".رياء أو لباعث يبذل, وهو البخل خلقه يكون ورمبا ملانع, أو املال لفقد إما يبذل,

, انب نفسي باط  يعرب عنه بالطباعفاألخالق حالة نفسية ترتجم باألفعال ؛ فلها جانبان ج
 ( 2)وجانب سلوكي ظاهري , وهو الفعل املرتجم هلذه الطباع.

وقد انبثقت يف العقود القريبة املاضية, توجهات كثرية اعتنت باألخالق ورفدته مبباحث شىت 
وخاصة يف فلسفة األخالق فتعددت االجتاهات, وتباينت التقريرات الفلسفية باختالف 
املوجهات املعرفية؛ لذا جند تعريفات عديده لألخالق وعلم األخالق وبيان ماهيتها وما 

يدخل ؛ لذا سأنقل بعض التعريفات املتعلقة بعلم األخالق اليت تبني  يدخل فيها وما ال
  -بوضوح  اختالف التوجهات املعرفية اليت حتدد القيم األخالقية ومن ذلك :

والكشف عن أمهيتها للحياة  ,واستنباطها, وترتيبها, البحث عن املبادئ :علم األخالق هو
 .االنسان األخالقية مع بيان الواجبات اليت يلتزم هبا

حىت ميكن وضع , سلوك االنسان بالنظر إىل مثل أعلى : ومن التعريفات ما يتجه به حنو   
 .واالبتعاد عن الشر ,و األفعال تعني على فعل اخلري , قواعد عامة للسلوك

                                                           
 (.1/101التعريفات للجرجاين ) (1)
 . 34انظر: كتاب علم األخالق اإلسالمية لألستاذ مقداد يلجن  صـ ((2
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 يتجاوز كائن, بل هو ما دراسة على تقتصر ال اليت املعيارية العلوم من األخالق علم ويعترب
 اإلنسانية اإلرادة يف توافرها جيب اليت الشروط وضع فمهمته يكون؛ أن ينبغي ما إىل ذلك
 عليها. األخالقية نم األحكام موضوع تصبح لكي اإلنسانية؛ األفعال ويف

 , ومثلهااإلنسانية األفعال قوانني يضع معياري علم األخالق, علم أن هذا: من نستنتج لذا
 أغلب يف والسائد ,املشهور التصور هو وهذا عليه تكون أن وماينبغي هلا, العليا واملبادئ

 تؤكد الغرب يف اآلراء تبعض ظهر عشر التاسع القرن هناية يف أنه غري اإلنسانية احلضارات
 علم وقالوا: إن موضوعا, ومنهجا االجتماع علم فروع من فرع األخالق علم أن على

 , وأناإلنسان عند اخللقية العادات لقوانني جتريبية موضوعية دراسة إال ليس األخالق
 حقب من حقبة يف الناس من فئة هبا تسلم سلوكية قواعد جمرد تكون أن تعدو ال األخالق
 بريل. ليفي وتلميذه كامي دور املنهج هذا تبىن وقد التاريخ

 على اإلنساين السلوك ستقراءا يرفضها والنظر البحث يف سوي غري مسلك هذا أن غري
 فعلم الفلسفي والدرس لتحليل وينقضها الرباين اإلهلي التشريع ويرفضه التارخيي امتداده
 ميكن فال للتجربة ختضع ال اليت املعنوية والقيم املبادئ عن يتجرد أن ميكن ال األخالق
 وحنوها الشجاعة أو الكرم أو السعادة أو الشر أو اخلري حقيقة عن ختربنا أن مطلقاً  للتجربة
 املعنوية. القيم من

 الزمان باختالف ختتلف ال مطلقة موضوعية قيم وجود حتتم العقلية املبادئ فإن وكذلك
 (1)واألحوال. الظروف بتغري تتغري أو واملكان

 

 

                                                           
 .33-25انظر: األخالق بني الفالسفة وعلماء اإلسالم للدكتور مصطفى حلمي صــ ((1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  23 

 :تعريف سوء الخلق -3

سوء اخللق : هو هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال القبيحة بسهولة ويسر من غري 
 (1)حاجة إىل فكر وروية. 

 (2), وسوء اخللق هو النفاق. غزايل: إن حسن اخللق هو اإلميانيقول ال

ف مث يقول :إن من يكره فعل اهلل تعاىل وال يرضى به فهو غاية سوء خلقه. مث يذكر  تعري
أن يكون قليل احلياء كثري األذى, قليل الصالح, كذوب  :سوء اخللق ببيان عالماته فيقول
, وال , وال وقوراً وال وصوالً  , ال براً عمل, كثري الزلل, كثري الفضولاللسان, كثري الكالم, قليل ال

, , سباباً , لعاناً , وال شفيقاً , وال عفيفاً , وال رفيقاً , وال حليماً غري راضٍ  ,, وال شكوراً صبوراً 
, , حيب يف شهواته ويبغض فيها, نكداً , غضوباً , حسوداً , خبيالً , حقوداً , عجوالً , مغتاباً مناماً 
 (3)سوء اخللق.فهذا 

 

 

  

                                                           
 .101للجرجاين صــ التعريفات (1)
 (.3/74إحياء علوم الدين ) (2)
 (77-3/76إحياء علوم الدين ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  24 

 

 

 

المبحث األول: اآلثار الثقافية لسوء الخلق في المجال 
 العقدي

 ويشتمل على:

 .واألخالق اإليمان بين العالقة: أوال -
 .واألخالق العقيدة بين االرتباط أوجه :ثانيا -
 .األخالقي التأسيس في عقدية قضايا:  ثالثا -
 فيه. السيئة األخالق وأثر المعاصر العقدي االنحراف: رابعا -
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 المبحث األول : اآلثار الثقافية لسوء الخلق في المجال العقدي

دول أوربا باسم : "والتغري العقائدي الذي سيطر على  (1)يقول الدكتور عبدالصبور شاهني
خراب أخالقي , هو يف احلقيقة ادية, أو الفاشية, أو النازية, أو الشيوعية, أو املالعلمانية
 (2), وإن تقمص أردية شىت ".االنسانيةابتليت به 

وجنزم هنا بالقول أن الفساد العقائدي الذي طرأ على األمة يف مراحلها املختلفة , وخاصة يف 
وما بعده إىل يومنا هذا كان من مقدماته , ونتائجه الفساد امليالدي القرن التاسع عشر 

, وكأنه مرجعية من مراجع دغل ذلك الفسااألخالقي يف عالقة معقدة تدل بوضوح على تغل
العالقة بني اإلميان يف  هسأبينوهذا ما , أو الدعوة إىل االحنراف العقائديوبواعثه, االحنراف 

 , فيما يأيت:واألخالق تأصيال وممارسة وتطبيقا

 أوال : العالقة بين اإليمان واألخالق

 يف معزولة جمردة قلبية عقيدة جمرد ليست اإلسالم "عقيدةيقول الدكتور سعيد الغامدي: 
 تفكري جمرد وليست الكتب, يف تدون أو األلسن على تردد ألفاظ جمرد وليست الوجدان,
 ذلك هي بل فقط, جوارحي عمل أو بدين جهد جمرد وليست فقط,  ذهنية ثقافة أو عقلي
 وجده اإلسالم دين تأمل ومن .باجلوارح وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول اإلميان إذ كله؛
 والشعرية العقيدة هي قضايا, عدة حول يدور – التصنيفي أو املنهجي التقسيم يف –

                                                           
كتابا ما بني مؤلفات   65عبد الصبور شاهني مفكر إسالمي مصري ومن أشهر الدعاة اإلسالميني يف مصر ,وله  ((1

كتب. ويبقى   10حداث" وتراجم, أكربها مفصل آليات القرآن يف عشرة جملدات, وأحدثها جمموعة "نساء وراء األ
مؤلفه األشهر "أيب آدم" والذي أثار ضجة كبرية وال زال. أول من اشرتك مع زوجته يف التأليف حيث ألف معها 

هـ  1431شوال  17موسوعة "أمهات املؤمنني" و"صحابيات حول الرسول" يف جملدين توىف مساء يوم األحد املوافق 
 اب أيب آدم للدكتور عبد الصبور شاهني. م. انظر مقدمة ناشر كت2010سبتمرب  26 -

 مقدمة الدكتور عبدالصبور شاهني على كتاب دستور األخالق يف القرآن صــ)ك و(. (2)
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 وهي – القسمة و التسمية صحت إن – اإلسالم ربع فاألخالق واألخالق, والشريعة
 (1)".الشعرية و الشريعة ارتباط مثل هبا, موصولة بالعقيدة, مربوطة

 االرتباط هذا ويتبنيأمهيته الشرعية فيقول: "..مث شرع يف بيان حقيقة ذلكم االرتباط ومدى 
 مرتابطة متشابكة وحدة كاملة أنه على الصحيحة, حقيقته على اإلسالم إىل النظر خالل من
 أهل وأقالم ألسنة على جرى وإن الواقع, يف وأقسامها عناصرها او أجزائه بني انفصال ال

 من هو التقسيم فهذا وأخالق, وشرائع عقائد أو وعادات عبادات اىل تقسيمه اإلسالم
 منها فئة كل جتميع على العلمي العرف جرى التصنيفية, حيث التعليمية النظرية الناحية
 (2).الكليات" من كلية حتت

, وحسن األخالق يلحظ بوضوح شرعية الداعية إىل هتذيب  السلوكومن تتبع النصوص ال
اليت تبني -, واألدلة القرآنية باهلل عز وجل واألخالق احملمودة ذلك االرتباط الوثيق بني اإلميان

وأهنما ال ينفكان يف إطار منظومة اإلسالم  التكاملية بني األخالق واإلميان,تلك العالقة 
كثرية جدا فقد جاء يف القرآن ألف ومخسمائة وأربع آيات تتصل باألخالق    -املتكاملة

من ذلك ما خيتص بعالقة  (3)ع عدد آيات القرآن الكرمي.النظرية والعملية أي ما يقرب من رب
  -اإلميان واألخالق وبيان أمهيتها ومنها :

( 4)َّ ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن...﴿قوله تعاىل : 

 فالوفاء بالعهد من تقوى اهلل , فاألخالق يف اإلسالم موصولة باإلميان والتقوى وحمبته. 

                                                           
 (.3/1951االحنراف العقدي يف أدب احلداثة )دراسة نقدية شرعية( د. سعيد بن ناصر الغامدي ) ((1
 (.3/1952املرجع السابق ) ((2
 .142األخالق يف اإلسالم النظرية والتطبيق د. إميان عبداملؤمن سعد الدين  صــ ((3

 .4سورة التوبة : (4)
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 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱوقوله تعاىل: 

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

 ىب نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 .(1) َّ زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب

وقد ربط اإلسالم بني األخالق والعقيدة منذ الساعات األوىل للتكليف باإلنذار العام يقول 

 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱتعاىل: 

 (2)َّ  خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج

, قة بني اإلميان واألخالق احلسنةواألدلة من السنة النبوية كثرية ومتظافرة يف بيان هذه العال
, فقدانه أو اإلميان وبني عدم اإلميان واألخالق السيئة وأن اهنيار األخالق مرده إىل ضعف

  -ومن تلك األدلة :

)) اتق اهلل حيثما كنت أو أينما  أنه قال :يا رسول اهلل, أوص  . قال :  (3)عن معاذ بن جبل
زدين . قال : ))خالق  زدين . قال : ))اتبع السيئة احلسنة متحها((. قال: . قال: كنت ((

                                                           
 .177البقرة:  (1)
 .7-1املدثر  (2)
أبو عبدالرمحن معاذ بن جبل بن عمرو األنصاري اخلزرجي , أحد السبعني الَِّذيَن شهدوا العقبة من األنصار, وشهد  (3)

د كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينه وبني عبداهلل بدرا وأحدا, واملشاه
بن مسعود , كان عمره ملا أسلم مثاين عشرة سنة. وهو من األربعة الذين أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بأخذ القرآن 

هـ . انظر أسد الغابة يف معرفة  18ون عمواس سنة منهم , وقال عنه أنه أعلم األمة باحلالل واحلرام  تويف يف طاع
 (.5/187الصحابة )
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, والسلوك السليم مثرة فاخللق رمز العقيدة, واالستقامة مظهر اإلميان( 1)الناس خبلق حسن((.
 االستقامة .

 أكمل):)قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي (2)هريرة أيب حديث من وجاء
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه, أن النيب صلى اهلل عليه  (3).((أخالقا أحسنهم إميانا املؤمنني

))واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن قيل : ومن يا رسول اهلل ؟ قال : وسلم قال: 
 (5).البوائق : هي الغوائل والشرور .(4)يأمن جاره بوائقه((الذي ال 

))من كان يؤمن وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 
باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان 

 (6).أو ليصمت(( يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا

)) ال يزين الزاين حني وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : 
يزين وهو مؤمن , وال يشرب اخلمر حني يشرب وهو مؤمن , وال يسرق السارق حني يسرق 

 (7)وهو مؤمن((.

                                                           
 3160, حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم 22060( رقم 36/381مسند اإلمام أمحد بن حنبل ) (1)
(2/125.) 

 عليه وسلم أربع عبدالرمحن بن صخر أبو هريرة, أسلم سنة سبع من اهلجرة عام خيرب, وصحب رسول اهلل صلى اهلل (2)
سنني. وقرأ القرآن على أيب بن كعب رضي اهلل عنهما. اشتهر بكثرة حفظه للحديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. 

 (.602 -2/594تويف يف شوال سنة تسع ومخسني للهجرة. انظر سري أعالم النبالء )
 1230جلامع الصغري وزياداته رقم , وصححه األلباين يف صحيح ا7402( رقم 12/364مسند اإلمام أمحد )( (3
(1/266.) 
 .6016( رقم 8/10صحيح البخاري :كتاب األدب , باب إمث من ال يأمن جاره بوائقه ) ((4

 (.25/106تاج العروس ) (5)
 .6018( رقم 8/11صحيح البخاري : كتاب اللباس , باب من كان يؤمن باهلل واليوم آلخر فال يؤذ جاره) (6)
 .6772( رقم 8/157املرجع السابق: كتاب اللقطة ,باب ال ُيشرب اخلمر) (7)
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 وستون بضع   اإلميان))عن أيب هريرة , رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: و 
 (1).((واحلياء شعبة من اإلميان  شعبًة,

 املسلمُ )): - وسلَّم عليه اهلل صلَّى – اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي – هريرة أيب عن
. (2)((وأمواهِلم ِدمائهم على الناس أمنه َمن واملؤمنُ  ويِده, لسانِه من املسلمون َسِلمَ  َمن

واإلميان, عالقة تكاملية فاهنيار األخالق مرده إىل ضعف اإلميان , أو فالعالقة بني األخالق 
فقدانه , واألخالق مثرة من مثرات اإلميان فال يتم إميان املسلم إال عن خلق حسن , لذا كان 

وسلَّم  عليه اهلل من أبرز عالمات النفاق سوء اخللق فقد جاء عن أيب هريرة , عن النيب صلَّى
 (3).ملنافق ثالث: إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا اؤمتن خان (())آية اأنه قال:  

 مّ   وأَقرَبكم ِإيلّ  َأحبَّكم ))إنَّ :قال وسلم, عليه اهلل صلى – النيبّ  عن اخلش , ثعلبة َأيب وعن
 َأخالقًا, َأسوؤُكم: اآلخرة يفمّ   وأَبعدَكم ِإيلّ  أَبغَضكم وإن َأخالقًا, َأحاسُنكم: اآلخرة يف

 (4).الثرثارون(( املتفيهقون, املتشّدقون,

وتتجلى العالقة بني اإلميان واألخالق من عدم تفريق اإلسالم بني املاديات والروحيات ألنه 
دين كلي يهتم بكل حاجيات اإلنسان وشؤونه. فـ" اإلميان هو روح األعمال , وهو الباعث 

ر قوة اإلميان يكون أمره وهنيه عليها , واآلمر بأحسنها, والناهي عن أقبحها , وعلى قد
 .(5)" .لصاحبه وائتمار صاحبه  , وانتهاؤه

 

                                                           
 .9( رقم 1/11املرجع السابق : باب أمور اإلميان ) ((1
. وقال: 2627( رقم 5/17سنن الرتمذي : باب ما جاء يف أن املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ) ((2

 .61710الصغري وزياداته رقم حديث حسن صحيح, وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 
 .33(رقم 1/16صحيح البخاري : باب عالمات املنافق ) ((3

 .1611( , رقم 2/245صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان لأللباين ) (4)
 (.284/ 3مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني : البن القيم )(5)
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 واألخالق العقيدة بين االرتباط ثانيا :أوجه

 -هناك ارتباط بالعقيدة واألخالق يتجلى يف:

إن العقيدة اإلميانية هي أساس الدين, وأصل كل شيء يف ملة اإلسالم فاملصلي  -1
وربوبيته مطيعا أمر رسوله راجيا ثوابه يف املعاد, وكذلك يصلي هلل تعاىل مؤمنا بألوهيته 

 –ل احتسابه يف حا –صاحب اخللق احلسن, يظهر خلقه احلسن يف سلوكه راجيا 
, ألنه يطيع أمر اهلل اإلله احلق, ويقتدي بالرسول الكرمي صلى اهلل األجر من اهلل تعاىل

 والوحي واملعاد.عليه وسلم, فهو بذلك يطبق لوازم إميانه باهلل ورسوله 
أن اإلميان باهلل تعاىل يندرج حتت الدوافع األساسية لألخالق, بل هو من أعظم  -2

الدوافع وأمهها وأقواها تأثريا يف غرس فضائل األخالق وتعهدها وجعلها سلوكا, ويف 
 النهي عن رذائل األخالق.

عهدها جند أن دين اإلسالم يعتمد يف غرس الفضائل وت ,الرتباط اخللق باإلميان -3
من  )):, كقوله صلى اهلل عليه وسلمعلى صدق اإلميان وكماله ؛الرذائل والنهي عن

وقوله صلى اهلل عليه ( 1)((كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت
 (2).((اإلميان بضع وستون شعبة, واحلياء شعبة من اإلميان ))وسلم:

القوي, وأن اهنيار  مياناإلب مرتبطالقوي  اخللق على ما سبق ميكن القول بأنبناء و  -4
األخالق مرده إىل ضعف اإلميان أو فقدانه , ألن اإلميان قوة مانعة عن الدنايا, دافعة 

 خت حت ُّٱ :أكثر اآليات املبدؤة بقوله تعاىلإىل املكرمات, وما 

ذيلة والشر وبعدها يرد األمر بالفضيلة واخلري والرب أو النهي عن الر . َّ...مت

 مم خم حم جم يل ىل مل﴿ : , كقوله تعاىلواإلمث

                                                           
 ظ اللسان من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.باب حف 6475أخرجه البخاري رقم  ((1

 .9املرجع السابق: حديث أيب هريرة رضي اهلل  باب أمور اإلميان رقم  (2)
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 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱ , وقوله تعاىل :(1)﴾...ىم

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱوقوله تعاىل: (2)﴾  ٍّ ٰىٌّ

 وغريها من اآليات . (3)﴾يئ  ىئ نئ
يف الوقت  –ميان واتباع منهج اإلسالم إرادي توجبه فضائل األخالق, وهو فاإل
يدل ويوصل إىل فضائل األخالق  وينهى وحيذر عن رذائلها واإلميان يف  -نفسه

يف  كحقيقته يستلزم كل الفضائل ويستلزم النهي واملفارقة لكل الرذائل, بل هو كذل
 صميمه إضافة إىل ما يستلزمه ويقتضيه.

 الفجور, طريق إدراك فطرهتا أهلمت وتسويتها تكوينها منذ اإلنسانية سالنف أن -5
 الفطري احلس وهذا اإلميان, و التوحيد ؛التقوى وطريق الشرك, ؛وأخبثه وأعظمه
 املؤمن يسعى خلقية فضيلة أوجهه بعض يف والباطل واحلق والشر اخلري به تدرك الذي
 رئ ُّّٰٱ هبا واهلبوط ودفنها تدسيتها يف الكافر ويسعى وتزكيتها, تنميتها يف
 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 املكلف, يعتنقه ما أعظم ورسوله وبدينه باهلل فاإلميان(4)َّ ىت نت مت زت
 حياة وتشرق واألخالق, واألعمال القلوب تتزكى وباإلميان مايعتنق, أشنع والكفر
 وتظلم واألعمال, القلوب تتدنس وبالكفر القومي, واخللق الصاحل بالعمل اإلنسان
 الصادقني املؤمنني حياة يف نظر ومن  .الدينء واخللق الفاسد بالعمل الكافر حياة

 وجد وأعماهلم, وأخالقهم واملشككني واملنافقني الكافرين وحياة وأعماهلم, وأخالقهم
 والثريا, الثرى بني الفرق من سعته يف أعظم هو الذي اهلائل, والفرق الشاسع البون
 الرتاب بني الفرق من ذاته يف وأجلى واملسك, البصل بني الفرق من حقيقته يف وأكرب

                                                           
 .135النساء:  (1)
 .27األنفال :  (2)
 .119التوبة :( (3

 . 10-7الشمس  ((4
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 مقارنة أدىن وقارهنا واملعاصرين القدماء األخالق فالسفة أحوال تأمل ومن.  واجلوهر
 من الكفر يف ملا إال اكذ وما الفوارق, هذه له تبينت وأخالقهم األنبياء أحوال مع

 . وصالح واستقامة نور من اإلميان يف وما فساد, و وختبط ظالم
اإلميان يف أصله إذعان للحق واعرتاف به وانقياد, وهذا عمل أخالقي عظيم تطلبه  -6

النفوس التواقة, خبالف الكفر فهو استكبار عن احلق ورد له وتعال عليه, وهذه دناءة 
لى ومن هنا ميكن أن نفهم قول النيب ص خلقية عظيمة, تنحط إليها النفوس الرذيلة.

