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ملخص البحث

رغم أ ّف الرؤية اضتالية للسياحة أخذت غتاال واسعا يف العامل وفق الفلسفة اإلغريقية القدنتة واليت يدور
ػتتواىا حوؿ التمتع و اللّذة دوف مراعات حدود العقائد وتفعيلها ،الذي أدى إىل تقوقع اظتفهوـ
الدوؿ العربية اإلسبلميّة على األماكن الفاسدة و اظتلهيات الغَت شرعية سواء من
السياحي يف بعض ّ
ناحية تفشي العري واألغاين الصاخبة أو من شرب اطتمور وتعاطي بعض ا﵀رمات ؽتا أدى إىل
اقصاء الفئة اظتتديّنة  ،وجعلها تنكر السياحة مبفهومها اظتعاصر وتنبذىا بل وحتاوؿ االبتعاد عنها
وأخذ موقف سليب  ،إال أ ّف اظتفهوـ القرآين للسياحة جاء ليصحح ىذا اظتفهوـ حيث ؾتده أخذ
التعرؼ عليو والوقوؼ على اسًتاتيجيتو  ،وبذلك فإ ّف ىذه
مفهوما واسعا شامبل حتاوؿ ىذه الدراسة ّ
الدراسة هتدؼ إىل تأسيس فقو دعوي للسياحة ينبٍت على النظرة التوحيدية يف ؼتاطبة الذات
اإلسبلمية أو اآلخر الغَت مسلم على حد سواء  .وتظهر أقتيّة الدراسة من خبلؿ أقتيّة السياحة يف
العصر الراىن واليت أخذت أبعاد واسعة اظتدى من السياسي أو اإلقتصادي أو التارمتي أو األثري
لتشمل الكثَت من اظتناطق الطبيعية على ؼتتلف مواقعها ،بل أهنا أصبحت مصدر أساسي من
الدوؿ .ألجل ؾتاح مفردات البحث وؼترجاتو تستحضر الباحثة اظتنهج
مصادر االقتصاد للكثَت من ّ
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االستقرائي واظتنهج الوصفي يف ػتاولة جادة لبسط العناصر التالية  :مقدمة  ،تعريف السياحة لغة
واصطبلحا  ،و الوقوؼ على اظتفهوـ القرآين للسياحة ،الوسائل اظتاديّة يف القرآف الكرمي وبعدىا
االتصايل  ،مرتكزات اسًتاتيجية االدارة السياحية يف القرآف الكرمي  ،األبعاد الدعوية للسياحة ،
اطتادتة  ،توصيات الدراسة .
كلمات افتتاحية :اسًتاتيجية اإلدارة السياحية ,اظتساجد.
Abstract
While the vision of tourism is becoming increasingly popular in the eyes of the
world, but what is happening now is the practice of tourism that based on the
unlimited enjoyment, filled with things that are contrary to Islam such as nude
dance, songs and wine. This is contrary to the principles of tourism in Islam.
Therefore, this study aims to provide a clear explanation about tourism based on the
Tauhidic perspective, which can be regarded as a guideline for Muslim and nonMuslim. Such understanding are very important because tourism sector contribute
significantly to the economic development in many countries in this world. This
study is a qualititative study that focus on exploring the fact in Quran that related to
the philosophy, goals and strategy of tourism.
Keyword: Tourism Management Strategy, mosque.

التمهيد
تبُت أف جلّها رّكز يف تفصيل عمل
بعد اإلطبلع على معظم ما كتب يف اسًتاتيجية اإلدارة السياحيّة ّ
اظتؤسسات إداريا واظتتمحورة يف قيامها بالعديد من األعماؿ ،متمثلة يف تنظيم األعماؿ السياحية و
تنظيم الرحبلت و اإلشراؼ على حجز تذاكر الطَتاف و غَتىا و نقل السائحُت بصور النقل
األخرى و غَتىا من اظتناشط و تعتمد إدارة األعماؿ السياحية على تطبيق مبادئ اإلدارة يف تسيَت و
رفع كفاءة العمل يف اظتؤسسات السياحية على اختبلؼ نشاطها مع مراعاة اطتصوصية اليت تتسم ّٔا
تلك اظتشروعات حيث يتم تطبيق أىم اظتبادئ و األسس اإلدارية البلزمة للعمل يف منشأة السياحية
من ختطيط و تصميم و رقابة و توجيو للجهود و تغذية راجعة مستمرة مبا يسهم يف حتقيق أىداؼ
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تلك اظتؤسسات من حتقيق عوامل اصتذب السياحي و حتقيق نسب أرباح تتناسب مع اصتهود اظتبذولة
يف العمل اإلداري و تتناسب كذلك مع حجم نشاط اظتنشأة السياحية نفسها و عدد العاملُت ّٔا و
تتمثل أقتية األعماؿ السياحية يف ضرورة اإلظتاـ بالعديد من العمليات و الفعاليات اظتتنوعة اليت
يضمها العمل السياحي متمثلة يف اإلشراؼ على استقباؿ السياح و إعداد الربنامج السياحي
اظتناسب عتم و كذلك التحقق من توافر اطتدمات السياحية و الفندقية اظتختلفة و التحقق كذلك من
الناظم ا﵀اسيب اظتسيطر على تسجيل البيانات اظتالية للمؤسسات السياحية و توافر األمن و كذلك
العروض الًتوكتية اظتختلفة و منظومة إعداد العاملُت و تدريبهم بشكل متميز لتقدمي أفضل مستوى
متاح من اطتدمات للعمبلء و القدرة على مهارات التواصل الفعاؿ و مبا لتقق للعمبلء مستوى
الراحة و اظتعاملة اصتيدة اليت يرغبوف باضتصوؿ عليها خبلؿ فًتة اإلقامة كما يلزـ كذلك اإلشراؼ
على اطتدمات اظتقدمة للسياح