 (1).((أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا)):اهلل عليه وسلم
فأحسن الناس خلقا البد أن يكون أصدقهم إميانا وأخلصهم نية, وأكثرهم التزاما مبا 
جيب على العباد حنو رهبم من عبادة, وأكثرهم التزاما حبقوق الناس املادية واألدبية, 

ذات أصول نفسية واحدة, وإن كانت بعض  اإلميانيةفاألسس األخالقية واألسس 
األوامر الشرعية تستند إىل حمض التعبد لكوهنا أوامر من اهلل تعاىل, جيب إنفاذها على 
الوجه الذي أمر اهلل به كعدد ركعات الصالة وهيئاهتا, واليستدعيها  أساس  أخالقي 

حلقيقة مرتابطة , منفصل عن اإلميان, فيظن أنه الترابط بني هذا وذاك, غري أهنا يف ا
لكوهنا عائدة إىل اإلميان وهو يف أساسه إذعان للحق واعرتاف به وانقياد له, ومن 
هنا نقول بأن هذه الفضيلة اخللقية توجب القيام هبذه الطاعة من جهة أن اهلل تعاىل 
 أمر هبا, إذ الفضيلة اخللقية توجب طاعة اهلل تعاىل ألنه اخلالق املنعم املالك اإلله احلق

 املبني.
وخالصة القول : أن اإلميان باهلل تعاىل وعبادته مما توجبه األخالق الفاضلة, ومن 

فض عبادته من أقبح أوىل الواجبات اليت تفرضها مكارم األخالق, وأن الكفر باهلل ور 
 –؛ ألنه إنكار للحق من عدة وجوه : فهو إنكار لربوبية اهلل تعاىل رذائل األخالق

اىل رب لكل شيء وخالق كل شيء حقيقة قاطعة واضحة تفرض مع أن كون اهلل تع

                                                           
 .29سبق خترجيه صـ ((1
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وهو جحود أللوهية اهلل واستكبارا عن  –نفسها على كل منصف حمب للحق 
 .أخبثهاو  عبادته, وهذا اجلحد واالستكبار أشنع الرذائل اخللقية

ويف اإلسالم ارتباط بني العبادة واألخالق, ذلك أن العبادة هي كمال احملبة مع كمال  -7
؛ والقيام بذلك واجب أخالقي متحتم, وعدم القيام به  -جل وعال –اخلضوع هلل 

والفضيلة اخللقية يف العبادة هلل تعاىل تفرض على  كفر ورذيلة أخالقية شنيعة.
اإلنسان أنواعا من السلوك األخالقي الراقي منها اإلميان باهلل ؛ ألنه اإلله احلق, 

لصفات واألفعال, ومنها شكره على نعمه اليت ومنها االعرتاف له بكمال األمساء وا
ال حتصى, وطاعة أوامره واجتناب نواهيه, وتصديق أخباره؛ ذلك أن طاعة من جتب 
طاعته, وتصديق من جيب تصديقه ظاهرة خلقية يدفع إليها حب احلق وإيثاره, 

عاىل حمرمون من هذه وبغض الباطل واطراحه, والذين يستكربون عن عبادة اهلل ت
عة هي االستكبار, كما قال ية اجلليلة, مقارفون لرذيلة خلقية شنيقيلة اخللالفض

 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يقٱ﴿تعاىل:

 ٰى  ين ىن نن من زن رن  ممام

 خك  حك جك مق حق ُّٱ: ,وقال سبحانه عن عبادة املالئكة(1)َّزي ري

.ولو ذهبنا نستقصي  (2)﴾ مل خل حل جل مك لك
تشري من  –إضافة اىل هذا املعىن األساسي  –األوامر والنواهي الشرعية فإننا جندها 

قريب أو من بعيد إىل خلق قومي أو تنهى عن  خلق ذميم , فاملعامالت كلها قائمة 
على أساس احلق والعدل ومعلوم أن حب احلق أحد األسس األخالقية العامة, 

 الظلم, وهذا مرتبط باألخالق أيضا .وقائمة على جمانبة 
ومن تأمل أحكام البيع واإلجارة والقرض وأحكام النكاح والطالق, وأحكام احلدود 
الشرعية والقضاء, وجدها تدل على هذه املعاين اخللقية أوضح داللة, وتدل يف 

                                                           
 .172النساء :  ((1
 .206األعراف : ((2
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 فرعياهتا على فرعيات خلقية كثرية, بل جند فيها ألوانا من احلكمة اخللقية واملقصد
 اخللقي ال يوجد يف غريها من أحكام القوانني األرضية اجلاهلية.

ة مرموقة ودرجة سامقة يف وخالصة القول : أن األخالق ذات مكانة عالية, ومنزل
وهي متصلة بوشائج متداخلة مع عقيدة اإلسالم وعباداته وأحكامه  اإلسالم,

 (1).وتشريعاته وهي مطلوبة من املؤمن مأمور هبا

 :في التأسيس األخالقي عقديةثالثا : قضايا 

 -هناك قضايا عقدية يف التأسيس األخالق كما يلي:

 :القيمة األخالقية مصدرالقضية األولى: تحديد 

نظر شرعية أو من القضايا التأسيسية والتقعيدية حني التأصيل للقيمة األخالقية من وجهة 
األخالقية , فقد تعددت فيها االجتاهات  القيمة مصدر : قضية حتديدمن وجهة نظر فلسفية

واضطربت اضطرابا شديدا واحنرفت عن مسار الشرع الرباين الذي ارتضاه اهلل لب  اإلنسان 
وهذه االجتاهات يف جمملها تؤسس الحنراف عقدي كبري يف املنظومة السلوكية والتصورية 

ا يرتتب دة لصوقها به وملإلنسان فكان من حقها أن تكون ضمن اجملال التداويل العقدي لش
  -عليها من احنرافات عقدية, وهه االجتاهات هي:

االجتاه اإلهلي : وهو االجتاه الذي يرى أن اهلل مصدر القيم األخالقية . مبعىن أن  -1
 . قوهتا وحقيقتها وطبيعتها من اهللالقيم األخالقية تستمد إلزامها و 

ا للقيمة األخالقية , فما يتواضع االجتاه االجتماعي : هو الذي جيعل اجملتمع مصدر  -2
. وهذا يع  ون قيمة أخالقية لدى هذا اجملتمععليه اجملتمع على أنه قيمة أخالقية يك

 بالضرورة أن لكل جمتمع قيمة األخالقية اليت ختصه دون سواه من اجملتمعات.

                                                           
 –3/1952االحنراف  العقدي يف أدب احلداثة )دراسة نقدية شرعية( د. سعيد بن ناصر الغامدي )انظر: كتاب ( (1

1960.) 
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االجتاه الطبيعي : وهو االجتاه الذي يرى أن مصدر القيم األخالقية هو التطورية  -3
الطبيعية القائمة على االصطفاء الطبيعي ونظرية الصراع من أجل البقاء أو الوجود , 
فاإلنسان يف تطوره واصطفائيته الطبيعية يكون منظوماته األخالقية وقيمه اليت مينحها 
من خالل هذه التطورية واالصطفائية ما يكفي من اإللزام والقوة ليحمي ذاته وحيدد 

 عالقاته مع اآلخرين.
جتاه النفسي : هو االجتاه الذي يرى أن مصدر القيم األخالقية يف طبيعتها وقوهتا اال -4

وإلزامها هو البنية النفسية , هذا االجتاه أقرب إىل الفردية ألنه جيعل مصدر القيمة 
األخالقية شخصيا أو فرديا أو ذاتيا باملعىن األكثر دقة , ومثل هذا االجتاه هو ما 

 تية النزعة عامة.تنادي به االجتاهات ذا
هو االجتاه الذي يرى أن البنية االقتصادية للمجتمع من حيث  االجتاه االقتصادي : -5

القوة والضعف واآللية .. هي اليت تقوم باملهمة األساسية واحلامسة يف حتديد القيم 
األخالقية ومنحها القوة والقدرة على اإللزام. كما أن متوضع الفرد على السلم 

الدور احلاسم أيضا يف صوغ وعيه األخالقي ومنظومته  ميثلمجتمع االقتصادي لل
ول عن أخالق فقراء القيمية األخالقية . ومن ذلك على سبيل املثال يصح   الق

 , وأخالق اجملتمع القوي اقتصاديا وأخالق اجملتمع املتخلف اقتصاديا..وأخالق أثرياء
وهكذا فإننا نرفض كل حماولة إللزامنا بأية عقيدة أخالقية مهما  : " (1)يقول أجنلز

كانت على اعتبارها شريعة أخالقية أبدية , وثابتة أبد , حبجة أن للعامل األخالقي 
أيضا مبادئه الدائمة اليت تنهض فوق التاريخ , وفوق الفوارق بني األمم ..إننا ننادي 

                                                           
م , اشتغل بالصناعة وعلم االجتماع وكان كاتبا ومنظرا سياسيا 1820فريدريش إنغلز ولد يف بارمن بأملانيا سنة ( (1

م نشر مع ماركس 1848ركس نفسه, يف عام وفيلسوفا, يعترب أبو النظرية املاركسية باإلضافة إىل كارل ما
م يف لندن. 1895الشيوعي, من كتبه مبادئ الشيوعية, ظروف الطبقة العاملة يف اجنلرتا وغريها. تويف سنة ==البيان
 موسوعة الفالسفة لرج طرابيشي.انظر 
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, يف خالقية قد كانت حىت هذا التاريخعلى النقيض من ذلك بأن سائر النظريات األ
 (1), نتاجا ألوضاع اجملتمع االقتصادية السائدة يف زمنها ."آخر حتليل

االجتاه التارخيي : هو االجتاه الذي يرى أن مصدر القيمة األخالقية هو السريورة  -6
التارخيية لإلنسان واجملتمع البشري اليت ينتقل هبا من طور إىل طور ومن مرحلة إىل 

رحلة تارخيية أخرى , وكل مرحلة تارخيية هي اليت تقرر طبيعة القيم األخالقية وطبيعة م
 (2)إلزامها وقوهتا.

 -:أخالق اإلنسان للتغيير قابليةالقضية الثانية : 

سبنسر  جاء بعض الفالسفة وأنكروا إمكانية قابلية أخالق اإلنسان للتغيري من  هؤالء هربرت
م( إذ يقول :" كيف يرجى من العلم هتذيب األخالق , وإصالح النفوس بينما 1903)ت 

نرى من املتعلمني الذين استنارت عقوهلم واتسعت مداركهم أفرادا ال خالق هلم , ووعاظا 
يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم .. وجبانب هؤالء جند من اجلهال واألميني من هم على 

 (3)ن االستقامة والشرف."جانب عظيم م

, وإنكار أي قيمة للنصائح األخالقية واملواعظ وجيعل فيه إهدار لكل التعاليم اخللقية وهذا
 ,إن خريا فخري ,املرء حمكوما على اإلطالق مبا أمدته به الوراثة من صفات اآلباء واألجداد

وكيف  ,لق ممكن, فتغيري اخلوهذا مسلك خاطئ يف النظر إىل هذه القضية ,وإن شرا فشر
فهذا قول بتعبري ابن مسكويه يؤدي  ,ننكر قدرة اإلنسان على هتذيب نفسه مع استيالء عقله

إىل : "إبطال قوة التمييز والعقل وإىل رفض السياسات كلها وترك الناس مهجا مهملني , وإىل 
, وهذا ظاهر كونوا عليه بغري سياسة وال تعليمترك األحداث والصبيان على ما يتفق أن ي

                                                           
 .297مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب ص (1)
 (.66-65فلسفة األخالق عند اجلاحظ ) (2)
 .36تأمالت يف فلسفة األخالق ملنصور رجب صـ  (3)
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أنه قال: إمنا  -صلى اهلل عليه وسلم–يف احلديث عن رسول اهلل  ردقد و و  .(1)الشناعة جدا "
 .(2)العلم بالتعلم وإمنا احللم بالتحلم

 والقصد بالحكم الخلقي النيةالقضية الثالثة : ارتباط 

األعمال اليت ميكن أن نقول عنها خلق حسن أو خلق سيئ ليست األعمال كل األعمال 
وإمنا هي املرتبطة بأعمال اإلنسان اإلرادية فقط اليت تصدر عنه بعد تدبر واختيار ,وهذا 
احلكم يصدر على قصد العامل ونيته ألن األعمال منوطة مبقاصدها وقد جاء يف حديث 

, وإمنا لكل ))إمنا األعمال بالنياتلى اهلل عليه وسلم قال : عمر بن اخلطاب أن النيب ص
, وهلذا فكل خري أو شر بالنظر إىل غرض العامل. فالفعل حيكم عليه بأنه ((امرئ ما نوى

عمل كان القصد به خريا يكون خريا , بصرف النظر عما يرتتب على ذلك من نتائج ؛ وإذا  
. وهكذا حتدد لنا النية تجت عنه نتائج حسنةون شرا  وإن نكان املقصود به شرا فإنه يك

خلقية األفعال. وهذا فيه صعوبة لصعوبة التأكد من نوايا الناس ومقاصدهم لذا يلزم 
, وهل بذل كل ما يف وسعه إلصابة طريق اخلرياالستعانة بقرائن األحوال فهل فعل العامل  
 اجلهد يف التحري والبعد عن جماري الزلل.

مناط احلكم اخللقي هو نفس  يض متاما من هذا الرأي خالصته أنوهناك رأي على النق
, وإذا كان سيئا ونتائجه سيئة كان شرا لعمل حسنا ونتائجه حسنة كان خريا, فما دام االعمل

, لذا ال جيوز أن جنعلها مناط احلكم اخللقي. قاصد أمر ال نستطيع أن نطلع عليهفالنيات وامل
لعامل وغرضه يفتح باب شرور عدة فيمكن أن نقول أن فإغفال قصد ا ,وهذا اجتاه غالط

                                                           
 .31هتذيب األخالق البن مسكويه ص (1)
 .يف السلسلة الصحيحة, وصحيح اجلامع األلباين وغريه, وحسنه (16599الطرباين) رواه( 2)
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هذا العمل نافع أو ضار بناء على نتيجته لكنه ليس حكما أخالقيا فالبد يف احلكم 
 (1)األخالقي من مراعاة القصد والغرض.

 :العقدي المعاصر وأثر األخالق السيئة فيه االنحراف:  رابعا  

 الفضائل أمسى هو بل الفكرية, األخالق فضائل توجبه أمر وعبادته باهلل ملا كان "اإلميان
 فضيلة والتزامه به واالعرتاف حلق اعتناقا ألن ذلك اإلنسان؛ يف اخللقي الكمال مظاهر وأبرز
 والعقل واحلياة بالوجود املنعم وشكر . القومية والفطرة السليم العقل من مستند هلا خلقية
 شنيعة, أخالقية رذيلة عليه واالستكبار شكره وعدم متحتم, أخالقي واجب النعم وسائر
 يف كبري فساد من ذلك لوازم يف ما إىل والظلم, إضافة احلق, وكراهية والتكذيب الكرب فيها

, فقد كان ظهور بعض التيارات املعاصرة يف الغرب والشرق (2)".والعمل والسلوك األخالق
والطاعة , مصحوب  العبادة يف وحقه منكرة وجود اهلل سبحانه وتعاىل أو منكرة ألوهيته

 باحنالل أخالقي وفساد قيمي عريض .

يشري الكثري من الباحثني يف امللف اإلحلادي أن أحد أهم أسباب اإلحلاد وخاصة بني 
املراهقني يعود إىل حماولة اهلروب من اإللزام وااللتزام الذي جيده يف اإلطار الدي  , ألن 

 واالستمتاع بالشهوات سبب ضغطا نفسيا كبريا التعارض احلتمي بني اإلميان بوجود اهلل
وشعورا بالذنب ووخز الضمري ,فحني يرى تنظري اإلحلاد منصب على التخلص من التكاليف 
الدينية , فريى أن يف ذلك مصدر راحة بالنسبة له يساعده على االخنراط يف الشهوات فيعمد 

 (3)حينها إىل اإلحلاد والتخلص من الدين وتكاليفه.

                                                           
 .46 -45انظر: مقدمة يف علم األخالق د. حممود محدي زقزوق ص((1

 .(3/1957االحنراف العقدي للغامدي  ) (2)
 .1435العدد الثاين , رجب  –مقالة " أسباب اإلحلاد يف العامل العريب د. هشام عزمي , جملة براهني  :انظر ((3
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النقل العام وعليه إعالن بطول  ى حافالتأحد مترشوارع املدن الكبرية يف بريطانيا ,يف 
, ومن (1)األتوبيس مكتوب فيه : " يف األغلب ليس هناك إله , ال تقلق واستمتع حبياتك"

بقوله :" إننا ينبغي أن  الكلمة اليت خلص فرويد فيها خطته كلها لتلميذيه يونج وأدلر هذه
 (2)حنطم كل العقائد الدينية , وجنعل من اجلنس عقيدة".

, ومن هنا غلب االحنرافات العقدية املعاصرةاهلوى والكرب أحد األعمدة اليت تستند إليها أ
, فقد تعددت النصوص املبينة خطر اتباع اهلوى سر تأكيد القرآن على هذه القضية ندرك

, فصاحب اهلوى ال تنفعه البينات وال تنفعه  وتقود إىل الباطلوأنه مهلكة تعمي عن احلق 
 مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج﴿احلجج 

 (3)﴾ جض مص خص حص

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱويقول سبحانه وتعاىل :  

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

َّ  ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي
 مم ام ُّٱوقال تعاىل(4)

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن

 جت  هب مب خب حب جبهئ مئ خئحئ جئ  يي ىي

َّ
وصاحب اهلوى إذا عجز عن رد الدليل حرفه (6)﴾ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر﴿(5)

                                                           
 .30وهم اإلحلاد لعمرو الشريف صـ (1)
 .19اإلنسان بني املادية واإلسالم حملمد قطب صـ (2)
 .87البقرة: (3)
 .89البقرة: . (4)
 .56غافر: (5)
 .28الكهف : (6)
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 مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع﴿يقول تعاىل: 

 (1)َّجك

 مفمثال املنهج االستداليل عند املالحدة يقوم أساسا على الظن والتم   واهلوى أكثر مما يقو 
على البحث والنظر  وأذكر هنا بعض املقوالت املؤيدة لقويل منها : قول الفيزيائي األمريكي 

, ألهنا أكثر يتمىن نظرية الكون الثابت األزيلامللحد ستيفن واينربج عن نفسه :" أنه كان 
, ومن ذلك أيضا رفض الفيزيائي امللحد جون (2)جاذبية , وأبعد عما نادت به األديان.."

م(اإلقرار بأن الكون له بداية كما تقرر ذلك الفيزياء الكونية من خالل 2009)ت  مادوكس
نظرية االنفجار العظيم وعلل سبب رفضه بقوله " إن القول بذلك يعطي حجية لرأي 

, ويقول الفيزيائي امللحد توماس ناجل أنه " ببساطة ال يود أن يوجد هناك   (3)املتدينني "
, والفيلسوف األملاين امللحد مارتن هايدغر ذُكر عنه أنه "كان   (4)كائن ذو صفات كاهلل "

 (5)يشعر بالذنب من جراء عيشه يف كون مل خيلقه بنفسه."

  -خاتمة المبحث:

يف سبيل بيان األثر الثقايف لسوء اخللق؛ خصص املبحث السابق لبيان أثر سوء اخللق يف 
االحنرافات العقدية إىل سوء اخللق على مستوى اجملال العقدي, إليضاح أن مرد الكثري من 

األفراد واجملتمعات, وقد جعلت لذلك مقدمة تأسيسية بينت فيها العالقة بني اإلميان 
 بالعقيدة, مربوطة وهي – والقسمة التسمية صحت إن – اإلسالم ربع واألخالق؛ فاألخالق

                                                           
 .75البقرة : (1)
 .72انظر كتاب: كبسوالت اسكات امللحدين  , الكبسولة السابعة : األكوان املتعددة , هيثم طلعت ص:( (2

 .114انظر كتاب: خرافة اإلحلاد د. عمرو شريف ص (3)
, حتقيق وتعليق : عبداهلل الشهري , جملة براهني  هل اإلحلاد ال عقالين  حترير : جاري جيتنج , وألفن بالنتنجا (4)

 .3هدية العدد ص
 .3نفس املرجع السابق ص (5)
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بعض القضايا العقدية اليت طرأ  والشعرية, مث شرعت يف بيان الشريعة ارتباط مثل هبا, موصولة
عليها االحنراف, وهي ذات عالقة وطيدة باألخالق وفلسفتها, ومن هذه القضايا قضية 

, فقد تعددت فيها االجتاهات واضطربت اضطرابا شديدا األخالقية القيمة مصدر حتديد
يف جمملها  واحنرفت عن مسار الشرع الرباين الذي ارتضاه اهلل لب  اإلنسان وهذه االجتاهات

تؤسس الحنراف عقدي كبري يف املنظومة السلوكية والتصورية لإلنسان, وكذلك قابلية أخالق 
اإلنسان للتغيري, فقد جاء بعض الفالسفة وأنكروا إمكانية قابلية أخالق اإلنسان للتغيري 

جيعل وهذا فيه إهدار لكل التعاليم اخللقية, وإنكار أي قيمة للنصائح األخالقية واملواعظ و 
املرء حمكوما على اإلطالق مبا أمدته به الوراثة من صفات اآلباء واألجداد, إن خريا فخري, 
وإن شرا فشر, وهذا خيالف كل املبادئ والعقائد اإلميانية اليت ارتضاها اهلل خللقه, مث ختمت 

راف هذا املبحث للتمثيل على االحنراف اخللقي املؤثر على التصور واإلميان العقدي, باالحن
العقدي املعاصر وخاصة حركة اإلحلاد اجلديد اليت يظهر فيها أن االحنراف اخللقي أحد أهم 

 دوافعها وبواعثها.
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المبحث الثاني: اآلثار الثقافية لسوء الخلق في المجال 
 الفكري

 ويشتمل على:

 الفكري. االنحراف معنى بيان:  أوال
 علماء نظر وجهة من الفكري االنحراف مفهوم:  ثانيا

 النفس.
 الفكري. القيمي التكامل أهمية:  ثالثا
 الظاهري. بالسلوك الفكري االنحراف ارتباط: رابعا

 الفكري االنحراف أسباب:  خامسا
 الخلق. بسوء المرتبط الفكري االنحراف مظاهر:  سادسا

 خلل إلى انحرافها عائد منحرفه فكرية مذاهب:  سابعا
 أخالقي.
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 الثاني : اآلثار الثقافية لسوء الخلق في المجال الفكري المبحث

من أهم صور االحنراف اليت تعد انعكاسًا طبيعيًا لسوء اخللق, هو االحنراف الفكري, وهذا 
, فأغلب واضح جدًا ملن تتبع تاريخ األفكار املنحرفة يف فرتات التاريخ االنساين املختلفة

احنرافها إىل تصورات أو ممارسات خلقية فاسدة, واخلطاب املذاهب الفكرية املنحرفة يعود 
القرآين أوضح هذه القضية بوضوح كامل فأرجع كثري من مظاهر االحنراف إىل الكرب وفساد 
الطوية, وقرن فتنة الشبهات بفتنة الشبهات وقد حاولت يف هذا املبحث أن أوضح معىن 

 االحنراف الفكري وبعض ما يتعلق به.

 االنحراف الفكري عنىمأوال : بيان 

الراء والفاء, قال ابن  ,: امليل عن الشيء والعدول عنه, ومادته احلاءتعريف االنحراف: لغة  
)حرف( ... ثالثة أصول: حد الشيء, والعدول, وتقدير الشيء.....واألصل الثاين: "فارس:

لت به عنه... االحنراف عن الشيء, يقال احنرف عنه ينحرف احنرافاً, وحرفته أنا عنه, أي عد
 مب خب حب...ٹٱٹٱُّٱ وذلك كتحريف الكالم, وهو عدله عن جهته,:

َّ... هب
 (3)."واحنرفت عن الشيء احنرافاً, إذا ملت عنه "وقال ابن دريد: (2)."(1)

: لراء تردد القلب يف الشيء . يقال: قال ابن فارس : " الفاء والكاف وا تعريف الفكر لغة
ويف الصحاح : " التفكر: التأمل,  (4) ِفكري : كثري الفكر."   تفكر إذا ردد قلبه معتربا . ورجل

 (5)واالسم الفكر والفكرة . واملصدر الفكر بالفتح."

                                                           
 .46النساء:  ((1

 (.2/42معجم مقاييس اللغة ) (2)
 (.1/517مجهرة اللغة ) (3)
 (.4/446معجم مقاييس اللغة ) ((4
 (.2/783الصحاح ) ((5
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:" وال جيمع (1). قال سيبويه"الَفْكر والِفكر : إعمال اخلاطر يف الشيء"وقال ابن منظور : 
والِفكرة كالِفكر , وقد  الفكر والعلم وال النظر, قال : وقد حكى ابن دريد يف مجعه أفكاراً ,

 (2)َفَكر يف الشيء."

وقال بعضهم : " الفكر مقلوب عن الَفْرك لكن يستعمل  الفكر يف املعاين وهو فرك األمور 
 (3) وحبثها طلبا للوصول إىل حقيقتها ".

 ( 4): هو إعمال العقل يف املعلوم للوصول إىل معرفة جمهول .  تعريف الفكر اصطالحا

 (5)إعمال العقل يف مشكلة للتوصل إىل حلها.والتفكري هو: 

, والتفكر َجوالن تلك القوة حبسب نظر قوة ُمْطرِقة للعلم إىل املعلوم و قيل الفكر هو "
العقل, وذلك لإلنسان دون احليوان , وال يقال إال فيما ميكن أن حيصل له صورة يف 

 (6)القلب.

الفكر الذي ال يلتزم بالقواعد  الفكر املنحرف هو  ذلك -تعريف االنحراف الفكري :
الدينية , وال بالتقاليد وال األعراف الكرمية , وال النظم االجتماعية اليت جتعل أفراد اجملتمع 

 .ملتزمني هبا جتاه دينهم وجمتمعاهتم
أو هو : املسلك الذي تغيب فيه الرقابة الذاتية للفرد , والذي ينم عن سلوك عدواين خطري 

اجملتمع , وهو فكر ال يعرتف بدين أو نظام , ويتسرت بالدين والنظام  على الفرد وعلى 
 (1).مستغال طمأنينة اجملتمع وأفراده جتاهه

                                                           
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب الفارسي, البصري,  إمام النحو , حجة العرب, اشتهر بكتابه الكتاب يف النحو  ((1

 (.8/352سنة . انظر سري أعالم النبالء) 40سنة وقيل 32هـ   وكان عمره 180تويف سنة 
 (.5/65لسان العرب ) ((2
 .399-398)فكر( صــ معجم  مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين , مادة ((3
 معجم منت اللغة مادة : ف ك ر. ((4
 املعجم الوسيط مادة )فكر(. ((5

 .9اجلانب الفكري يف شخصية املشتغلني بالعلوم الشرعية حملمد موسى الشريف صـ (6)
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: بأنه امليل إىل غري احلق يف أصول الدين فيما ينتجه عقل اإلنسان االحنراف الفكريوُعرف 
 (2).من رأي

هو متفق عليه من معايري وقيم وقال آخر: احنراف األفكار أو املفاهيم أو املدركات عن ما 
 (3)ومعتقدات سائدة يف اجملتمع.

نه: العدول عن الفكر أيف مفهوم االحنراف الفكري  وبناًء على ما سبق يتسىن لنا أن نقول
 الصحيح والفهم السوي إىل غلو أو تفريط.

وهو وهذه التعاريف يظهر أهنا حمكومة باعتبار مظهر بسيط من مظاهر االحنراف الفكري أال 
تعريف االحنراف الفكري  . لذا ميكنناالتطرف واإلرهاب وهذا قصور كبري جدا يف التعريف

, والسعي إىل إشاعة أفكار ليس هلا مرجعية استبعاد الفكر عن احلق والصواب : باعتباره
حمدودة معتمدة من الشرع بغية التشكيك يف األهداف واملصاحل والعقائد من أجل مكاسب 

ويؤثر على أمن الفرد واجلماعة والدولة بل واجملتمع الدويل  غري مشروعةأو موسعة بطرق 
, وإثارة نوبات العنف والتطرف أو إىل زعزعة األمن الفكري والثقايفلصورة سلبية وتؤدي 

 اإلرهاب يف بعض حاالته. 

 مفهوم االنحراف الفكري من وجهة نظر علماء النفسثانيا : 

رية جيعل من الضروري الرتكيز على فهم الشخصية برمتها حني اتسع مفهوم االحنرافات الفك
بقدر ما هو تركيز على دور  أثري اجملتمعي يف تكوين االحنراف,وليسفي هذا انكار للت

 .شخصية املنحرف وأخالقه يف تكوين شخصيته كمنحرف فكريا 

اإلجرامي على متيل مدرسة التحليل النفسي إىل اعتبار االحنراف الفكري املوصل  إىل السلوك 
 -أنه يرجع إىل أحد أمرين :

                                                                                                                                                                      
 ري.بواسطة كتاب : التدابري الواقية لالحنراف الفك 1997, 178فواز الدخبل  , جملة األمن واحلياة , عدد  ((1

حبث بعنوان: محاية اجملتمع املسلم من االحنراف الفكري, للدكتور / عبد اهلل بن عبد العزيز الزايدي, جملة البحوث (2)
 (.239/ 77اإلسالمية ) 

 .17االحنراف الفكري وأثره على األمن الوط  يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب ص  ((3
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إما عجز األنا عن الصمود أمام ضغط الذات من جهة ,  وصرامة " األنا العليا" من جهة 
أخرى , وفشلها يف التوفيق بني نزعات األوىل , وقيم ومثل الثانية , وإما إىل ختلف " األنا 

نفسها  جرا , ويف احلالتني جتد الذاتالعليا" ذاهتا أو ضعفها حبيث ال جتد األنا رادعا أو زا
 بغري رقيب فتصنع كلما حيلو هلا ويطيب.

ن نؤكد على أن املنحرف فكريا قد تقوده أداته يف التفكري إىل تربير السلوك وهنا نريد أ
, فسوء اخللق الذي بني سوء اخللق واالحنراف الفكري اإلجرامي مما جيعل العالقة جدلية

يكون سببا يف حدوث االحنراف الفكري , والعكس صحيح أيضا يتجلى كسلوك إجرامي قد 
أن االحنراف السلوكي قد جيرب صاحبه على سلوك االحنراف الفكري كمسلك تربيري حياول 
به تربير االحنراف السلوكي أو كطريقة حتمية تصبح هيئة راسخة يف النفس النطباع النفس 

 .باالحنراف حىت صار ميزة من مميزاهتا

د على ضرورة الربط بني االحنراف السلوكي واالحنراف الفكري وأن العالقة بينهما وهنا نؤك
, ونرفض االجتاه الذي حياول التفريق بني العقل والالعقل يدة والتأثري املتبادل واضح وجليوط

 وأن السلوك املنحرف ال ميت للعقل بصلة .

 :التكامل القيمي الفكري أهميةثالثا : 

جز عن أن الفكر الغريب الذي كان نتاجا للحضارة الغربية املعاصرة عجيمع املفكرون على 
, قل والقلب, أو أن جيمع بني العتلبية مطالب الروح لإلنسان, أو أن يوازن بني املادة والروح

الغريب عاجزًا عن فهم مما جعل اإلنسان  ,زن بني اجلانب الفردي واالجتماعيأو أن يوا
, فاحنرفت يف اجتاهها اإلنساين وجنحت إىل الوثنية اخللقي ولية الفردية واالنضباطاملسؤ 

 (1), حيث االنطالق الغريزي واجلسدي.املتحللة من أبسط القيم اخللقية اإلغريقية

                                                           
 (..4/744انظر كتاب: مقدمات العلوم واملناهج ألنور اجلندي ) (1)
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, حاكما ملسرية احلضارة اإلنسانية فاحنرفت احلضارة الغربية عن التكامل الذي ينبغي أن يكون
احنراف فكري مؤسس على احنراف سلوكي واالحنراف عن قاعدة التكامل هذا يعد أكرب 

, وهذا املسار مغاير متاما للمسار الرباين الذي ارتضاه اهلل لعباده الذي يقضي خالقي خطريوأ
باجلمع بني الربانية واألخالق ومسار التقدم اإلنساين واجلمع بني العقالين والوجداين وغريها 

 من الثنائيات اجلدلية املذكورة سابقا.

املنظومة املعرفية اإلسالمية مستمدة من اخلالق سبحانه وتعاىل فهذا يقضي أهنا وملا كانت 
, , ووحدة النوعهلدف, ووحدة ا, ووحدة التصورة متكاملة قائمة على وحدة املنهجمنظوم

كن اعتبارها أساس كل ووحدة القيم وبذلك تكون خارجة عن دائرة النسبية القيمية  اليت مي
نسانية ثابتة ال تقبل التطور املطلق, وال ختضع للنسبية ألهنا غري , فالقيم اإلاحنراف فكري

عة من الناس , فليس لكل جممو للكون وفق دائرة ضعفهم واختالفهممرتبطة بتصور البشر 
فالقيم حتمل معيارا واحدا ال يتأثر باختالف الزمان  معيارها اخللقي, ومعيارها الذي تعيش به

 واملكان.  

 نحراف الفكري بالسلوك الظاهري :ارتباط اال -:رابعا

, فاالحنراف السلوكي الظاهري مرتبط باالعتقاد الباطن, والفكر الشخصي للفرد السلوك
: " إذا رمحه اهلل تعاىل (1)مرتبط باالحنراف األخالقي لذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

نقصت األعمال الظاهرة والباطنة كان ذلك لنقص ما يف القلب من اإلميان , فال يتصور مع  

                                                           
أمحد بن عبد احلليم احلراين الدمشقّي احلنبلي, تقي الدين ابن تيمية: اإلمام, شيخ اإلسالم, ولد يف حران وحتول به  (1)

من أهلها  أبوه إىل دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إىل مصر من أجل فتوى أفىت هبا, فقصدها, فتعصب عليه مجاعة
وأطلق, مث أعيد,  720هـ واعتقل هبا سنة  712فسجن مدة, ونقل إىل اإلسكندرية. مث أطلق فسافر إىل دمشق سنة 

هـ, فخرجت دمشق كلها يف جنازته. كان كثري البحث يف فنون احلكمة, داعية 728ومات معتقال بقلعة دمشق سنة 
سان, قلمه ولسانه متقاربان. من كتبه "الصارم املسلول على شامت إصالح يف الدين. آية يف التفسري واألصول, فصيح الل

 (.14/135جملده, ومنهاج السنة, ورفع املالم...... البداية والنهاية ) 33الرسول" ومجعت فتاويه يف 
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كمال اإلميان الواجب الذي يف القلب أن تعدم األعمال الظاهرة الواجبة , بل يلزم من وجود 
 (1)".هذا كامال وجود هذا كامال , كما يلزم من نقص هذا  نقص هذا

ر على البدن من األقوال واألعمال هو موجب ما يف القلب ويقول أيضا : " فما يظه
 (2)".والزمه

ويقول الشاطيب رمحه اهلل : " األعمال الظاهرة يف الشرع دليل على ما يف الباطن , فإن كان 
 (3)".الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك , أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا

يف التعبري القرآين وهو واضح جدا عند  راف السلوكي واضحالفكري باالحن وارتباط االحنراف

 جحُّٱ: فتنة الشهوات وقد قال اهلل تعاىلأئمة السلف عند ربطهم بني فتنة الشبهات و 

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح

َّ...معجع مظ حط
(4) 

 :: أسباب االنحراف الفكريخامسا

مث توجيه  ,مث االقتناع بهخطوات تتمثل يف العلم هبذا العمل, كل عمل البد أن تسبقه 
, وهو من عمل اجملانني بغري دافع من رأي أو عقيدة ختبط اإلرادة التنفيذية, وبالتايل فالسلوك

بتقومي الفكر,  , ومن أجل هذا كانت العنايةالسفهاء الذين ال يعون ما يقولون, وما يفعلونو 
بياء عليهم الصالة ه األن, هي أوىل خطوات برنامج كل إصالح جاء بوتصحيح االعتقاد

, ومتابعة مستمرة , وهي يف حاجة إىل مدة طويلةماء, أو نادى به زعيم من الزعوالسالم

                                                           
 (.7/541جمموع الفتاوى ) (1)
 (.7/541املرجع السابق ) (2)
 (.1/233املوافقات ) ((3
 .49سورة املائدة : ( (4
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ولعل تقومي الفكر لن يتأتى ألحد  (1)بالوسائل املتعددة لتحويل الفكر إىل مساره الصحيح.
حتما  , ومن تتبع ذلك سيجدقة االحنراف فيه وبيان أسباب ذلكإال إذا سبق ذلك بيانا حلقي

شخص املنحرف فكريا نتائج ملقدمات احنراف أخالقي يف  أن أغلب أسباب االحنراف تعد
 -:االحنراف الفكري وهذا بياهنا وهنا سنقف قليال مع بعض أسباب

هو أشهر سبب من أسباب االحنراف يف البشر ومن ذلك االحنراف  :الشيطان -1

 يب ىب نب ُّٱٹٱٹٱالفكري, وقد أمر اإلنسان مبجاهدته, 

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف

 .(2)َّزي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم
ليس أعظم من هوى النفس كسبب من أسباب االحنراف الفكري   :الهوى -2

 مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱٹٱٹٱ

 هي مي  خي حي جي ٰهمه جه هن من خن حن جن

 .(3)َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱٱو

  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن

 (4)َّ يي ىي

                                                           
 .16املثقفون واإلرهاب , الشيخ جاد احلق علي جاد احلق , صــ  (1)
 .18- 16سورة األعراف: ((2
 .26سورة ص: ((3
 .23سورة اجلاثية :  ((4
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 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ: التقليد األعمى -3

 جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن  جن يم

وهذا التقليد سبب من أهم أسباب (1)َّ ىي مي خي  حي
يف  يف شبابنا بل وبعض من يدعي الفكر االحنراف الفكري فنرى تقليد الغرب 

 .تصرفالسلوك و الو  ء رااآلذاهب و امل

 ّٰ ٹٱٹٱُّٱاإلنسانية وقابليتها لالحنراف, قال تعاىل:  :طبيعة النفس -4

 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 (2)َّ نت مت زت رت
وقد جاء ذكر الغلو يف القرآن مرتني يف موضع الذم, كان اخلطاب فيهما  :الغلو -5

 خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱموجهًا للنصارى,

 يه  ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم  مم

 َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي

 ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ِّّٰ ُّ

 ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت متزت رت يب

عامة أهل األهواء والبدع "قال اإلمام حممد بن نصر رمحه اهلل :  (3)َّيف

إمنّا هم بني أمرين غلٍو يف دين اهلل وشدة ذهاب فيه حىت ميرقوا منه مبجاوزهتم 

                                                           
 104سورة املائدة: .((1

 .10-7الشمس :  (2)
 .171سورة النساء:  ((3
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رسوله أو إخفاء وجحوٍد به حىت يقصروا عن حدود اهلل احلدود اليت حدها اهلل و 
 (1)."اليت حدها ودين اهلل موضوع فوق التقصري ودون الغلو

حلق واسطة بني التفريط قرر العلماء أنَّ ا"وقال العالمة الشنقيطي: 
 (2)"...]فمن[ جانب التفريط واإلفراط فقد اهتدى.واإلفراط,

يف  -رمحه اهلل-سوء تربية األبناء وما أحسن ما قاله ابن احلاج املالكي و  :التفريط -6
اعلم أنَّ الصيب أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة "هذا الباب: 

خالية عن كل نقش وصورة, وهو قابل لكل نقش وقابل لكل ما ميال به إليه فإّن 
اآلخرة يشاركه يف ثوابه أبواه وكل عود اخلري وعلمه نشأ عليه وسعد يف الدنيا و 

معلم له ومؤدب, وإن عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك, وكان الوزر 

 جس مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱيف رقبة القيم به والويل عليه, وقد 

ومهما كان األب (3)َّ......مص خص حص مس خس حس
بأن يصونه من نار الدنيا فينبغي أن يصونه من نار اآلخرة, وهو أوىل وصيانته 

وال يعوده التنعم  ,قرناء السوءيعلمه حماسن األخالق وحيفظه من يؤدبه ويهذبه و 
وال حيبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره يف طلبها إذا كرب ويهلك هالك 

 (4)"األبد.
يتفاوت اآلباء فيما مينحون أوالدهم من سلوك إجيايب ينفعهم يف احلياة, فال ف

شك أن الرتبية احلسنة هي أساس مهم يف منو اإلنسان واجملتمع منوًا صاحلا, كما 
أن الرتبية السيئة هي أساس اضطراب اجملتمعات واحنراف أفرادها, فإذا أمهل 

ها سيئاً فسيكون عامل هدم يف اجملتمع, , أومت توجيههم توجيابنائهماألولياء تربية 
                                                           

 (.645/  2)تعظيم قدر الصالة , للمروزي  ( (1
 (.322/  1)أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن, حممد األمني الشنقيطي  (2)
 .6سورة التحرمي:  (3)
 (.4/295املدخل, أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي الشهري بابن احلاج )( (4
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لكثري من االحنرافات الفكرية والسلوكية, ولذا ما نراه من مظاهر وسببًا رئيسًا 
التغريب يف جمتمعاتنا, أو ما ينتج عنه من ردود فعل معاكسة من طرف آخر,  
كثري منها سببه ذلك اإلمهال الذي يسلكه األولياء, أو الرتبية اخلاطئة, 

ف عن اهلدي النبوي يف السلوك, ويف القيام مبا أوجب اهلل على الوالدين فاالحنرا
جتاه أوالدهم, هو ما ينتج تلك االحنرافات الفكرية أو السلوكية اليت يصاب هبا 
بعض األفراد, خباصة مع وجود تلك احملاضن املنحرفة, اليت تتوىل زمام األمور 

ديد يف حق من أضاع ما اسرتعي لذا جاء التغليظ الشلغياب مسؤولية الوالدين؛ 
 -صلى اهلل عليه وسلم-ففي الصحيحني من حديث معقل بن يسار أنه عليه 
ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية, ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته, إال  ))قال: 

 1)).((حرم اهلل عليه اجلنة 

- ية تشمل األوالد والزوجة, كما دل عليه احلديث اآلخر عن ابن عمراوالرع
كلكم راع وكلكم   )):قال -صلى اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه

الرجل راع يف أهل بيته ومسئول عن رعيته, ))وفيه:  (2),((مسئول عن رعيته
 (3).((واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها 

من أهم أسباب االحنراف الفكري هو الفراغ الفكري عند  :الفراغ الفكري -7
لعالج مشكلة الفراغ الشباب مما جيعله بيئة خصبة لكل احنراف عن اجلادة , و 

الفكري أوصى املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة والدعاة املنعقد يف اجلامعة اإلسالمية 
شجيع اجلهات ه" بت 1397صفر  29إىل  24يف املدينة املنورة يف الفرتة من 

اإلسالمية املوثوقة وفتح األنشطة هلا لتسد الفراغ الفكري امللموس يف بالد العرب 

                                                           
 (. 142, رقم احلديث)1/125صحيح مسلم  (1)
 (.893, رقم احلديث)2/5 صحيح البخاري((2
 (.893, رقم احلديث)2/5املرجع السابق,  ((3
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واملسلمني وهو فراغ تعمل على ملئه احلركات اهلدامة املؤيدة من أعداء 
 (1)اإلسالم.

العثمانية ما إن سقطت اخلالفة  الظلم الواقع على بعض الدول اإلسالمية: -8
عامل اإلسالمي حتت وطأة االحتالل الغريب, وفقد العامل اإلسالمية, إال ودخل ال

اإلسالمي اخلالفة اإلسالمية اليت متثل قوامه وعقله, وأصبح خيطط للعامل 
اإلسالمي من قبل أعدائه, وما أن خرج االستعمار من البالد اإلسالمية, إال 

وترك , مجعهبغرض تبديد قوته وتفريق  وَمزَّق العامل اإلسالمي إىل أجزاء متناحرة,
العامل اإلسالمي منهك اجلسد مشتت الفكر, وحصلت فجوه  علميُة بني العامل 
اإلسالمي والعامل الغريب, بل أصبحت بعض قرارات العامل تصاغ على أيدى 
أعداء األمة, وما خرج العامل اإلسالمي من مؤامرة إال ووقع يف أخرى, وهذا 

عامل مع االستعمار ممهدًا له يف الظلم َمزَّق أبناء األمة إىل فرق بعضها أصبح يت
تدمري األمة ومقدراهتا, يقابلهم فريق آخر من هم نتاج ردة فعل مغالية يف الدين 

يف تكفري وقتل املتعاملني مع االستعمار مبختلف التعامالت بلغت جهدها 
وفقد أصحاب الوسطية دورهم يف ظل هذه الصراعات, بعد سقوط الواقعة. 

املَدبر لألمة, يف حتقيق مبادئ اإلسالم, من عدل  اخلالفة اليت هي العقل
وإنصاف, وشورى, مما أوجد فراغًا يف السلطة, مت تغطيته من قبل فئات ال 

 تصلح لقيادة األمة.
: نظرًا ملا أصاب األمة من تشرذم ومتزق, مأل نفوس بعض اليأس واإلحباط -9

من الشباب باليأس واإلحباط, الذي يدمر اإلنسان وبالتايل اجملتمع, وقد أحسن 
اليأس: قيد ثقيل مينع صاحبه من حرية احلركة؛ فيقبع يف مكانه غري قادر : )  قال

سه, وتشاؤمه على العمل واالجتهاد لتغيري واقعه؛ بسبب سيطرة اليأس على نف
من كل ما هو قادم, قد ساء ظنه بربه, وضعف توكله عليه, وانقطع رجاؤه عن 

                                                           
 .233, ص 36جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية, العدد ((1
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حتقيق مراده, إنَّه عنصر نفسي سيء, ألنَّه يقعد باهلمم عن العمل, ويشتت 
 (1)القلب بالقلق واألمل, ويقتل فيه روح األمل (.

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ :التعصب -11

( 2)َّجي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

فهذه اآلية تبني أثر العصبية يف رد احلق فيبني عمق تأثري العصبية لآلباء 
واألسالف يف استبقاء التصورات املنحرفة وتأمل حال أيب طالب واصراره على 
الكفر تعصبا مع علمه بصدق دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم فعن سعيد بن 

الوفاة جاءه الرسول صلى  أنه ملا حضرت أبا طالباملسيب عن أبيه : أنه أخربه 
أبا جهل بن هشام , وعبداهلل بن أيب أمية بن املغرية ,  اهلل عليه وسلم فوجد عنده

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أليب طالب : )يا عم قل ال إله إال اهلل كلمة 
هلل ( فقال أبو جهل وعبداهلل بن أيب أمية : يا أبا طالب ا أشهد لك هبا عند

أترغب عن ملة عبداملطلب ! فلم يزل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعرضها 
عليه , ويعودان بتلك املقالة , حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على 

ى اهلل عليه ملة عبداملطلب , وأىب أن يقول ال إله إال اهلل , فقال رسول اهلل صل
 ىه ٱُّٱوسلم:) أما واهلل ألستغفرن لك مامل أنه عنك(. فأنزل اهلل تعاىل فيه: 

 ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 (4()3)َّمئ

                                                           
 .10هكذا هزموا اليأس, سلوى العضيدان ص (1)
 .23سورة الزخرف : ( (2
 .113سورة التوبة : ( (3

 (.1360رواه البخاري رقم ) (4)
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ومن التعصب العصبية لألشخاص واألحزاب واجلماعات وحنو ذلك يقول اهلل 
 نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت ُّٱٱتعاىل :
 (1)َّ مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث

سلطة األصحاب والرفاق يف تشكيل االحنراف وتكوين اهلوية : الرفقةتأثير  -11
الفكرية واضحة جدا لذا يقول ابن القيم رمحه اهلل : " هذا وكم جلبت خلطة 
الناس من نقمة , ودفعت من نعمة , وأنزلت من حمنة , وعطلت من منحة, 

كان على وأحلت من رزية, وأوقعت يف بلية , وهل آفة الناس إال الناس , وهل  
أيب طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء, مل يزالوا به حىت حالوا بينه وبني كلمة 

 (2)واحدة توجب له سعادة األبد."
تأثري أقراهنم عليهم  وقد حكى اهلل يف كتابه موقف بعض املنحرفني وتندمهم على

 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٱُّٱ: يقول تعاىل

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى

َّهتمث مت خت حت  جتهب مب خب حب جب
(3) 

أن النيب صلى اهلل عليه   -رضي اهلل عنه  –وقد جاء من حديث أيب هريرة 
 (4)(()الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل): وسلم قال

املشكلة لالحنراف : من تأمل الساحة الفكرية جيد أن الكرب من العوامل ركب  ال   -12
قوله يف القرآن الكرمي لذا جاء  ,الفكري؛ جيعل اإلنسان خيوض جلجا

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم امُّٱ:تعاىل

                                                           
 .68-67األحزاب : سورة (  (1
 (.1/455مدارج السالكني ) ((2
 .29 – 27( سورة الفرقان 3)

( حسنه 8398(رقم )2/334( واللفظ هلما , ورواه أمحد )2378( , والرتمذي رقم )4833رواه أبو داود رقم )(4)
 ( , وقال الرتمذي : حسن غريب.151ابن حجر يف األمايل املطلقة رقم )
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 جبهئ مئ خئحئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 مئُّٱويقول سبحانه وتعاىل: (1)َّ جت  هب مب خب حب

 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ

  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت

 ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق

والكرب يشكل حائال بني املرء واحلق فيمنعه من (2)َّ زن رن مم

 زث رث يت ىت ُّٱاستلهام معاين احلق ووضوح طريقه يقول تعاىل : 

 ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

أن النيب  –رضي اهلل عنه  –من حديث عبداهلل بن مسعود , و (3)َّمل يك
)ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب )صلى اهلل عليه وسلم قال : 

)إن )قال رجل : إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة . قال:  ((
 .(4)((اهلل مجيل حيب اجلمال الكرب بطر احلق وغمط الناس

 -:: مظاهر االنحراف الفكري المرتبط بسوء الخلق سادسا

 :التعالم -1

احنـــراف فكـــري  يف أصـــله شـــهوة نفســـية ومـــرض نفســـي يـــدل علـــى احنـــراف يف اخللـــق  التعـــامل
 وقــد ,والتصــور وفســاد يف القــيم واملفــاهيم , والتعــامل يعــد مــن جــنس القــول علــى اهلل بغــري علــم

                                                           
 .56سورة غافر :(  (1
 .146سورة األعراف : ( (2
 .7سورة لقمان : (  (3
 (.4094( , وأبو داود رقم )91رواه مسلم رقم )( (4
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 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّٱقــــــــــال تعــــــــــاىل: 

 (1)َّمن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

, بل أنه يتهم خمالفه بالكفر والنفاق الفكري ليشرح حجته ومنطقهاحلوار نصف املتعلم يرفض 
وهو ال يغري أفكاره ومع الزمن يضع قادة االحنراف الفكري ألنفسهم فكرا خاصا  والعداء.

 (2)..ميلونه على أتباعهم

هن يف االستقامة يقول العالمة بكر أبو زيد :"واملتخلص أن ظواهر األحوال من رقة الديانة وو 
, شكلت أمامنا لسعي بكل جد وراء الدنيا الزائلة, ومظاهرها الفانية, وايف التحصيلوضعف 

, والدعاوي العريضة والرباعة  أوسع من ذي قبل؛ ملا نشاهده من واقعاهتا الفجةملظاهرة التعا
 .( 3)يف االنتحال , واتساع اخلطو إىل احملال" 

 –لنفس مث أدب الدرس". وكان سفيان : " أدب ا-وقد قال الفراء النحوي رمحه اهلل تعاىل 
يقول : " تعوذوا باهلل من فتنة العابد اجلاهل ومن فتنة العامل الفاجر فإن  –رمحه اهلل تعاىل 

 .(4)فتنتهما فتنة لكل مفتون " 

 

 :الفجور في الخصومة -2

ملا تعددت الفرق وانتشرت املذاهب واآلراء كان ذلك مظنة للخالف واالختالف والردود 
والنقود العلمية بني هذه التيارات املتباينة نسبيا لذا كان ال بد هلذه الردود العلمية واالختالف 
الفكري أن يسيج بسياج من األخالق والتقوى والعدل .وقد تكون هذه الردود حممودة إذا  

                                                           
 .33سورة األعراف :( 2)
 .16التطرف واإلرهاب ألمحد شوقي الفنجري  صـ  ((2
 .26اجملموعة العلمية )رسالة التعامل ( ص (1)
 .37املرجع السابق صـ (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  58 

فاعا عن املنهج احلق وردا على البدعة ونقضا هلا يقول العالمة ابن القيم رمحه اهلل كانت د
فع البدعة: "واشتد نكري السلف واألئمة هلا, وصاحوا ر سنة من ليف موقف أهل ا تعاىل
 يبالغوا مثله يف , وبالغوا يف ذلك ماملاألرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير؛ من أقطار بأهلها

 (1) , ومنافاهتا له : أشد ".والظلم, والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين إنكار الفواحش,

واضحا وجليا عندما تتحكم األمزجة ويسيطر اخلالف وتطغى مة و الفجور في الخص ويظهر
ويتجلى هذا الفجور يف اخلصومة  ,األهواء فيكون حينها تأثري احنراف السلوك واضحا وجليا

 ؛وإلزامه ماال يلتزم والتضييق عليه يف رزقه وحنو ذلك ,ل نقيصةيف إسقاط املخالف ونبزه بك
لذا جند العالمة ابن عقيل احلنبلي يقول : " رأيت الناس ال يعصمهم من الظلم إال العجز ! 
وال أقول العوام , بل العلماء  كانت أيدي احلنابلة مبسوطة يف أيام ابن يوسف , فكانوا 

فعي يف الفروع , حىت ال ميكنوهم من اجلهر والقنوت , يستطيلون بالبغي على أصحاب الشا
وهي مسألة اجتهادية , فلما جاءت أيام النظام ومات ابن يوسف وزالت شوكة احلنابلة  

بالسجن , وآذوا استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السالطني الظلمة ! فاستعدوا 
دبرت أمر الفريقني , فإذا هبم مل تعمل , والفقهاء بالنبز بالتجسيم , قال فتالعوام بالسعايات

فيهم آداب العلم وهل هذه إال أفعال األجناد يصولون يف دولتهم , ويلزمون املسجد يف 
 .(2)بطالتهم ". 

  

                                                           
 (.1/372مدارج السالكني )(1)
 (.3/22الفروع البن مفلح ) (2)
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 :الغلو في الدين -3

قال : بينما النيب صلى اهلل عليه وسلم يقسم  -رضي اهلل عنهما –عن جابر بن عبداهلل 
))يا ويلي لقد الغنائم باجلعرانة , إذ قال له رجل ) اعدل( فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : 

 . (1)شقيت إن مل أعدل((

فالغلو يف الدين مظهر من مظاهر االحنراف الفكري املرتبط بطبيعة النفس واخللق الذي يعد 
ة راسخة فيها , فلن جتد غاليا يف الدين أو يف فكرة من األفكار , أو مذهب من هيئ

املذاهب إال وكان ذلك عائد إىل خلق حاصر للنفس متحكم يف خواطرها , فالغلو حالة 
نفسية نشأ استجابة ملتغريات متعددة , فيجد هلا الغايل مربرا شرعيا فيظن أن غلوه وتطرفه هو 

عاليم الدين واملظهر احلقيقي للتدين , والغلو والتطرف من أظهر حقيقة التشريع وأصل ت
 مظاهر االحنراف الفكري الناشئة عن احنراف خلقي يف نفس الغايل واملتطرف.

 

 :التطرف واإلرهاب -4

ليس املقصود  بالتطرف هنا التطرف الدي  فقط , فقد يكون التطرف يف اجلرمية , أو يف 
ليس  اجتهاديأو التطرف يف الرأي والتعصب حلكم , (2)السرقة , أو املخدرات وحنو ذلك 
 (3)., واحنراف الفكر والبعد به عن القصدله دليل قاطع يف ثبوته أو داللته

ون على احلديث يف أحد شقيه فحسب , فتحدثوا عن تطرف " وقد  دأب املفكرون املعاصر 
املغاالة واالفراط , وأغفلوا أو جتاهلوا احلديث عن تطرف التسيب والتفريط رمبا ألن هذا 
األخري ال يثري حساسية اجملتمع وال قلق الدولة , وقد  أدى هذا التجاهل إىل تكريس التطرف 

                                                           
ويقول الشيخ شعيب األرنؤوط يف   (.943رقم )«  ظالل اجلنة»يقول العالمة األلباين : حديث صحيح . يف كتابه ( (1

 ( : " إسناده صحيح على شرط الصحيحني".  1/303كتاب صحيح ابن حبان )
 .15التطرف واإلرهاب ألمحد شوقي الفنجري  صـ  ((2
 .16إلرهاب للشيخ جاد احلق علي جاد احلق صاملثقفون وا ((3
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ل اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما أن رسو هلل  دوقد جاء عن عب, (1)األول واستعار فتنته" 
 (2) قاهلا ثالثا . ((هلك املتنطعون))صلى اهلل عليه وسلم قال: 

من طبيعة اإلنسان السوي أن يكون معتدال يف كل شؤون تفكريه وسلوكه وحياته , أما ف
 التطرف فهو ظاهرة مرضية تصيب اإلنسان الناشئ يف ظروف غري طبيعية , حبيث ترتك يف

 حياته عقدة نفسية مزمنة كطالق األبوين أو الفقر.

 جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٹٱٹٱُّٱ

 مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت

 (3)َّ حض جض مص خص  حص

  

                                                           
 .9التطرف الدي  الرأي اآلخر للصاوي ص (1)
 .2670رواه مسلم باب هلك املتنطعون رقم  (2)
 .8سورة ااملائدة:((3
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 سابعا : مذاهب فكرية منحرفه عائد انحرافها إلى خلل أخالقي

 :الماركسية -1

ال تؤمن املاركسية بأي خلق تعارفت عليه البشرية منذ النشأة األوىل فاملنظومة الفكرية 
كوكس يف كتابه احلرية املاركسية قائمة على االحنالل والفساد اخللقي وقد قال هارولد  

, إهنا تستنصر مجيع النزوات اليم الشيوعية شيء مثايل أو رفيع: " ليس يف تعاالقتصادية
كاحلسد والشهوة , هي تشجع أو على األقل جتيز اإلتالف والشطط واخلالعة   ومجيع الرذائل

يقول لينني : " ال حنتاج إىل احلب , بل إننا أحوج و   واإليذاء , إن غايتها السلب والنهب"
 (1)إىل البغض واألحقاد , جيب علينا أن نتعلم البغض وأن نرضعه مع اللنب ".

رون بأية أخالق على األطالق , إهنم ال يضعون للناس ويقول ماركس : " الشيوعيون ال يبش
األمر اخللقي أحبوا بعضكم البعض , ال تكونوا أنانيني ... إخل بل بالعكس , اهنم يعرفون 
متاما أن األنانية مثل التضحية, هي يف ظل ظروف معينة الشكل الضروري لصراع الفرد من 

 (2)أجل البقاء".

ضل الشيوعي أن يتمرتس بشىت ضروب اخلداع والغش ويقول لينني :" جيب على املنا
. جيب أن يكون ية يبارك كل وسيلة حتقق الشيوعيةوالتضليل فالكفاح من أجل الشيوع

مفهوما أن الشيوعية غاية نبيلة, وأن حتقيق الغاية النبيلة يتطلب يف كثري من  األحيان 
الوسائل املناهضة لألخالق ما استخدام وسائل غري نبيلة , وهلذا فإن الشيوعية تبارك شىت 

 (3)دامت هذه الوسائل تساعد على حتقيق الشيوعية".

                                                           
 .397الفكر العريب املعاصر ألنور اجلندي صـ  ((1

 .91الفكر املاركسي يف ميزان اإلسالم صـ  (2)
 .92املرجع السابق صـ ((3
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عبداحلليم حممود : " ومما ال شك فيه أن األساليب الشيوعية تتخذ من  شيخ األزهر:يقول و 
أسسها ) الغاية تربر الوسيلة ( وهذا وحده أعظم برهان على أن االحنطاط اخللقي عندهم 

 (1)ه رمسيا وأنه القاعدة ".شيء هام بل ومعرتف ب

 :اإللحاد الجديد -2

اإلحلاد مظهر من مظاهر االحنراف املعاصر؛ وإن كان حقه أن يعد مظهرا من مظاهر 
االحنراف العقدي ألنه ينكر حقيقة وجود اهلل ويؤمن أنه ليس مثة إله يف هذا الوجود إال أين  

ي عالقة جدلية مثرية أأدرجته هنا ألنه حيمل منظومة فكرية كبرية نتجت عنه أو نتج عنها 
علموية والفلسفة املادية واملدرسة الوضعية واالجتاه الداروي  املتعصب يف حقل حنو النزعة ال

 العلوم الطبيعية وحنو ذلك.

ومن تأمل ظاهرة اإلحلاد اجلديد وجد أهنا أعظم احنراف شهدته البشرية , وأن مظاهر احنرافها 
هنا بعض يف أغلب صورها عائدة إىل احنراف خلقي سواء يف السلوك أو التصور  وسأبني 
 مظاهر ومعاين االحنراف اخللقي الذي يعد مقدمة املقدمات لنتائج اإلحلاد اجلديد. 

ثة أبعاد اإلحلاد اجلديد ينطلق من رؤية مادية تتعامل مع اإلنسان باعتباره كائنا أرضيا ذو ثال
, يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية , يدرس كشيء من حدوده هي حدود الطبيعة

اء يف إطار دوافعه االقتصادية واملادية فحسب ؛ لذا أي حديث عن األخالق يعد األشي
 حديثا ميتافيزيقا خرافيا ال حقيقة له.

ومن أكرب دعائم منطق  ,ومن املنطلقات اليت يعتمد عليها اإلحلاد اجلديد املنطق الداروي 
فرصا أكرب للتكاثر األقوى واألقدر  لبقاء وأن هذا الصراع أعطىداروين الصراع من أجل ا

واحملافظة على نوعهم لذلك ينبغي ترك باب التنافس مفتوحا بني الرجال , وال ينبغي  أن مُينع 

                                                           
 .35اإلسالم والشيوعية صــ (1)
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من إجناب أكرب عدد من الذرية , وإال  -حبكم العادات والقوانني –الرجال األكثر قدرة 
 لضعفت اإلنسانية. 

الرجل األفضل ال بد أن يُعطى  وهذا املنطق يؤسس لقيمة أخالقية شديدة اخلطورة , وهي أن
نسانية ألنه يصبح منع الزنا وتشجيع الزواج الفردي خطرا على اإللك بذ فرصة أكرب للتكاثر
, إن ذلك يع  أن ما هو أليق من املنظور الدي  واإلنساين واألخالقي يعيق تكاثر األفضل

 (1))العفة ( يكون أسوأ من املنظور الداروي  )يتبىن اإلباحية( .

 -خاتمة المبحث:
يف سبيل بيان األثر الثقايف لسوء اخللق؛ خصص املبحث السابق لبيان أثر سوء اخللق يف 
اجملال الفكري, وقد بينت فيه معىن االحنراف الفكري, وأن كثري من التعريفات املعاصرة 

باالحنراف حمكومة ببعض احملددات اليت تعد غري منهجية, وغري علمية, فغالبيتها مسكونة 
الفكري الذي يقود إىل التطرف واإلرهاب والعنف, وملا كان االحنراف الفكري يرجع غالباً 
إىل الشخص املنحرف وطبيعة أخالقه, وتكوين شخصيته؛ عرضت وجهة نظر علماء النفس 
يف بيان معىن االحنراف الفكري, مث بينت أمهية التكامل بني القيم والفكر وأن هذا هو حقيقة 

الظاهري؛ فارتباط  بالسلوك الفكري االحنراف ور اإلسالمي للحياة, مث بينت ارتباطالتص
االحنراف الفكري باالحنراف السلوكي واضح يف التعبري القرآين وهو واضح جدا عند أئمة 
السلف عند ربطهم بني فتنة الشبهات وفتنة الشهوات, مث بينت أسباب االحنراف الفكري,  

تقليد, وطبيعة النفس, وغريها مما ذكر, مث شرعت يف بيان مظاهر كاهلوى, والشيطان, وال
التعامل, والفجور يف  :االحنراف الفكري املرتبط بسوء اخللق, وقد ذكرت من هذه املظاهر

اخلصومة, والغلو يف الدين, والتطرف, مث مثلت لبعض املذاهب الفكرية املنحرفة اليت يعود 
 املمارسة, وقد مثلت لذلك باملاركسية, واإلحلاد اجلديد.احنرافها إىل خلل خلقي يف التصور و 

 

 
                                                           

 .106-100وهم اإلحلاد للدكتور عمرو شريف صــ  ((1
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: اآلثار الثقافية لسوء الخلق في لثالمبحث الثا
 خلقيالمجال ال

 -ويشتمل على:

 الفردي. اإلطار في الخلق لسوء الخلقي الثقافي األثر: أوال

 األسري. النطاق في الخلق لسوء الخلقي الثقافي األثر: ثانيا

 المجال في الخلق لسوء الخلقي الثقافي األثر: ثالثا
 .االقتصادي

المجال  في الخلق لسوء الخلقي الثقافي رابعا: األثر
 .ياإلعالم
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 خلقي: اآلثار الثقافية لسوء الخلق في المجال ال لثالمبحث الثا

متعددة ومتنوعة وتشمل جوانب متعددة من حياة الشخص يف مستويات  سوء اخللق آثارل
عدة وقد أوضحنا يف املبحثني السابقني حجم تأثري سوء اخللق على املستويني العقدي 
 والفكري واآلن نقف قليال مع التأثري الثقايف لسوء اخللق على املستوى اخللقي للفرد واجملتمع.

لتأثري اخللقي لسوء اخللق ! أال يبدو األمر متناقضا نوعا ومن الطبيعي أن يقول قائل كيف ا
 .؟ ما

سلوك , لكنا لو رجعنا إىل تعريف الثقافة بأهنا  األوىل هلةلو قد يبدو هذا صحيحا لنعم 
ألدركنا أن سوء اخللق  .تعلمي يكتسبه األفراد كأعضاء يف مجاعات تعيش يف اجملتمع الواحد

الذي نعده هيئة معربة عن حال الشخص ميكن أن يتحول إىل ثقافة معربة عن اجملتمع 
وتصوراته , وأن سوء اخللق يقود إىل سوء خلق آخر فيصبح سوء اخللق وكأنه هيئة معربة عن 

 النفس راسخة فيها ال فكاك للمرء عنها . 

رفة مثال, واختذها شعار حياته فهذا مما يغري فلو سلك الشاب مسلك اختاذ األزياء املنح
على االحنراف ويساعد على انتشاره فيكون سوء اخللق ثقافة هلا أنصارها مما يؤذن خبراب 

 اجملتمع خلقيا وقيميا.

"ومنشأ رمحه اهلل:–ا عن بعض يقول العالمة ابن القيمويف إيضاح توالد األخالق السيئة بعضه
: اجلهل والظلم والشهوة والغضب. فاجلهل ها على أربعة أركانالسافلة وبناؤ مجيع األخالق 

 يريه احلسن يف صورة القبيح, والقبيح يف صورة احلسن, والكمال نقصا, والنقص كماال.

والظلم حيمله على وضع الشيء يف غري موضعه, فيغضب يف موضع الرضى, ويرضى يف 
ذل, ويبذل يف موضع البخل, موضع الغضب, وجيهل يف موضع األناة, ويبخل يف موضع الب
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وحيجم يف موضع اإلقدام, ويقدم يف موضع اإلحجام, ويلني يف موضع الشدة, ويشتد يف 
 موضع اللني, ويتواضع يف موضع العزة, ويتكرب يف موضع التواضع.

والشهوة: حتمله على احلرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة واجلشع, والذل والدناءات  
 كلها.

 مله على الكرب واحلقد واحلسد, والعدوان والسفه.والغضب: حي

 ويرتكب من بني كل خلقني من هذه األخالق: أخالق مذمومة.

ومالك هذه األربعة أصالن: إفراط النفس يف الضعف, وإفراطها يف القوة. فيتولد من إفراطها 
مور ف األاسيف الضعف: املهانة  والبخل, واخلسة واللؤم, والذل واحلرص, والشح وسف

 واألخالق.

 ويتولد من إفراطها يف القوة: الظلم والغضب واحلدة, والفحش والطيش.

وج أحد اخللقني باآلخر أوالد غيٍة كثريون, فإن النفس قد جتمع قوة وضعفا اويتولد من تز 
فيكون صاحبها أجرب الناس إذا قدر, وأذهلم إذا ُقهر, ظاملا عنوفا جبارا اذا ظفر, فإذا ُقهر 

 ن امرأة: جبانا عن القوي, جريئا على الضعيف.صار أذل م

 فاألخالق الذميمة يُولد بعضها بعضا, كما أن األخالق احلميدة يولد بعضها بعضاً.

وكل خلق حممود مكتنف خبلقني ذميمني وهو وسط بينهما وطرفاه خلقان ذميمان, كاجلود 
 لذل واملهانة والكرب والعلو.الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير. والتواضع الذي يكتنفه خلقا ا

فإن النفس مىت احنرفت عن التوسط احنرفت إىل أحد اخللقني الذميمني وال بد, فإذا احنرفت 
عن خلق التواضع احنرفت: إما إىل كرب وعلو وإما إىل ذل ومهانة وحقارة. وإذا احنرفت عن 

ة, حبيث يطمع يف نفسه خلق احلياء احنرفت: إما إىل ِقحة وُجرأة, وإما إىل عجز وخور ومهان
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عدوه, ويفوته كثري من مصاحله؛ ويزعم أن احلامل له على ذلك احلياء. وإمنا هو املهانة 
 والعجز, وموت النفس.

وكذلك إذا احنرفت عن خلق الصرب احملمود احنرفت : إما إىل جزع وهلع وجشع وتسخط, 
 (1)وإما إىل غلظة كبد, وقسوة قلب, وحتجر طبع"

وإذا شاعت األخالق السيئة يف اجملتمع وانتشرت كان ذلك داعيا لفساد اجملتمع وسوء خلقه 
  .وجملبة الحنرافه وتدهور أخالقياته 

                                                           
 (.2/297مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ) ((1
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 : األثر الثقافي الخلقي لسوء الخلق في اإلطار الفرديأوال  

 كما أن األخالق جملبة لألخالق: حتقق الصالح واحملبة والرمحة وتلغي الفساد وترفض الظلم

 لك اك  يقىق يف ىف يث ىث ُّٱوالتباغض والكراهية قال تعاىل: 

. وهذا يأيت (1)َّزن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك

)ومن )للفرد باملران واملمارسة والرياضة فقد جاء عن النيب صل اهلل عليه وسلم أنه قال: 
 (2)((يستعفف يعفه اهلل ومن يستغن يغنه اهلل, ومن يتصرب يصربه اهلل

فإن األخالق السيئة أيضا يتوالد بعضها من بعض, والفساد األخالقي له قوة  خطرية جذابة 
وذلك بفعل كثرة العوامل اإلفسادية واالحنرافية الطاغية, مما جيعل السلوك املنحرف واخلاطئ 
يقود إىل غريه وخاصة إذا ضعفت الرقابة واحملاسبة الشخصية املتصلة باألخالق والتدين 

 السليم.

وسنأخذ هنا بعض األمثلة الدالة على توالد األخالق السيئة بعضها من بعض وأن األثر 
  -الثقايف يف اجملال اخللقي لسوء اخللق واضح وبني ومن تلك األمثلة:

: عبوس وجه الرجل حني يلقى أخاه املسلم, خلق سيئ يعرب عن  عبوس الوجه -1
فضاضة الشخص وغلظته, وقلة بشاشته؛ مركب من أخالق أخرى سيئة وهي 

بالناس. وقد قال اهلل سبحانه يف حق  والعجب, وغلظ الطبع, واالستهانة الكرب,
 مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱنبيه صلى اهلل عليه وسلم: 

                                                           
 .34سورة فصلت  ((1

. ومسلم كتاب الزكاة باب فضل التعفف 1427رواه البخاري, كتاب الزكاة, باب ال صدقة إال عن ظهر غىن رقم  (2)
 .1053والتصرب رقم
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 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه

 (1)َّ رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
: من أشد األخالق السيئة وأكثرها انتشارا وأكثرها ضررا لذا كان نكري لغضبا -2

اإلسالم عليها مشددا, ودوافعها وآثارها أخالق سيئة صعبة احلصر لذا كانت 
وكظم الغيظ, ولن يصري احللم  موعظة الدين, ونصيحة احلكماء باحللم والتحلم

هيئة راسخة للنفس وطبعاً من طبائعها إال بعد ابتداء التخلق بالتحلم وكظم الغيظ 
مصابرة وهذا مثال صريح على أن األخالق  ,من كتمان ومقاومة واحتمال وصرب

 سواء كانت سيئة أو حممودة هي نتاج ترتب بعضها عن بعض. 
مة على سوء اخللق  كمثال على سوء اخللق فإن لو نظرنا إىل أثر النمي النميمة: -3

آثارها مدمرة ومزلزلة فهي باعث على سوء الظن بني أفراد اجملتمع, وتعمق احلقد 
األمر الذي قد يعرض أفراد  ؛والكراهية بني األفراد, وقد تؤدي إىل تفكك األسر

 هذه األسر لالحنراف اخللقي وحنو ذلك.
ان يف املراء بدافع من الكرب والغرور والصلف  : حني يدخل اإلنس الجدال والمراء -4

فهذا يقوده حتما إىل العداوة والبغضاء مع من يتجادل معهم, وقد يقوده إىل 
الكذب يف الكالم, واستعمال أساليب التحقري والسخرية يف الكالم, ويضاعف 
الكرب والغرور, ويفقد اإلنسان مرؤته وأخالقه واحرتامه؛ لذا جند اإلسالم شدد 

 رن مم ام ُّٱلى هذه املسألة تشديدا كبريا يقول اهلل تعاىل : ع

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن

وقال (2)َّهب مب خب حب جبهئ مئ خئحئ جئ  يي

  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱتعاىل: 

                                                           
 .159سورة آل عمران : (1)
 .56غافر:  (2)
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 ميخي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن جن

 ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي

 ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق...ُّوقال تعاىل: (1)َِّّ

 (2)َّ مم ام يل
أمامة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد جاء من حديث أيب 

وسط  يف وبيت حمقا, كان وإن املراء ترك ملن اجلنة ربض يف بيت زعيم ) أنا):قال
 (3)((خلقه حسن ملن اجلنة أعلى يف وبيت مازحا, كان وإن الكذب ترك ملن اجلنة

املسلم؛ فلكل إنسان : فانتشارها يؤدي إىل فقدان الثقة بني أفراد اجملتمع الغيبة -5
نقاط نقص وضعف يسعى يف كتماهنا لكي ال يفقد ثقة اجملتمع به, فإذا انتشرت 
هذه النواقص كان ذلك مدعاة لفقدان ثقة اجملتمع, وإذا فقد اجملتمع ثقته ببعض 

 انتشرت كل الرذائل واألخالق السيئة.
يقف دون وكذلك يؤدي ذلك إىل شيوع الرذائل وفقدان احلاجز املعنوي الذي 

وكذلك تكون سببا من أسباب  ,اإلنسان وحيجزه عن ارتكاب مثل هذه الفواحش
لذا حذر اإلسالم منها   ,الفرقة واحلقد والشحناء بني الناس وانتشار سوء الظن

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱأشد التحذير يقول اهلل تعاىل: 

 يه ىهمه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم

  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي

–ومما ورد (1)َّ حي جي يه ىه مهُّٱوقال تعاىل: (4)َّ رئ ّٰ

                                                           
 197سورة البقرة :  (1)
 .22الكهف : (2)
 (.1/552( , وحسنه األلباين بشواهده يف السلسلة الصحيحة )4800رواه أبو داود يف سننه رقم  ) (3)
 .12سورة احلجرات:  (4)
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 خك حك جك  مق حق ُّٱيف التحذير من الغيبة قول اهلل تعاىل:   -أيضا

 حن جن ممخم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك

 جم يل ىل مل ُّٱوقول اهلل تعاىل:  (2)َّ جه هن من خن

 (3)َّ جهين ىن من  خن حنجن يم ىم مم خم حم

فكذلك االعتياد على  ,غريه باالعتياد والتكرار وكما أن سوء اخللق قد جير إىل
اخللق احلسن جيعل اخللق احلسن طبعا وسجية راسخة يف النفس, وإذا وجدت 
النية الصادقة والدافع للخلق احلسن يصري الوقوع يف الزلل خربة وجتربة لعدم الوقوع 
فيه ثانية, وقد قيل : "ال حليم كامال إال من وقع يف زلة وحصل منه اخلطأ 

به رتبة العفو فيحلم عند عثرة غريه؛ ألنه عند ذلك  والتخجل فعفي عنه فعرف 
يصري ثابت القدم, وال حكيم كامالً إال من جرب األمور, وعلم املصاحل واملفاسد؛ 
فإنه ال يفعل فغال إال عن حكمة, إذ احلكمة إحكام الشيء وإصالحه عن 

 (4)اخللل".

 :: األثر الثقافي الخلقي لسوء الخلق في النطاق األسريثانيا  

هذه اخلريية (5)()خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي()يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم : 
لألهل ال تتمثل فقط يف توفري املأكل واملشرب وامللبس واملسكن فقط, بل تتمثل فيما هو 
أكرب وأعظم, وهو غرس القدوة واملثال الصاحل الذي يكون جتسيدا لكل خلق حسن حممود, 
                                                                                                                                                                      

 1سورة اهلمزة:  (1)
 .19سورة النور : (2)
 .148سورة النساء: (3)
 (.6/182حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي ) (4)
. من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما. والرتمذي يف سننه 1977( رقم 1/636أخرجه ابن ماجة يف سننه ) ((5
من حديث عائشة رضي اهلل عنها وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح وقد صححه األلباين  3895( رقم 6/193)

 (.1/524ارد الضمآن )يف صحيح مو 
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ن أساسيات الرتبية؛ فالرتبية يف جوهرها ال تعدو أن تكون غري غرس األخالق وهذا أساس م
 الفاضلة واستئصال ومنع األخالق السيئة.

 ومن أمثلة األخالق اليت تنتقل عرب األجيال يف النطاق األسري: 

 ام يل ُّٱفقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل بربمها واإلحسان إليهما قال تعاىل:  :بر الوالدين

 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم

 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

 (1)َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

فحني يرى الطفل أباه بارا بأبيه, فإنه سيكون بارا به يوما  كنتاج طبيعي ومنطقي حلسن 
 الرتبية, وغرس األخالق والفضائل؛ لكن إذا رأى الطفل أباه ال يرب بأبيه بل رآه قاسيا شديدا
عليه أليس يف هذا مدعاة ألن ينتقل إليه العقوق كثقافة فيعامل أبويه مبثل ما رأى وعايش 

 فيصبح سوء اخللق ثقافة يف جمال أكرب  تولدت من سوء خلق يف جمال أضيق وهكذا.

وإذا كان  اهلل أوصانا بصلة الرحم وحثنا على اإلحسان لذوي القرىب قال  صلة الرحم:

 ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يلُّٱتعاىل: 

 خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري

  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ  مئ

فحني ينشأ الطفل يف أسرة ال تعطي هلذا املفهوم حقه  (2).َّ جح مج حج مث
فما هو املفهوم الذي سينتقل إليه ! وغري ذلك من األخالق والقيم اليت تنتقل كثقافة وسلوك 

                                                           
 .24-23سورة اإلسراء (1)
 .36النساء :  (2)
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فاضلة, والقيم النبيلة, وكذلك عن طريق األسرة, فاألسرة جمتمع صغري, منها تنشأ األخالق ال
 أيضا تنتشر منها األخالق السيئة ابتداء قبل أن ينتشر أثرها يف اجملتمع.

 :: األثر الثقافي الخلقي لسوء الخلق في المجال االقتصاديثالثا  

األخالق حلمة احلياة اإلسالمية وسداها, لذا مل يفصل اإلسالم بني السياسة واألخالق , وال 
واألخالق , وال بني العلم واألخالق, وكذلك بني االقتصاد واألخالق؛ فاإلسالم بني احلرب 

" ال جييز أبدًا تقدمي األغراض االقتصادية على رعاية املثل والفضائل اليت يدعو إليها الدين, 
على حني جند األنظمة األخرى تؤثر الكسب االقتصادي, ولو على حساب األخالق 

القرتان بني االقتصاد واألخالق, يتجلى يف كل احلاالت وهذا ا ومقتضيات اإلميان.
 االقتصادية: يف اإلنتاج والتوزيع والتداول واالستهالك.

يف هذه اجملاالت ليس سائباً طليق العنان, يفعل ما حيلو له أو ما  –فردا أو جمتمعا –واملسلم 
 كل نشاط يعود عليه بالربح فحسب... كال, إن املسلم مقيد باإلميان واألخالق يف

 اقتصادي يقوم به: يف كسبه إذا اكتسب املال, ويف تنميته إذا مناه, ويف إنفاقه إذا أنفقه.

واجملتمع املسلم ليس حرًا طليق العنان يف انتاجه ألنواع الثروة أو توزيعها, أو تداوهلا أو 
نون اإلسالم استهالكها, إنه مقيد بقيود العقيدة واملثل األخالقية العليا, جبوار تقيده بقا

 (1)وأحكامه التشريعية."

لذا من املسلم به أن التعامل باخللق السيئ يف اإلطار االقتصادي هو سبب طبيعي جالب 
ألخالق سيئة أخرى, لذا جند أن التشريع اإلسالمي كما شرع ضوابط تشريعية كثرية تضبط 

قيم اليت جيب مراعاهتا أصول التعامل املايل بني األفراد, كذلك وضع الضوابط األخالقية وال
أثناء التعامل املايل واالقتصادي, وسأضع هنا مثاال واحدا يبني أن االحنراف اخللقي يف 

                                                           
 .58 -57دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي صـ (1)
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التعامل االقتصادي جيلب احنرافات أخرى واملثال الذي سنعرضه هنا هو الربا وذلك لشيوعه 
 وعظم األضرار املرتبة عنه سواء كانت دينية أو دنيوية. 

ذائل االقتصاد, لذا حرمه اإلسالم وشدد يف ذلك, وعد التعامل به مبثابة : من أبشع ر  الربا
يتيح جملموعة أفراد,  -كما هو شأن النظام الرأمسايل  -إعالن احلرب على اهلل؛ فالتعامل بالربا

أو طبقة معينة السلطة املطلقة على احلياة االقتصادية؛ فيكون بذلك الربا وسيلة من وسائل 
لذا وغريها من رذائل أخالق االقتصاد؛  ار والغنب وسلب أموال الناساالستغالل واالحتك

جند اإلسالم شدد النكري على املتعاملني بالربا وهددهم باخلسران يف احلياة الدنيا واآلخرة 

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱيقول تعاىل:  

 ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن

 يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يبىب نب مب  زب رب

 يي ىي ُّٱويقول تعاىل: (1)َّيقاك ىق يف ىف يث ىث نثمث

 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخمح جح مج حج

 جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱويقول تعاىل:  (2)َّ حض جض

                                                           
 .276 -.275سورة البقرة : ((1

 .279 -278سورة البقرة  (2)
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 مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حفجف مغ

 (1)َّ حل  جل

هنا عن الربا من آثار سيئة ينطبق أيضًا على غريها من األخالق االقتصادية  وما قلناه
والتجارية السيئة حنو: الغش, و االحتكار, و االستغالل وحنوها من التعامالت السيئة اليت 

 جتر سيئات أخرى ويتوالد عنها نتائج سلبية كربى.

 ي:ماإلعالالمجال األثر الثقافي الخلقي لسوء الخلق في : رابعا  

أصبح  يف العقود املتأخرة األخرية ازدادت مساحات التأثري اإلعالمي يف حياة الناس حىت
يوجه حياهتم وحيدد أولوياهتم واهتماماهتم, وقد انسحب هذا التوجيه على اجملال القيمي 
واألخالقي, فأصبح اإلعالم بصورة أو بأخرى أحد مصانع القيم األساسية والذي يسهم 

 بدور فعال يف انتشارها وقبول اجملتمع هلا.

ئة من خالله أكثر من غريه, فتنتقل لذا يكون التأثري السليب لإلعالم وانتشار األخالق السي
القيم من خالل اإلعالم يف صور ومشاهد جمسده وبطرق إحيائية مثرية يف تالعب مدروس 

 (2)بعمل مؤسسي وختطيط جيد.

فانتشار اخللق السيء من خالل اإلعالم يع  انتشار جمموعة من األخالق السيئة الناجتة عن 
الم يف اجملتمع, ودور اإلعالم يف نشر ثقافة التخريب ذلك يف اجملتمع لسرعة وقوة تأثري اإلع

اخللقي يف اجملتمع جيعل آثار سوء اخللق مدمرة للمجتمع مزلزلة لكيانه "فحني تتجه مصادر 

                                                           
 .131-130سورة آل عمران:  (1)
ترمجة: عبدالسالم رضوان. من اصدارات سلسلة عامل انظر كتاب املتالعبون بالعقول من تأليف: هربرت أ. شيللر.  ((2

 .243املعرفة رقم
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التوجيه والتأثري يف اجملتمع حنو الدعوة إىل الفوضى اخللقية, أو هتيئة األذهان هلا أمر له خطره 
 (1)االحنراف وبني الدعوة إىل النظام واالستقرار". يف ميزان الرتجيح بني الدعوة إىل

اخللقي لسوء اخللق يشمل جوانب عدة من حياة ب  اإلنسان, ففي وختاما فاألثر الثقافي 
اجلانب السياسي ميثل اخللق السيء منفردا منظومة فساد متكاملة يتعدى أثرها بشكل فعال 

واحد يف نفس الطفل قد جيعله كتلة  وسريع, وكذلك يف جمال الرتبية مثال فغرس خلق سيء
من السوء واالحنراف وكذلك بقية اجملاالت احلياتية, فاألثر اخللقي لسوء اخللق مطرد وواقع 

 ومشاهد.

 خاتمة البحث:

يف سبيل بيان األثر الثقايف لسوء اخللق؛ خصص املبحث السابق لبيان أثر سوء اخللق يف 
يئة معربة عن حال الشخص ميكن أن يتحول إىل اجملال اخللقي, فسوء اخللق الذي نعده ه

ثقافة معربة عن اجملتمع وتصوراته , وأن سوء اخللق يقود إىل سوء خلق آخر فيصبح سوء 
اخللق وكأنه هيئة معربة عن النفس راسخة فيها ال فكاك للمرء عنها, وقد بينت أثر ذلك 

ال االقتصادي, وكذلك على املستوى الفردي, وكذلك يف املستوى األسري, وكذلك يف اجمل
 يف اجملال اإلعالمي.

 

 

 

 
                                                           

 .532اإلسالم واملشكلة اجلنسية ملصطفى عبدالواحد صـ (1)
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: اآلثار الثقافية لسوء الخلق في المجال رابعالمبحث ال
 جتماعياال

 -ويشتمل على:

 االجتماعي. االنحراف تعريف:  أوال
 الجريمة. ومفهوم االنحراف مفهوم بين الفرق:  ثانيا  
 االجتماعي. االنحراف أسباب: ثالثا  
 ونقدها. باالنحراف المتعلقة الغربية االجتماعية النظريات: رابعا  

 األخالقية. القيمة تحديد في االجتماعية المعايير دور: خامسا  
 االجتماعي. السلوك في األخالق أهمية:  سادسا  

 االنحراف من الوقاية طرق أفضل الخلقي التحصين: سابعا  
 االجتماعي.
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 -:جتماعي: اآلثار الثقافية لسوء الخلق في المجال اال رابعالالمبحث 

 ,والفكري ,سبق أن بينا يف املباحث السابقة اآلثار الثقافية لسوء اخللق يف اجملال العقدي 
ودور سوء اخللق يف تكوين  ,واخللقي وهنا سنستعرض تلك اآلثار يف اجملال االجتماعي

 .االحنراف اجملتمعي

البد أن نذكر أن بعض رجال  ؛راف وأسبابه وتعلق ذلك باألخالقوقبل أن نبني منشأ االحن
باعتباره نتاج قوى خارقة للطبيعة  واالحنراف اجملتمعي؛ ,الكنيسة نظروا إىل السلوك اخلاطئ

 دة للسلوك االجتماعيعوقد ظهرت تفسريات  تريد تدمري اإلنسان من خالل فرد معني,
ترجع أسباب االحنراف إىل أسباب خلقية وراثية يف  املنحرف منها التفسريات البيولوجية اليت

 .الشخص املنحرف

واعترب علماء االجتماع أن السلوك املنحرف فعال اجتماعيا يساهم يف توفري أسبابه ومقدماته  
 باعتبارها اجلرمية درسوا فقد السياسة علماء أما, والتنشئة اليت تلقاها من اجملتمعالفرد واجملتمع 

 القانون وعلماء ,الدولة يف والقوة والسيطرة ظاموالن السلطة مبفهوم ترتبط سياسية, ظاهرة
 (1)حرمته. على ويعتدي والقانون األعراف يتجاوز سلوك بوصفها اجلرمية درسوا

بعض  هتذكر وحنن حني نتحدث عن األثر األخالقي يف اجملال اجملتمعي البد أن نؤكد ما 
جمتمع من اجملتمعات البشرية هو كالفرد ميلك أن أي من األحباث االجتماعية احلديثة 

إن الصفات   patters of culture. وتقول روث بندكت يف كتاهبا شخصية خاصة به
يف أي جمتمع هي كالعناصر اليت يتألف منها املركب الكيماوي إذ هي تتفاعل وترتابط فيما 
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لعناصر املكونة بينها حبيث يظهر من جراء ذلك شيء جديد خيتلف يف صفاته عن صفات ا
 (1)(.cultureله. وهو ما أطلق عليه األستاذ علي الوردي اسم الشخصية اجملتمعية )

وإن كان اإلنسان ال يفهم املثل العليا والقيم اليت جاءت هبا األديان السماوية إال يف إطار 
التفاعل اجملتمعي؛ كان لزاما إدراك طبيعة العالقة اجلدلية بني التأثري والتأثر اجملتمعي وسوء 

 راف االجتماعي بشىتواالحن كبرية جدا بني سوء اخللق الفردي,فالعالقة وطيدة و اخللق.  
يف هذا املبحث تبيان تلك العالقة وأهنا هي األساس احملوري والدافع الرئيسي   صوره وسأحاول

 حلدوث االحنراف االجتماعي يف اجملتمع.

ونظــراً ألمهيــة ظــاهرة االحنــراف االجتمــاعي عــن الســلوك الســوي كمؤشــر للجرميــة فقــد احتلــت 
ة مثـل االجتمـاع والـنفس والرتبيـة دراسة هذه الظاهرة جزءاً ال يستهان بـه مـن ختصصـات خمتلفـ

واجلغرافيــــا والبيولوجيــــا والقــــانون حيــــث زمخــــت هــــذه التخصصــــات مبــــا يستعصــــي حصــــره مــــن 
املؤلفات والبحوث اليت تناولت هذه الظاهرة حماولة تفسريها والكشف عـن العوامـل الـيت تقـف 

 وراء نشأهتا.

 :االنحراف االجتماعي أوال : تعريف

ـــة تكـــراره بإصـــرار االحنـــراف االجتمـــاعي هـــو   كـــل ســـلوك خيـــالف املعـــايري االجتماعيـــة ويف حال
 (2)يتطلب تدخل أجهزة الضبط االجتماعي.

ويــرى الــبعض أن :" طبيعــة االحنرافــات تتمثــل يف خــروج أمنــاط معينــة مــن الســلوك علــى املعــايري 
 (3)يف جمتمع معني وزمن معني."

                                                           
 .13-12األخالق لعلي الوردي صــ ((1

 .10الدوري صـ االحنراف االجتماعي: دراسة يف النظريات واملشكالت لعدنان(2)
 11املرجع السابق ص( (3
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فكــري واالحنــراف العقــدي كجــزء مــن ومــن خــالل التعــاريف الســابقة ميكننــا إدراج االحنــراف ال
االحنــــراف يف املنظومـــــة االجتماعيـــــة, لكننـــــا سنقتصـــــر عـــــل االحنـــــراف الـــــذي يتعلـــــق بالســـــلوك 

 املخالف للمعايري اجملتمعية .

وواضح من هذه التعاريف أن أصل االحنراف االجتماعي يتمثل يف اخلروج على القيم واملعايري 
االحنراف االجتماعي أو أي احنراف كان ال عالقة لـه  االجتماعية املتعارف عليها, وهذا جيعل

بالقيم واملعايري الدينية  الـيت تفـوق مجيـع املعـايري والقـيم اجملتمعيـة ألي جمتمـع كـان؛ وهـذا مـا ال 
يف حبثنا فنحن ننطلـق مـن مسـلمة اعتبـار القـيم واألخـالق الدينيـة قـيم مطلقـة ال ختتلـف  هنلتزم

باختالف اجملتمعات لذا نستطيع القـول أن االحنـراف االجتمـاعي هـو: " السـلوك الـذي حيرمـه 
القانون والتشـريع مـن جهـة, واألخـالق والقـيم مـن جهـة أخـرى, ويسـتوجب عقوبـات خاصـة, 

 (1)اجملتمع ومبادئه وتقاليده".ويعترب خروجا على قيم 

أو هــو بتعبـــري آخـــر: تـــرك احلـــق والوســطية واالســـتقامة  يف الســـلوك االجتمـــاعي الـــذي يســـلكه 
 اإلنسان يف جمتمعه احمليط به.

أو هو بتعبري آخر : الضرر والفسـاد اجملتمعـي النـاتج عـن فعـل مـا هنـى اهلل عنـه, أو عصـيان مـا 
 أمر اهلل به.
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 -:الجريمة ومفهوم االنحراف مفهوم بين ثانيا  : الفرق

اجلرمية قد تطلق يف بعض أدبيات الفقه اإلسالمي على أهنا رديف لإلمث فتكون بذلك فعل ما 
هنى اهلل عنه, وعصيان ما أمر به. إال أن يف أغلب االصطالح الفقهي تطلق اجلرمية من ناحية 

قول اإلمام املاوردي يف دنيوية في سلطان القضاء عليها, وما قرره الشارع من عقوبات
تعريفها:" حمظورات شرعية زجر اهلل تعاىل عنها حبد أو تعزير." وهذا التعريف الفقهي يقارب 
تعريف القانون الوضعي هلا, فاجلرمية يف قانون العقوبات هي : الفعل أو الرتك الذي نص 

 إذا كان مثة نص القانون على عقوبة مقررة له؛ فإنه مبقتضى ذلك ال يعترب الفعل جرمية إال
 (1)على العقاب, وال عقاب من غري نص. 

 القانون أن إال السوي السلوك عن االحنراف أشكال من شكل أمرها حقيقة يف واجلرمية
 ملخالفتها وذلك املشروع غري السلوك أو االحنرايف السلوك أو اجلرمية طابع هلا وضع اجلنائي
 .اجملتمع يف السائد اجلنائي القانون يف معني لنص

واجلرمية بشكل عام ظاهرة اجتماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأفراد اجملتمع وعاداهتم وتقاليدهم 
 اجلرمية مفهوم عن االحنراف خيتلف ووضعهم املادي واالقتصادي والسياسي؛ غري أن مفهوم

 كياتوالسلو  األساليب كل هو فاالحنراف اجلرمية مفهوم من وأعم أوسع االحنراف مفهوم ألن
 علية ويعاقب املعاير خيالفالذي  السلوكإىل  تشري فهي اجلرمية أما باملعاير تلتزم ال اليت

 يلتزم ال سلوك ألنه احنراف الوالدين عقوق أما عليها يعاقب القانون جرمية القتل مثال القانون
 (2).جرمية قانونية  ليس احنراف وكل احنراف هي جرمية كل بان القول ميكن هنا ومن باملعاير
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 االجتماعي : االنحرافثالثا : أسباب 

األسباب اجلالبة لالحنراف االجتماعي هي أسباب لصيقة حبياة الفرد, تتأثر هبا شخصيته , 
ميكن عد بعضها من جنس سوء اخللق والبعض اآلخر من مسببات سوء اخللق ومتعلقاته, 

االنحراف االجتماعي ليس إال محصلة من أن فنحن ننطلق يف مبحثنا هذا من مسلمة:  
محصالت االنحراف الخلقي, فالسبب السياسي القائد لالنحراف المجتمعي, هو في 
حقيقته, وأصله سوء خلقي فردي, تراكم فظهرت آثاره في السلوك المجتمعي, وكذلك 

 غيره من األسباب والعوامل.

متعددة قد يتعذر على الباحث حصرها يف  ظاهرة االحنراف حدوث يف واألسباب اليت تؤثّر
مبحث واحد لك  سأقف هنا مع بعضها بطريقة سردية إشارية, وقد تعددت تصنيفات 
الباحثني هلا واختلفت تبويباهتم هلا  وسنعتمد هنا أقرب هذه التصانيف إىل الشمول 

 -هي : واالستيعاب ألغلب أسباب االحنراف اجملتمعي  ونقسمها إىل ثالثة أقسام رئيسة

 . الخارجية البيئية العوامل -
 .األسرية العوامل -
 األسباب الذاتية والنفسية. -
   -العوامل البيئية الخارجية: -1
: فحني جيد املرء نفسه معدما ال جيد ما يكفيه من غذاء ونفقة وكساء مع  الفقر - أ

 االقتصاد رجال ويرى ضعف الوازع الدي  قد ينجرف يف متاهات االحنراف.
 االقتصادية احلالة سوء يف تكمن االجتماعي االحنراف أسباب أن وعلماؤه
 التوافق سوء عن الناتج والفشل والبطالة, الفقر إىل تعود مبشكالت املتمثلة

 غالبية بأن ذلك على األول لالحنراف مستشهدين امله ؛ فيعتربوا الفقر السبب
 احلياتية املشكالت من العديد يولِّد الفقر أن كما فقري, أصل من السجون نزالء
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 وعلى ؛االحنراف تولد واليت األسرة, وتوزان والتعليم والسكن, بالصحة املتعلقة
 ازدياد سبب مها والرخاء الغىن أن آخرون اقتصاديون يعترب ذلك؛ من العكس
 ازدياًدا نرى حيث صناعيًّا؛ املتقدمة البالد يف ذلك ويصدق االحنراف, حاالت
 وارتفاع نسبة اجلرائم.اجلاحنني  األحداث لعدد

 عادة تكون اإلحصاءات أن إىل يشريون بالفقر االحنراف ربط على واملعرتضون
 تسوى أو خفية تبقى األغنياء احنرافات معظم أن: منها عديدة ألسباب مضللة
 اليت احلماية بوسائل عادة يتمتعون ال الفقراء أن كما احملاكم, إىل تصل أن قبل
الظن,  وسوء للمالحقة تعرًُّضا الناس أكثر هم الفقراء ألن وأيًضا لألغنياء, تتوفر
 املشروعة غري التصرفات تفسري ميكن فكيف لالحنراف, سبًبا الفقر كان وإذا

 (1)األعمال؟ رجال أوساط يف تكثر اليت واملنحرفة
 أو ظروفًا يشكل قد املتعددة بوجوهه الفقر أن القول ميكننا التناقض هذا وأمام

 احتمال اجلانح للسلوك تسهل فـَُرًصا األقل على أو لالحنراف, مهيَّئة مناخات
 .حدوثه
 يف واألخذ بالفرد, االهتمام تزايد وبعد واالجتماعي, النفسي الباحث ومهمة
 بل عليه, احلكم وإصدار املنحرف إدانة يف ليست اإلنساين البعد االعتبار
 جانب إىل املرفوض, العمل هذا أسباب ويف االحنراف, ظروف يف البحث
 يف النظر إعادة على ملساعدته املنحرف؛ شخصية يف واملعمق اجلدي البحث
 (2).اخلاطئة مواقفه تغيري ويف سلوكه

: وخاصة إذا رادف ذلك سوء أخالق وضعف الوازع مع عدم  الرفقة غير الصالحة - ب
 يل ٹٱٹٱُّٱ املتابعة األسرية  فهذا سبب يقود إىل االحنراف وجير إىل أسوء مراحله.

 مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام

                                                           
-مــ 3/3/2010انظر: مقالة االحنراف االجتماعي )األسباب العالج( د. زيد بن حممد الرماين  موقع األلوكة   (1)
 ه. 17/3/1431
 املرجع السابق. ((2
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 حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

 . (1)َّ مث هت مت خت
وسلم  عن النيب صلى اهلل عليهوعن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه,  

مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء, كحامل املسك ونافخ الكري: فحامل )):قال
املسك إما أن حيذيك )يعطيك جمانا(, وإما أن تبتاع منه, وغما أن جتد منه رحيا 

 (2)((طيبه , ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك, وإما أن جتد منه رحيا خبيثة
: حيث خيرج الشاب إىل بالد مفتوحة دون سياج  السفر للخارج واالبتعاث - ج

حيميه من علم وخلق والوازع دي  فينجرف يف مسالك االحنراف يف تلك 
اجملتمعات, مستغال أجواء احلرية غري احملدودة مع ضعف القيم وضعف الرقابة 
األسرية واجملتمعية؛ فيعود حممال  بذلك االحنراف يف جمتمعه؛ فيكون ذلك سببا 

 ب انتشار االحنراف اجملتمعي.من أسبا

 العوامل األسرية. -2
: فحني جيد الشاب  نفسه يف أسرة فقرية الجتد قوت يومها, الفقر األسري - أ

وال تستطيع أن توفر ألبنائها حياة كرمية, فإن مل جيد الوازع اخللقي الذي 
 سني وضعه, وتغيري حالته املادية.مينعه قد يقوده هذا إىل االحنراف؛ لتح

: فحني يضطرب وضع األسرة وتكون يف شقاق ونزاع دائم األسريالنزاع  - ب
يكون ذلك سببا من أسباب احنراف أبنائها ودافعا كبريا هلم حبيث تكون 
نفسياهتم متقبلة السلوك االحنرايف بسبب الوضع املضطرب الذي يعيشونه, ومن 

الوالدين مظاهر النزاع األسري التأديب والتوبيخ العنيف, واملعاملة القاسية من 
للولد, وهذا يولد ردود فعل قاسية تظهر يف سلوك الولد وأخالقه, ولعل ذلك 

                                                           
 .29-27الفرقان :  (1)
 ( .5/2104رواه البخاري, كتاب الذبائح  والصيد ) (2)
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يؤدي به إىل ترك البيت ليتخلص من املعاملة األليمة مما جيعله قابل لالحنراف 
 مستعدا له.

 يف األب فقدان أو, الوالدين بني الّدائمة النزاعات ووجود األسرة: تفكك - ت
 وقد, زوجها أبناء واجبات هتمل أن ميكن اليت األب زوجة وجود أو, األسرة
 فتدفعهم, تربية كوسيلة أبنائهم مع والقسوة القمع عاّمة بصورة األهل ميارس
 والّزوايا الّشوارع اىل واللجوء البيت من املستمر اهلروب اىل املمارسات تلك
 . ويسر بسرعة األخالقية غري والقيم العادات الّشاب منها فيتعلم, السّيئة

, األسرة ربّ  قبل من املخدرات وتعاطي الّسكر على : اإلدمانضياع القدوة - ث
 فراغ أوقات ملء وعدم, البيت ومن املدرسة من والتسرب اهلروب أن كما

 اىل يؤدي...( ثقافّية أو أدبية أو رياضية) مفيدة وفعاليات بنشاطات الّشاب
 لدى اجملتمع قيم على واخلروج واألخالقي, النفسي واالحنراف الشذوذ ظهور
 أو املادي باحلرمان شعر إذا الشاب أن األذهان عن يغيب وال, الشباب
 يف سيقع احلسنة الرّتبية أو والعطف واحلنان احلبّ  أو الرعاية أو العاطفي
 . االجتماعي والشذوذ  االحنراف خماطر

: وهذا من أهم العوامل الرئيسة لالحنراف, تخلي الوالدين عن تربية األبناء- ج
فتهاون اآلباء عن تربية أبنائهم, وتركهم مهال أو ترك أمر تربيتهم للخادمات 
واملربيات يساهم يف تشكيل القابلية النفسية لالحنراف عند الطفل, وكذلك 

ياة األسرية, أو احلياة اخلاصة, وغيابه املستمر عن انشغال األب مبتطلبات احل
 .(1)البيت يكون عامال كبريا من عوامل االحنراف

 طويلة لساعات العمل سوق فدفع األسر بأبنائها الصغار إىل :األطفال عمل- ح
 يفتح, واملتابعة الّرعاية عن بعيداً  املدرسة أو البيت عن فيغيبون, اليوم خالل

                                                           
 .27التقصري يف تربية األبناء حملمد إبراهيم احلمد ص ((1
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 الطّائشة, والّسلوكيات باألعمال والقيام لالحنراف واسعة أبوباً  األطفال أمام
 بسهولة يتأثر فالطّفل, واالجتماعي األخالقي الشذوذ يف واالنغماس واملتهّورة
, املستمرة واملتابعة الّرعاية يلق مل إذا الّسوء رفاق وراء وينجرّ , به احمليطة بالبيئة
 بتنفيذ يقوم ال فالّشاب فردياً  وليس مجعي اجلنوح أنّ  الّدراسات بينت وقد

 بل مبفرده وغريها الّتهريب وعمليات والّنشل كالسرقة منحرفة أعمال
 مع بالّتعاون شّلة أو عصابات شكل على منّظمة شبه مجاعية بعمليات
 الّصفات أهل من ألصدقائه الّشاب اختيار أمهية تأيت هنا ومن, أقرانه

 . احلميدة
فحني تنهار عوامل الرتبية السليمة يتخلف النموذج االجتماعي الواقي من 

تمعي أكثر من غريه ممن االحنراف فيجعل قابلية الفرد لالحنراف واالفساد اجمل
 (.(1تلقى حصانة تربوية تقيه االحنراف

 يشعر اليت األمل وخيبة واليأس اإلحباط فمشاعر :األسباب الذاتية والنفسية -3
 أنواع اتباع إىل يؤدي به قد وهذا أو فشله أو حنو ذلك, ,فقره نتيجة هبا اإلنسان

 وغريها. كالسرقة, املنحرف السلوك من
 ووسطه األسري حميطه باجتاه الّشاب لدى املفرطة العدائية ومن ذلك احلاالت

, والتوجيهات لألوامر وعصيان ومترد مستمرّة جتاوزات يف اليت تتمثل االجتماعي
 مع والّنزاعات العراك ويفتعل اآلخرين وأمالك حقوق على باالعتداء يقوم فقد
 إشعال أو, غريه ممتلكات حتطيم حدّ  عدوانيته تبلغ وقد, هبم األذى ويلحق أقرانه
 . املنزل يف الّنار

 هوى واتباع, الشيطان واتباع الفطرة, عن االحنراف:  الذاتية ومن األسباب
 .اإلميان وحنوها وضعف, النفس

                                                           
 .5د/مسية سعيد االلفي؛ ندوة دور االسرة يف رعاية و تنمية الطفل نظرة مستقبليةصــ ((1
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 :ونقدها باالنحراف المتعلقة الغربية االجتماعية رابعا : النظريات

وملا كان لالحنراف تلك األسباب والعوامل اليت تؤثر يف حدوثه ومستوى وقوعه من حيث 
القوة والدرجة, وملا كانت هذه العوامل أيضا متداخلة ومتشابكة؛  فقد سعى علماء 
االجتماع إىل وضع مناذج تفسريية توضح هذه العوامل, واجتاهات حبثية تعمل كإطار عام 

. وهنا سأوضح أبرز أربع نظريات تفسريية لالحنراف اجملتمعي يبني هذه األسباب ويوضحها
   -وهي :

 حيث  ,"مكتسب سلوك االحنراف"مفاد هذه النظرية بأن  :نحرافياالنتقال اال -1
 النظام الذي يتماشى مع  السلوك اآلخر الفرد يتعلم كما االحنراف الفرد يتعلم

 االستمرار من له معينة؛ فالبد اجتماعية االجتماعي, فإذا ظهر االحنراف يف بيئة
 ذلك وينتقل البيئة لتلك واالجتماعية الثقافية الرتكيبة يف يتعمق حىت واالزدهار
 الذي الدافع يتغري ان دون آخر اىل جيل من مث آخر اىل فرد من االحنرايف الطابع
 اجلرائم مستوى" وتفرتض هذه النظرية أن  . الفرد لدى اجلرمية ارتكاب اىل يؤدي
 ".املئوية نسبتها ضمن مستقرة عديدة لسنوات تبقى ما مكان يف اصلةاحل

 يف يساهم املنحرفني وفق هذه النظرية  األفراد من جملموعة اإلجرامي فالطابع
 رواد يشبه حيث جدد, أفراد استقطاب طريق عن واإلجرام االحنراف دائرة اتساع
 احلديد نشارة إليه جيذب الذي باملغناطيس االحنراف ظاهرة النظرية هذه

وتركز هذه النظرية  .مكاهنا يف الرتاب وذرات اخلشب نشارة تبقى فيما فحسب,
على قضية التأثريات االجتماعية والبيئية متسلسلة احلدوث يف تكوين شخصية 

 (1) الفرد اإلجرامية اليت ترافقه يف حياته منذ نشأته .
االجتماعي وصوره؛ لذا وردت وهذه النظرية مل تستوعب مجيع أشكال االحنراف 

 -عليها مآخذ عدة منها:

                                                           
 .65-63أسباب اجلرمية والسلوك اإلجرامي  لعدنان الدوري صـ (1)
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.  االجتماعي النظام قبل من للمنحرفني االساسية االنسانية احلاجات اشباع عدم - أ

 يفعل كيف بالغريزة يعرف اجلائع فالسارق ؛ معلم اىل حيتاج ال عموماً  فاالحنراف
 بإنسانيته وأخالقه كيفاحليوانية الغري حمكومة  بالغريزة يعرف والقاتل فعلته,
 كل ويف.  ضحيته مع يتعامل كيف يعرف منحل جمتمع يف والغاصب يقتل,
 الفعل ارتكاب عوامل من مهمني عاملني واحلاجة الدافع يكون اجلرائم هذه

 نفسه, فال حيتاج إىل معلم أو قائد.
 والسياسي, االخالقي واالحنراف االقتصادي االحنراف بني ما التمييز عن العجز - ب

ال  الذين الرأمسالية الطبقة افراد بني االحنراف ظهور تفسري عن وتعجز كذلك
 اجتماعياً. منحرفة فئة بأية يرتبطون

 اجتماعية ظاهرة إال ليس االحنراف بأن إمياهنا بسبب االحنراف معاجلة يف الفشل - ت
 .وضبطها عليها السيطرة يصعب طبيعية

 تفسريها للسلوك اإلجرامي وجود الكثريومن املآخذ اليت تواجه هذه النظرية يف  - ث
 ذلك من اإلجرام يتعلمون ال إجرامي جمتمع يف ينشئون الذين الشباب من

 املنحرفني وجود رغم اإلجرامية, الشخصية نفوسهم يف تتبلور وال احمليط,
 (.املعلمني)

 الدافع وليس األساسية احلاجات إشباع عدم نتيجة حتدث االحنرافات بعض أن - ج
 .احمليط اجملتمع يف اإلجرامية احلالة وجود هو

 باملنحرفني عالقة تربطهم ال ممن( الرأمسالية) الغنية الطبقة أفراد بعض هناك - ح
 .إجرامية نشأة وينشئون. االحنراف إىل يتجهون ولكنهم
جهدها التفسريي  صب حتاول أهنا هو النظرية هذه نقد يف القول وملخص

 لالحنراف, الفنية الطرق االحنراف, كتعلم وسائل تفسري يف للسوك املنحرف
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 االحنراف دوافع حتليل يف تفشل حني يف هبم, واالختالط املنحرفني وتقليد
 (1).اجلرمية نشوء أسباب وكشف

هذه النظرية, ومفادها  مؤسس(  ديركهامي اميلي)  : يعداالجتماعي نظرية القهر -2
 الذي االجتماعي والتسلط القهر عن ناجتة اجتماعية ظاهرة هو االحنراف"أن  
 النعدام صارخاً  انعكاساً  باعتباره . فالفقر"اآلخر البعض جتاه األفراد بعض ميارسه
 اليت االجتماعية واالخالق للقيم رفضاً  يولد الطبقات, بني االجتماعية العدالة

 الرفض ذلك صور من صورة اال االحنراف وما. االجتماعي النظام افراد تسود بني
 املقررة الوسائل طريق عن اهدافه حتقيق اىل يصل ال الذي والفرد.  االجتماعي
 والبيع والرشوة, كالسرقة, هدفه اىل به يؤدي منحرفاً  مسلكاً  يسلك اجتماعياً,

 لدى ضغط توليد يف دوراً  االجتماعي القهرميثل  وهنا.  القانون حيرمه الذي
 الطموحة األهداف بني الفارق كان فإذا .اجتماعياً  ينحرفوا كي االفراد بعض

 األخالقي االختالل أصبح كبريا, األفراد يستخدمها اليت املشروعة والوسائل
 واضحا بفعل القهر االجتماعي.  أمرا الفرد لسلوك

وهذه النظرية كسابقتها مل تستوعب مجيع أشكال االحنراف االجتماعي فوردت 
 -عليها بعض االعرتاضات  منها :

 احنراف وهو النفسية, واالمراض العقلية االضطرابات عن الناتج لالحنراف جتاهلها - أ
 االجتماعي. بالقهر مرتبط غري

 الرأمسالية الطبقة افراد بني االحنراف ظاهرة تفسري عن أيضاً  النظرية هذه عجز - ب
 وسائل كل ميلكون اهنم مع واالغتصاب, واالعتداء القتل ومصاديقها الغنية,
عنهم, وكذلك تفشل يف  االجتماعي القهر وانتفاء االجتماعية, واملنزلة الثروة

 ما أقصى جلمع مثال واالحتيال الرشوة لطرق األغنياء تفسري استخدام بعض

                                                           
 .25انظر: كتاب الدراسة العلمية للسلوك االحنرايف  لسمري نعيم أمحد صـ ((1
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 االجتماعي؟. وهذا جيعلها القهر من يعانون ال أهنم مع األموال من مجعه ميكن
 العملي. االجتماعي الواقع حتليل عن بعدا أكثر

 االجتماعية العدالة انعدام ترجعه إىل ألهنا االحنراف أسباب معاجلة يف هافشل - ت
 على قائم وعادل نظيف جمتمع إنشاء يضمن واضحا عالجا تقدم أن دون
 اإلنسان. احرتام أساس

 النظام يف واالستقامة يف حتديد اجلهة املسؤولة  عن حتديد االحنراف قصورها - ث
 منحرف أم ال.االجتماعي, ومن الذي حيدد أن هذا السلوك االجتماعي 

 حني يف االجتماعي, القهر الفقراء بعض يقبل مل توضح هذه النظرية  ملاذا  - ج
 (1)االحنراف؟! إىل فيتجهون اآلخر البعض يرفضه

 عن ناجتة ظاهرة االحنراف بأن النظرية هذه تعتقد :( االجتماعي الضبط)  نظرية -3
 مع عكسياً  يتناسب االحنراف الن االفراد؛ على االجتماعية السيطرة فشل
 االحنراف, فيه يتضاءل رمحياً  املتماسك فاجملتمع. االفراد بني االجتماعية العالقة
 يف املعتدل األفراد سلوك أصل أن النظرية هذه وترى املنحل اجملتمع عكس على
 تعاملهم على القانون طريق عن اجملتمع سيطرة من ينشأ إمنا االجتماعي النظام
 هذا حصل ملا الناس حياة تنظيم إىل اهلادف القانون ألغي ولو اآلخرين, مع

 .االعتدال
 اجتماع من البد السلوكي االحنراف منع أجل من أنه النظرية هذه أصحاب ويرى
 -:هي عناصر, أربعة

 فرص من يقلل املتينة االجتماعية بصالهتم األفراد شعور أن حيث: والقرابة الرحم - أ
 .احنرافهم

                                                           
 .8أثر الثقافة واجملتمع يف دفع الفرد إىل ارتكاب اجلرائم ألمحد الربايعة  ص (1)
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 سليمة اجتماعية نشاطات يف الفرد انغماس وهو: االجتماعي االنشغال - ب
 البدنية اهلوايات وممارسة والكتابة كاخلطابة واجلسدية, الفكرية طاقته تستهلك
 .اخلريية للجمعيات واالنضمام

 العقارات ومتلك شراء طريق عن أمواهلم األفراد استثمار وهو: واملتعلقات االلتزام - ت
 .التجارية واملصاحل واملنافع

 واملبادئ بالقيم االلتزام إىل معتنقيها تدعوا عموما األديان أن حيث: االعتقاد - ث
 (1).اخللقية

 املآخذ ألهنا أيضا مل تستوعب كل مظاهر السلوك االحنرايف بعض عليها أورد النظرية وهذه
 -:من تلك املآخذ التايل 

 بني تتوفر اليت الغنية الرأمسالية الطبقة أفراد بني االحنراف إىل النظرية هذه تتعرض ال -
 اهلوايات أفضل وممارسة من جو أسري مالئم, االحنراف, منع عناصر مجيع أفرادها

 هذه أفراد بعض ينحرف ذلك ومع ووجود املعتقد الدي , والفكرية, البدنية والرياضية
 فأين. اخل.. والتآمر والقتل واملخدرات والسرقة االغتصاب جرائم فريتكبون الطبقة
 هذا النظرية هذه تفسر وكيف االحنراف؟ هذا من االجتماعي النظام مع التكامل
 السلوك؟.

 يؤت مل االجتماعي العمل يف واالنغماس والقرابة الرحم عالقة من به نادت ما رغم -
 النفس بدقائق إحاطته وعدم الرأمسايل اجلنائي النظام لقصور املنحرفني ضبط يف مثاره

 .اإلنسانية
 احنرافا االجتماعي النظام قبل من املقررة والسياسية االقتصادية القوانني خرق يعد أال -

 ((2 للمجتمع؟ العام اخلط عن
 نتاج االجتماعي ترى هذه النظرية بأن االحنراف :(ظرية ) االلصاق االجتماعين -4

 فكرة وتستند.  منحرفون بأهنم آخرين افراد اىل باإلشارة االفراد من جمموعة جناح
                                                           

 انظر: الضبط االجتماعي ملعن خليل عمر مواضع متفرقة. (1)
 .50مظاهر اجلنوح عند األحداث وأسبابه لعبداهلل حممد خوج  صـ ( (2
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 البعض بعضهم اهتام وحماولة االفراد بني االجتماعي الصراع فرضية على النظرية
 اىل االحنراف وتقسم.  االجتماعي للسلوك العام اجملرى عن والزيغان باحليود
  -قسمني:

 فرتة يف األفراد أغلب يرتكبه الذي االحنراف وهو : المستور االنحراف - أ
 .أحد يكتشفه أن دون مستورا ويبقى حياهتم, فرتات من

 أوربا يف املسيطرة الرأمسالية الطبقة ألصقت فإذا .  الظاهر االنحراف  - ب
 أصبح اإلعالمية وسائلهم يف وكرروها باألفارقة, التخلف فكرة مثال

 الطبقة ألصقت وإذا. األوربية االجتماعية املرآة يف متخلفني األفارقة
 األمريكان أصبح األمريكي, الشعب يف( التحضر) صفة انفسه

 عكس الواقع كان ولو حىت األوربية االجتماعية املرآة نفس يف متحضرين
 .ذلك

وهذه أيضا مل تستوعب صور وأشكال االحنراف االجتماعي مجيعها لذا من  أبرز  املآخذ 
  -عليها :

 معينة هتمة إلصاق دون يتحقق الذي املستور االحنراف ظاهرة تفسري يف فشلت -
 .باملنحرف

 سبب بإلقاء عذراً  جيد فاملنحرف , االحنراف الستمرار مربراً  الفرد تعطي النظرية وهذه -
.  وزناً  اجلرمية ارتكاب حنو الذايت لدافعه يقيم وال , االجتماعي النظام على احنرافه
 بنظر املسبقة والنية الذايت الدافع تأخذ اليت للتجرمي العامة االصول مع يتناىف وهذا

  .االعتبار

النظريات تفسريا للسلوك املنحرف جمتمعيا, فلم تتعرض يف تفسريها إال وهذه النظرية من أقل 
لبيان مرد بعض االطالقات واالهتامات باالحنراف بني جمتمع وآخر ومل تتعرض لبيان السلوك 

 املنحرف من حيث الدافع والسبب والعوامل املؤثرة وحنو ذلك.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  93 

أساسا لالحنراف االجتماعي, ودافعا وبشكل عام فالبحث يف العوامل االجتماعية اليت تعد 
الرتكاب اجلرمية, تعددت النظريات فيه, واختلفت التفسريات؛ وهي جزء من فرع علم 
االجتماع اجلنائي الذي يهتم بالبحث عن العوامل االجتماعية الباعثة على اإلجرام واالحنراف 

 االجتماعي.

جتماعي هو االجتاه التكاملي, فليس وأقرب آراء علماء االجتماع لتفسري ظاهرة االحنراف اال
مثة نظرية واحدة تكفي لتفسري أسباب هذه الظاهرة ودوافعها, ويف حبثي هذا انطلقت من 
اعتبار أن التوجه اإلسالمي والنظرية اإلسالمية هي االجتاه التكاملي القادر  على تفسري 

 احلقيقية هلا وآلثارها. ظاهرة االحنراف اجملتمعي وبيان أسباهبا ودوافعها وطرح املعاجلات

 اإلسالمية: النظرية -5

مع تعدد النظريات املعاصرة يف حقول علم االجتماع اليت هتتم بتفسري سلوك االحنراف 
االجتماعي إال أنه ال ميكن استنساخها يف البيئة اإلسالمية ألهنا خمالفة لقواعد التشريع 

غربية نشأت يف بيئة غربية , وتأثرت اإلسالمي, ومباينة للروح اإلسالمية ؛ ألهنا نظريات 
بظروفها وأحواهلا فهي معربة عن اإلنسان الغريب,  فلألمة اإلسالمية خصوصيتها الثقافية 

 (1)ال مينع أبدا من استلهامها واالستفادة منها.لثقافية واحلضارية واخللقية, و والتشريعية وا

 االحنراف ودوافع أسباب حتليل علىاالحنراف  ظاهرة تفسري يف  اإلسالمية النظرية تقتصر ال
 اختالفا خيتلف اإلنساين اجملتمع يف السلوكية االحنرافات ملشكلة عالجا تقدم بل فحسب,
 .األربع السابقة  النظريات قدمتها اليت العالقات والتفسريات عن جوهريا

 الشاملة الدقيقة بالصورة االحنراف ظاهرة تفسري يف تفشل األربع االجتماعية النظريات فهذه
لالحنراف  تنظر النظريات هذه من نظرية االجتماعي؛ فكل الواقع لكل مفردات املستوعبة

                                                           
 14.-13انظر: املخل لعلم االجتماع اإلسالمي د. صالح الفوال صـ  ((1
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 حبيث االحنرافية للمشكلة الكلية النظرة مبستوى تنهض وال حمدود جتزيئي بشكل االجتماعي
 .االنساين اجملتمع يف واجلماعي الفردي االحنراف وتشكيالت مفردات كل تستوعب

 أربعة إىل االجتماعي االحنراف ظاهرة ومعاجلة حتليل يف قدرة النظرية اإلسالميةوتكمن 
  -:هي األربع, النظريات هلا تلتفت مل رئيسية أسباب

 أفراد بني نشرها وحاول اإلسالم هبا جاء اليت واالقتصادية االجتماعية العدالة -1
 .اجملتمع

 .والتعزير والدية كالقصاص املنحرفني ضد الصارمة العقوبة  -2
 والتأديب العقوبة قضايا يف والشريعة القضاء أمام األفراد مجيع بني التامة املساواة  -3

 .والتعويض

 عن القتيل دية بدفع القاتل عائلة كإلزام واالحنراف, اجلرمية مثن دفع يف اجلماعية املشاركة
 (1).املال بيت من قاتله يعرف ال الذي القتيل دية ودفع اخلطأ, طريق

فالدين بتعاليمه وأوامره ونواهيه يعترب من أقوى عوامل حتقيق تواؤم السلوك 
االجتماعي فلو نظرنا يف القوانني الوضعية املعاصرة لوجدنا أهنا ال تقيم وزنا لدور 
القيمة األخالقية يف ضبط االحنراف اجملتمعي وهذا يعد خلال حضاريا وثقافيا  

كاهنا, فالزنا مثال ليس احنرافا أو جرمية يف كبريا يضر باإلنسانية وينحط هبا عن م
حد ذاته إال إذا كان على سبيل االكراه وهذا يؤدي إىل خلل يف الوعي اجلمعي 
للمجتمع مما جيعله جمتمعا قابال لالحنراف وخاصة إذا انطبع يف ثقافته اجلمعية أنه 

 !.نوين فال اعتبار للمعىن األخالقيليس مثة احنراف دون نص قا

 

                                                           
 .22انظر: التدين عالج اجلرمية لصاحل إبراهيم الصنيع صـ ((1
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 -:ا : دور المعايير االجتماعية في تحديد القيمة األخالقيةخامس

النظرة املبدئية عند عامة الناس ودمهائهم أن اخللق معروف ال يعرف, وكذلك سوء اخللق من 
البداهة متييزه لكن لو نظرنا قليال يف الدراسات االجتماعية املعاصرة لوجدنا اختالفا كبريا  

وجند أن هذه الدراسات املوسعة اليت تعىن باحلكم على وجدال عجيبا حول هذه القضية 
 -السلوك بأنه أخالقي أو غري أخالقي تعاين من خللني كبريين مها :

ليس مثة معيار متفق عليه حيكم من خالله على السلوك االجتماعي هل هو  -1
 أخالقي أم ال.

و التعارض واخللط بني التمييز املوضوعي والذايت لألخالق فما هو صحيح أ -2
 خاطئ له معان خمتلفة باختالف األشخاص واختالف اجملتمعات.

فهذه الدراسات تنظر إىل أن السلوك األخالقي أو األخالقي هو نتاج تركيبة معقدة من 
املؤثرات من أمهها: اخلصائص الشخصية بل ونوع اجلنس ذكر أو أنثى, واملبادئ األخالقية 

األخالقية: يتشكل من كل ذلك تصور  اليت حيملها الشخص, وكذلك التجربة الشخصية
 فردي ونزعة شخصية حنو السلوك أخالقيا أو ال أخالقيا.

وقد تعددت نظرياهتم يف هذ اجلانب فنجد مثال نظريات بنيت على اعتبار أن السلوك 
األخالقي هو ما كان جيد بالنسبة لألغلب واألكثر يف اجملتمع يف حني يرى البعض أن 

ا إن كان جيرد أو جيرم شخصا معينا من حقوقه األساسية وهكذا العمل يكون ال أخالقي
ختتلف احملددات والنظريات التفسريية اليت تفر وتوضح معىن السلوك األخالقي لذا يعرف 

 بعضهم السلوك األخالقي بأنه " املبادئ اليت حتدد ما هو اخلطأ أو الصحيح.

, ففي اجملتمع اإلسالمي مثال جمتمعبشكل عام تتشكل يف كل  والمعايير والقيم االجتماعية
تتبلور املعايري األخالقية املعربة عن املبدأ اإلسالمي والتصور الذي يوضحه اإلسالم يف البناء 
األخالقي لكنها أيضا تعرب وبوضوح عن املعىن القيمي اجلمعي حبيث يصبح دافعا يوجه 

غوب, فاجملتمع حيدد رغبات نشاط أعضاء اجملتمع وحيدد أهدافهم وحيدد املرغوب وغري املر 
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واهتمامات أفراده عن طريق التنشئة والتواصل االجتماعي, وهذه القيم اجملتمعية تعمل  
كمعايري أخالقية تسهم يف بناء اجملتمع وتنظيمه, وهي اليت تشكل حضارات الشعوب ألهنا 

فيها, وأثرها  خري معرب عنها وعن رؤيتها وفلسفتها وتصوراهتا وأفكارها املثالية اليت تتجلى
 (1)واضح على السلوك فهي احملرك الذي يدفع الفرد إىل اختاذ سلوك معني يف موقف معني.

 :في السلوك االجتماعي األخالقسادسا  : أهمية 
مشكلة االحنراف اجملتمعي مشكلة الزمت االنسانية يف مجيع مراحلها منذ أقدم العصور, ومن 

املعايري أو القواعد اليت تنبع من خربة أفراده وواقع املعروف أن لكل جمتمع جمموعة من 
 نتعايشهم ومن مصادر مبادئهم وحصيلة تفاعلهم االجتماعي وعالقاهتم االجتماعية, وتكم

وظيفة هذه املعايري والقيم يف ضبط سلوك األفراد وحتديد أدوارهم االجتماعية يف إطار اجملتمع 
 الواحد.

الجتماعي من حيث الوجود واملمارسة والتعزيز واضحة فالعالقة بني األخالق والسلوك ا
وفعالة وتعد قيمة إنسانية ودينية عاملية لذا جند النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي خاطبه اهلل 
جل جالله بصاحب اخللق العظيم, يصف دوره الرسايل يف عبارة وجيزة بليغة معربة كما جاء 

)إمنا بعثت ألمتم مكارم )اهلل عليه وسلم قال: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه صلى 
. فليس مثة طريق صاحل لإلنسانية يهذب سلوكها وينظم اجتماعها غري طريق (2)((األخالق

  (3)األخالق والفضائل

                                                           
 . 30انظر: دور القيم االجتماعية يف الوقاية من  اجلرمية للطالب سعيد علي احلسنية صـ ((1
( وقال األلباين يف 273(, و البخاري يف " األدب املفرد " رقم )20571( رقم ) 10/191أخرجه البيهقي )( (2

( : " وهذا إسناد حسن, وقال احلاكم: " صحيح على شرط مسلم ", ووافقه الذهيب... 1/112السلسلة الصحيحة)
 وقال ابن عبد الرب: " هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أيب هريرة وغريه "".

 .543سيسيولوجيا االحنراف سامية حممد جابر صــــ ( (3
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 :  :الخلقي أفضل طرق الوقاية من االنحراف االجتماعي التحصينسابعا  

املسلمة اليت انطلقنا منها يف حبثنا  وملا كانت النقاط السابقة تصب يف خالصتها يف تأييد
وهي اعتبار أن مرد  االحنراف االجتماعي وأساس جذره عائد إىل سوء اخللق كان من 
الطبيعي جدا أن تكون الوقاية من االحنراف االجتماعي وآثاره الثقافية يف اجملتمع بالتحصني 

 اخللقي للفرد واجملتمع. 

عملية أخالقية عرفنا أمهية التحصني األخالقي يف الوقاية من وإذا أدركنا أن الرتبية يف جوهرها 
 (1)االحنراف اجملتمعي , فهدف الرتبية وخالصتها غرس الفضيلة يف النفوس.

والسلوك اإلنساين ليس إال مظهرا خارجيا للخلق فإن كان حسنا دل على خلق حسن, وإن  "
؛ لذا فإن الرتبية (2)"عنوان عليهكان سيئا دل على خلق قبيح فالسلوك دليل اخللق ورمز له و 

اخللقية, والتحصني اخللقي تعود مثاره يف هتذيب السلوك اجملتمعي ووقاية له من الفساد 
 واالحنراف.

  -خامتة البحث:

خصصت هذا املبحث لبيان أثر االحنراف اخللقي يف اجلوانب االجتماعية, فاالحنراف 
اخللقي, فقد عرفت معىن االحنراف  االجتماعي ليس إال حمصلة من حمصالت االحنراف

اجملتمعي, وقد بينت فيه الفرق بني مفهوم االحنراف ومفهوم اجلرمية, مث بينت أسباب 
االحنراف اجملتمعي, وقد قسمتها إىل ثالثة أقسام, بيئية خارجية, وأسرية, وأسباب ذاتية 

قدها, وبينت دور املعايري نفسية, مث ذكرت النظريات االجتماعية الغربية املتعلقة باالحنراف ون
االجتماعية يف حتديد القيمة األخالقية, وأمهية األخالق يف السلوك االجتماعي, مرد  
االحنراف االجتماعي وأساس جذره عائد إىل سوء اخللق كان من الطبيعي جدا أن تكون 

                                                           
 .98الرتبية اإلسالمية د. حممد منري مرسي صـ ((1
 .100مباحث يف فلسفة األخالق صـ ((2
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رد واجملتمع, بالتحصني اخللقي للفالوقاية من االحنراف االجتماعي وآثاره الثقافية يف اجملتمع 
السلوك اإلنساين ليس إال مظهرا خارجيا للخلق فإن كان حسنا دل على خلق حسن, وإن  ف

؛ لذا فإن الرتبية (1)"كان سيئا دل على خلق قبيح فالسلوك دليل اخللق ورمز له وعنوان عليه
اخللقية, والتحصني اخللقي تعود مثاره يف هتذيب السلوك اجملتمعي ووقاية له من الفساد 

 واالحنراف.

  

                                                           
 .100مباحث يف فلسفة األخالق صـ ((1
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 وتشمل مايلي:

 .النتائجأوال:  -

 .ثانيا : التوصيات -
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 خاتمةال

على ما أنعم  بحث, فله احلمد أوال وآخراً م علي باالنتهاء من كتابة هذا الفقد وفق اهلل وأنع
 , وهذه أهم النتائج والتوصيات:به وتفضل

 أوال : النتائج:

حفظ كيان األمم, فبقاء األمم وازدهار حضارهتا األخالق هي الدعامة األوىل يف  -1
إمنا ُتكفل هلا إذا ضمنت العناية باألخالق؛ فاخللق املتني هو الضمان خللود كل 

 حضارة إنسانية.
علم األخالق ال ميكن أن يتجرد عن املبادئ والقيم املعنوية ؛ فال ميكن للتجربة  -2

ادة أو الكرم أو الشجاعة مطلقًا أن ختربنا عن حقيقة اخلري أو الشر أو السع
 وحنوها من القيم املعنوية.

األخالق يف اإلسالم متداخلة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعقائد اإلسالم وعباداته  -3
 وأحكامه وتشريعاته.

السلوك الظاهري مرتبط باالعتقاد الباطن والفكر الشخصي للفرد, فاالحنراف  -4
 السلوكي مرتبط باالحنراف األخالقي.

إذ وجد النفس املتقبلة له فإنه يقود إىل سوء خلق آخر حىت يصبح  سوء اخللق -5
 سوء اخللق وكأنه هيئة معربة عن النفس راسخة فيها.

االحنراف االجتماعي ليس إال حمصلة من حمصالت االحنراف اخللقي, فالسبب  -6
السياسي القائد لالحنراف اجملتمعي هو يف حقيقته وأصله سوء خلق فردي تراكم 

 ره يف السلوك اجملتمعي, وكذلك غريه من األسباب والعوامل.فظهرت آثا
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التوجه اإلسالمي والنظرية اإلسالمية هي االجتاه التكاملي القادر  على تفسري  -7
ظاهرة االحنراف اجملتمعي وبيان أسباهبا ودوافعها وطرح املعاجلات احلقيقية هلا 

 وآلثارها.

 :التوصياتثانيا : 

بيان الدوافع الالأخالقية لكل احنراف سلوكي أو وجوب عناية الباحثني يف  -1
 احنراف فكري, فبياهنا وتوضيحها يفكك كثري من املنظومات واملذاهب الفكرية.

مظاهر االحنراف االجتماعي معقدة ومركبة من قضايا خمتلفة؛ لذا وجب دراستها  -2
إىل والعناية هبا من وجهات وزوايا خمتلفة ومقاربتها مبقاربات خمتلفة للتوصل 

 دوافعها احلقيقية, فهذا املسلك جيد يف سبيل اإلصالح اجملتمعي.
من أراد إصالح اجملتمع واملسامهة يف رقيه فليس مثة طريق نافع وجذري يف حلوله  -3

 ومعاجلاته غري طريق اإلصالح األخالقي.
بيان األثر الثقايف لالحنراف اخللقي يف جماالت احلياة املختلفة, جمال بكر من  -4

 البحث والدراسة مفتوح على مصراعيه للباحثني والدارسني.جماالت 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  102 

 

 

 

 الـفــهــارس 
 وتشمل ما يلي:

 أوال : فهرس اآليات. -

 ثانيا : فهرس األحاديث. -

 ثالثا : األعالم. -

 رابعا : فهرس المصادر والمراجع. -

 خامسا : فهرس الموضوعات. -
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 اآلية الرقم
اسم 
 اآليةرقم  السورة

رقم 
 الصفحة

1 
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع﴿

 َّ حك جك مق  حق
 40 75 البقرة

2 
 جس مخ جخ مح جح مج﴿

 خص حص مس خس  حس
 ﴾ جض مص

 39 87 البقرة

3 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 من خن حن جن  يم ىم مم
 جي يه ىه  مه جه ين ىن
 َّ  ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي

 39 89 البقرة

4 

 مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱ

 ىن من خن حن جن  يم ىم

 يه ىه  مه جه ين

 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 ىب نب مب زب رب  يئىئ

 زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب
َّ 

 27 177 البقرة

 فهرس اآلياتأوال : 
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5 

 حم جم يلىل مل خل ُّٱ
 خن حن جن  يم ىم مم خم
  جي يه ىه مه جهين ىن من
 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي

ٱَّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى

 70 197 البقرة

6 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ

 جن يم  ىم مم خم حم

  ىه مه جه ين ىن منخن حن

 يي ىي مي خي حيجي يه

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ

 رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 زت رت يبىب نب مب  زب

 زث رث يت  ىت نت مت

 يق ىق يف ىف يث ىث نثمث

ٱَّ  اك 

 البقرة
(275-

276) 
75 
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7 

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 جخمح جح مج حج مث  هت

 حص مس  خس حس جس مخ

 جض مص خص

 َّ حض 

-278) البقرة
279) 

75 

8 

 جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ

 حق  مف خف حفجف مغ

 مك لك خك حك جك مق

 َّ حل  جل

آل 
 عمران

(130-
131) 75 

9 

 مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱ

 ىي  ميخي حي جي يه ىه

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ

ٱَّ زب

آل 
 عمران

159 69 

10 

 زن رن مم ام يل ىلُّٱ

 ري ٰى ين  ىن ننمن
 يي ىي  ني مي زي
 هئ  مئ خئ حئ جئ
 جت هبمب خب حب جب

 73 36 النساء
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 مج حج مث  هت مت خت حت
ٱَّ جح 

 43 46 النساء َّ... هب مب خب حب...ٱُّٱ 11

12 
 خم حم جم يل ىل مل﴿ 
 ﴾...ىم مم

 31 135 النساء

13 
 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 َّ جه ين ىن من  خن حنجن يم ىم

 71 148 النساء

14 

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 من خنحن جن يم ىم  مم خم

 يه  ىه مه جه ين ىن

 ٰذيي ىي مي خي حي جي

 ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر

 مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ

 يت ىت نت متزت رت يب ىب نب

 يف ىف يث ىثنث مث زث  رث

َّ 

 50 171 النساء

15 
 ىك مك لك  اك يق ٱ﴿

  ممام يل ىل مل يك
 33 172 النساء
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 نن من زن رن

 ري ٰى  ين ىن

 َّٱزي

16 

  حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ

 خت حت جت هبمب خب

 جخ مح جح مجحج مث  هت مت

 جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ

 َّحض

 60 8 املائدة

17 

 خس حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ

 خض  حض جض مص خص حص مس

ٱَّ...معجع مظ حط مض

 48 49 املائدة

18 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 جهين ىن من خن حن  جن يم
 مي خي  حي جي يه ىه مه

ٱَّ ىي

 50 104 املائدة

19 

 مت  زت رت يب ىب نب ُّٱ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 مك لك اكيق ىق يف ىف  يث
 مم ام يل  ىل مل يك ىك
  ري ٰى ين ىن نن من زنرن

 األعراف
(16-

18) 49 
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ٱَّزي

20 

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّٱ

 يق ىق يف ىف يث ىث نث

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

ٱَّمن زن رن

 57 33 األعراف

21 

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ
 نت مت زت رت يب ىب نب مب
 ىث نث مث زث رث يت  ىت
 لك اك يق  ىق يف ىف يث
  يل ىل مل يك ىكمك
 .َّ زن رن مم ام

 56 146 األعراف

 18 188 األعرافٱَّٱخي...حي جي يه...ُّ 22

23 
 مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱ

ٱ﴾ مل خل حل جل
 33 206 األعراف

24 
 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱ
ٱ﴾  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 31 27 األنفال

25 
 زي ري ٰىين  ىن نن من زن...﴿
ٱَّ ني مي

 26 4 التوبة

26 
 ىي  مي خي حي جي يه ىه ٱُّٱ

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
ٱَّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 54 113 التوبة

 31 119 التوبة  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ 27
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ٱ﴾يئ

28 
 نبمب  زب رب يئ ىئ...ُّ
ٱَّ زت رت يب ىب

 19 24 يوسف

29 
 حت جتهب مب خب حب ُّٱ
ٱَّ....هتمت خت

 19 7 اإلسراء

30 

 نن من زن رن مم ام يل ىلُّٱ
 ني مي زي ري  ٰى ينىن
 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي
 خت  حت جت هب مب خب حب
 مح جح مج حج مث هت مت
ٱَّ حس جس  مخ جخ

 72 24-23 االسراء

31 
 يك  ىك مك لك اك يق ىق...ُّ

ٱَّ مم ام يل ىل مل

 70 22 الكهف

 40 28 الكهفٱ﴾ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر﴿ 32

33 
 مك لك خك حك جك  مق حق ُّٱ
 حم جم  هل مل خل حل جل
 َّ جه هن من خن حن جن ممخم

 71 19 النور

34 

  من زن رن مم ام يل ٱُّٱ
 زي ري ٰى ين ىن نن
 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي
  جتهب مب خب حب جب هئ مئ

 الفرقان
(27-

29) 55 
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ٱَّ مث هت مت خت حت

35 

 مث زث رث يت ىت ُّٱ
 ىق يف ىف يث ىث  نث
ٱَّ  مل يك ىك مك لكاك يق

 56 7 لقمان

36 
  رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ

 ىف يث ىث نث مث زث
ٱَّ مك لك اك يق  ىق يف

 األحزاب
(67-

68) 
55 

37 

 جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ
 هن من خن حن جن مم  خم حم
 مئ هي مي  خي حي جي ٰهمه جه
 َّ هث مث هت مت هب مب هئ

 49 26 ص

38 

 نن  من زن رن مم ام ُّٱ

 مي زي ري ٰى ين ىن

 جبهئ مئ خئحئ جئ  يي ىي ني

ٱَّ جت  هب مب خب حب

 39 56 غافر

39 

 اك  يقىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 يل ىل مل يك ىك مك لك

 َّ من زن رن  مم ام
 68 34 فصلت
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40 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم

ٱَّ جي يه ىه مه جه

 54 23 الزخرف

41 

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم
 خيحي جي يه ىه مه جه ين
ٱَّ يي ىي  مي

 49 23 اجلاثية

42 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم
 يي ىي مي خي  حي جي يه ىهمه
ٱَّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ

 70 12 احلجرات

43 
  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ

ٱَّ....... مص خص حص مس

 51 6 التحرمي

44 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ
 مح جح مج حج مث  هت مت خت
ٱَّ  خس حس جس مخ جخ

 27 (7-1) املدثر

45 
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ

 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ
ٱَّىت نت مت زت

 31 (10-7) الشمس

46 
 َّ حي جي يه ىه مه ُّٱ

ٱ
 71 1 اهلمزة
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ثفهرس األحادي  

 رقم الصفحة احلديث 
 28 ))اتق اهلل حيثما كنت أو أينما كنت((

يزين وهو مؤمن, وال يشرب اخلمر حني يشرب وهو ))ال يزين الزاين حني 
 مؤمن, وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن((

28 

))واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن قيل: ومن يا رسول اهلل؟ قال: الذي 
 ال يأمن جاره بوائقه((

28 

واليوم  ))من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن باهلل
اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو 

 ليصمت((

28 

 28 ((أخالقا أحسنهم إميانا املؤمنني ))أكمل
 29 ((واحلياء شعبة من اإلميان شعبًة, وستون بضع   اإلميان))
 على الناس أمنه َمن واملؤمنُ  ويِده, لسانِه من املسلمون َسِلمَ  َمن املسلمُ ))

 ((وأمواهِلم ِدمائهم
29 

 29 ))آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤمتن خان((
 ِإيلّ  أَبغَضكم وإن َأخالقًا, َأحاسُنكم: اآلخرة يف مىّن  وأَقرَبكم ِإيلّ  َأحبَّكم ))إنَّ 

 الثرثارون(( املتفيهقون, املتشّدقون, َأخالقًا, َأسوؤُكم: اآلخرة يف مىّن  وأَبعدَكم
29 

من عبد يسرتعيه اهلل رعية, ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته, إال حرم  ))ما
 (اجلنة(اهلل عليه 

52 

 52 ((راع وكلكم مسئول عن رعيته ))كلكم
الرجل راع يف أهل بيته ومسئول عن رعيته, واملرأة راعية يف بيت زوجها ))

 (رعيتها(ومسئولة عن 
52 

 54)).......ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه الرسول صلى اهلل عليه 
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 ....((وسلم
 55 ))الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل(( 
 56 ))ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب((

 59 ))يا ويلي لقد شقيت إن مل أعدل((
 68 , ومن يتصرب يصربه اهلل(()ومن يستعفف يعفه اهلل ومن يستغن يغنه اهلل

وسط  يف وبيت حمقا, كان وإن املراء ترك ملن اجلنة ربض يف بيت زعيم ))أنا
 حسن ملن اجلنة أعلى يف وبيت مازحا, كان وإن الكذب ترك ملن اجلنة

 خلقه((

70 

 71 ))خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي((
))مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء, كحامل املسك ونافخ الكري: فحامل 
املسك إما أن حيذيك )يعطيك جمانا(, وإما أن تبتاع منه, وغما أن جتد منه 
 .رحيا طيبة, ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك, وإما أن جتد منه رحيا خبيثة((

84 

 96 ))إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق((
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 األعالم فهرس

 رقم الصفحة العلم 
 14 أمحد بن اخلليل
 14 فارس بن أمحد احلسني أبو

 19 مسكويه بن أمحد أبوعلي
 19 الغزايل حممد أبوحامد
 21 اجلرجاين الشريف

 25 شاهني عبد الصبور
 27 جبل معاذبن
 28 صخر بن عبد الرمحن أبوهريرة
 36 إنغلز فريدريش
 47 تيمية ابن أمحد
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الكويت,  -, مكتبة الفالحدراسات يف الثقافة اإلسالمية, د. رجب سعيد شهوان -30

 م.1981, 2ط
ة سعيد رأفت, الدراسة العلمية للسلوك االحنرايف, لسمري نعيم أمحد, نشر مكتب -31

 م.1985القاهرة, 
دستور األخالق يف القرآن, د. حممد عبداهلل دراز, حتقيق وتعليب وتعريب:  -32

 م.1998 -10لبنان, ط -بريوت -عبدالصبور شاهني, مؤسسة الرسالة
دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي د. يوسف القرضاوي نشر: مكتبة وهبة   -33

 م.1995 1طـ
 م.1998 -1القاهرة, طـ -البن ماجة, دار احلديثسنن ابن ماجة,  -34
سري أعالم النبالء لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز  -35

 م.2006القاهرة,  الطبعة:  -الذهيب  نشر: دار احلديث
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االسكندرية  -سيسيولوجيا االحنراف, سامية حممد جابر, دار املعارف اجلامعية  -36
2004. 

سيكولوجية العدوان خليل قطب أبو قورة مكتبة الشباب, اهليئة العامة لقصور الثقافة  -37
 .1996القاهرة 

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ألمحد بن فارس بن  -38
 م.1997 1زكريا القزوي  الرازي, أبو احلسني  نشر: حممد علي بيضون, ط

العربية أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  الصحاح تاج اللغة وصحاح -39
بريوت  –هـ( حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار , نشر: دار العلم للماليني 393)املتوىف: 

 م. 1987,  4طــ
صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان أليب عبد الرمحن حممد ناصر الدين, بن  -40

 -نشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع, الرياض احلاج نوح بن جنايت بن آدم, األلباين , 
 م. 2002 – 1اململكة العربية السعودية, ط

 1عمان, طـ -الضبط االجتماعي, ملعن خليل عمر, دار الشروق للنشر والتوزيع -41
2006. 

طبقات الشعراء لعبد اهلل بن حممد ابن املعتز العباسي, حتقيق: عبد الستار أمحد فراج  -42
 .3لقاهرة طـا –نشر: دار املعارف 

مصر,  -اخلشاب, دار الكاتب العريب مصطفى للدكتور ومدارسه االجتماع علم -43
 هـ.1387طبعة عام 

 بريوت. -, دار عامل الكتب2علم األخالق اإلسالمية د. مقداد يلجن.طـ -44
الفكر اإلسالمي والثقافة العربية املعاصرة يف مواجهة حتديات االستشراق والتبشري  -45

 ور اجلندي, دار االعتصام.والغزو الثقايف, ألن
 م.2005, د. عزت السيد أمحد, دمشق فلسفة األخالق عند اجلاحظ -46
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 .1964, 1بريوت, طـ -يف معركة احلضارة قسطنطني زريق دار العلم للماليني -47
لسان العرب حملمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, مجال الدين ابن منظور األنصاري  -48

 هـ.1414, 3بريوت, طـ –ار صادر هـ(  نشر د711اإلفريقي )املتوىف: 
 م. 1939دوين سوذرالئد . فيالدلفيا : ليبنكوت , ال مبادئ علم االجرام -49
املتالعبون بالعقول  تأليف: هربرت أ. شيللر. ترمجة: عبدالسالم رضوان. من  -50

 .243اصدارات سلسلة عامل املعرفة رقم
 36جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية, العدد  -51

 .1435العدد الثاين , رجب  –براهني جملة  -52
 :, حتقيقتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ل جمموع الفتاوى -53

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف, املدينة  :, نشرعبد الرمحن بن حممد بن قاسم
 م1995هـ/1416 :النبوية, اململكة العربية السعودية

العلمية )التعامل....(, لبكر أبو زيد, دار العاصمة للنشر والتوزيع. اجملموعة  -54
 هـ.1416

خمتار الصحاح   لزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي,  -55
 م.1999, 5بريوت, طــ -حتقيق: يوسف الشيخ حممد , املكتبة العصرية

 أيوب بن بكر أيب بن نستعني, حملمد وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني مدارج  -56
 البغدادي, نشر: دار باهلل املعتصم اجلوزية, حتقيق: حممد قيم ابن الدين مشس سعد بن

 م1996 - هـ 1416, 3بريوت, ط – العريب الكتاب
 -املدخل لعلم االجتماع اإلسالمي, صالح مصطفى الفوال, دار غريب -57

 م.2000االسكندرية, 
 , دار الشروق.مد قطبمذاهب فكرية معاصرة حمل -58
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 أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد حنبل أليب بن أمحد اإلمام مسند -59
 عبد بن اهلل عبد د: وآخرون , إشراف مرشد, عادل - األرنؤوط شعيب: حتقيق الشيباين
 م. 2001 - هـ 1421, 1الرسالة,طـ مؤسسة: الرتكي, نشر احملسن

وسلم  عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند -60
 عبد فؤاد النيسابوري, حتقيق: حممد القشريي احلسن أبو احلجاج بن تأليف: مسلم

 بريوت – العريب الرتاث إحياء الباقي, نشر: دار
 م.1987املشاكل االجتماعية والسلوك االحنرايف, حممد عاطف غيث, -61
ه لعبداهلل حممد خوج املركز العريب للدراسات مظاهر اجلنوح عند األحداث وأسباب -62

 . 1988األمنية والتدريب 
/  القادر عبد حامد/  الزيات أمحد/  مصطفى إبراهيم)الوسيط, تأليف:  املعجم -63

 الدعوة . بالقاهرة نشر : دار العربية اللغة ,  من إصدارات جممع(النجار حممد
حممد املعروف بالراغب األصفهاين  املفردات يف غريب القرآن أليب القاسم احلسني بن -64

 هـ. 1412 - 1دمشق , طـ -حتقيق: صفوان عدنان الداودي نشر: دار القلم
مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس حتقيق : عبد السالم حممد هارون, نشر  -65

 م. 1979دار الفكر, 
 مصر. -القاهرة -, دار األنصارمقدمات العلوم واملناهج ألنور اجلندي -66
, 3الكويت, طـ -مة يف علم األخالق, د. حممود محدي زقزوق, دار القلممقد -67

 م.1983
املوافقات يف أصول الشريعة أليب إسحاق الشاطيب شرح الشيخ عبداهلل دراز  دار  -68

 الفكر العريب من دون تاريخ.
 موقع األلوكة -69
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ي  ندوة دور االسرة يف رعاية و تنمية الطفل نظرة مستقبلية, د/ مسية سعيد االلف -70
 م.2000 ,اجمللس األعلى لألسرة 

 .2007, 1هكذا هزموا اليأس, سلوى العضيدان, مؤسسة اجلريسي, ط -71
وهم اإلحلاد للدكتور عمرو الشريف. تقدمي د. حممد عمارة هدية جملة األزهر  -72

 هـ.1435
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 فهرس الموضوعاتخامسا : 
 1 ______________________________________________________________ المقدمة

 3 ______________________________________________________ الموضوع أهداف

 3 _______________________________________________________ السابقة الدراسات

 7 ________________________________________________________ -:البحث منهج

 10 _____________________________________________________ -:البحث تقسيمات

 12 ________________________________________________________ واإلهداء الشكر

 13 _____________________________________________________________ التمهيد

 14 ____________________________________________________ اآلثار تعريف : أوال

 14 ___________________________________________________ الثقافة تعريف :  ثانيا

 17 ________________________________________________ :الخلق سوء تعريف : ثالثا

 17 ____________________________________________ (:سوء) كلمة تعريف -1

 18 _____________________________________________________ :الخلق تعريف-2

 23 __________________________________________________ :لقالخ سوء تعريف -3

 25 ____________________________ العقدي المجال في الخلق لسوء اآلثارالثقافية:  األول المبحث

 25 ___________________________________________ واألخالق اإليمان بين العالقة : أوال

 30 _______________________________________ واألخالق العقيدة بين االرتباط أوجه: ثانيا

 30 ______________________________________ -:في يتجلى واألخالق بالعقيدة ارتباط هناك

 34 _______________________________________ :األخالقي التأسيس في قضاياعقدية : ثالثا

 34 __________________________________ :األخالقية القيمة مصدر تحديد: األولى القضية

 36 __________________________________ -:للتغيير اإلنسان أخالق قابلية:  الثانية القضية

 37 _______________________________ الخلقي بالحكم والقصد النية ارتباط:  الثالثة القضية

 38 ____________________________ :فيه السيئة األخالق وأثر المعاصر العقدي االنحراف : رابعا  

 43 ___________________________ الفكري المجال في الخلق لسوء اآلثارالثقافية:  الثاني المبحث

 43 ___________________________________________ الفكري االنحراف معنى بيان : أوال

 45 _____________________________ النفس نظرعلماء وجهة من الفكري االنحراف مفهوم : ثانيا

 46 ___________________________________________ :الفكري القيمي التكامل أهمية : ثالثا

 47 ________________________________ : الظاهري بالسلوك الفكري االنحراف ارتباط -:رابعا

 48 ___________________________________________ :الفكري االنحراف أسباب : خامسا

 56 ______________________________ -:الخلق بسوء المرتبط الفكري مظاهراالنحراف : سادسا

 61 ___________________________ أخالقي خلل إلى انحرافها عائد منحرفه فكرية مذاهب : سابعا

 61 ________________________________________________ :الماركسية -1

 62 ______________________________________________ :الجديد اإللحاد -2

 63 ______________________________________________________ -:المبحث خاتمة

 65 ____________________________الخلقي المجال في الخلق لسوء اآلثارالثقافية:  الثالث المبحث

 68 ______________________________ الفردي اإلطار في الخلق لسوء الخلقي األثرالثقافي :أوال  

 71 ______________________________ :األسري النطاق الخلقفي لسوء الخلقي األثرالثقافي :ثانيا  

 73 ____________________________ :االقتصادي المجال في الخلق لسوء الخلقي األثرالثقافي :ثالثا  
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 75 ____________________________ :اإلعالمي المجال في الخلق لسوء الخلقي األثرالثقافي :رابعا  

 78 _______________________ -:االجتماعي المجال في الخلق لسوء الثقافية اآلثار:  الرابع المبحث

 79 __________________________________________ :االجتماعي االنحراف تعريف : أوال

 81 ________________________________ -:الجريمة ومفهوم االنحراف مفهوم بين الفرق : ثانيا  

 82 __________________________________________ : االجتماعي االنحراف أسباب :ثالثا  

 87 _________________________ :ونقدها باالنحراف المتعلقة الغربية االجتماعية النظريات :رابعا  

 87 ____________________________________________ االنحرافي االنتقال -1

 89 ________________________________________ االجتماعي القهر نظرية -2

 90 ____________________________________ (: االجتماعي الضبط)  يةنظر -3

 91 ____________________________________ (:االجتماعي االلصاق)  نظرية -4

 93 ___________________________________________ : اإلسالمية النظرية -5

 95 ____________________________ -:األخالقية القيمة تحديد في دورالمعاييراالجتماعية :خامسا  

 96 ____________________________________ :االجتماعي السلوك في األخالق أهمية : سادسا  

 97 _____________________ :االجتماعي االنحراف من الوقاية طرق أفضل الخلقي التحصين : سابعا  

 100 ____________________________________________________________ الخاتمة

 100 ________________________________________________________ :النتائج: أوالا 

 101 ______________________________________________________ :التوصيات: ثانياا 

 102 _________________________________________________________ الـفــهــارس

 112 _______________________________________________________ األحاديث فهرس

 114 ________________________________________________________ األعالم فهرس

 115 ____________________________________________ والمراجع المصادر فهرس: رابعاا 

 122 _______________________________________________ الموضوعات فهرس: خامساا 
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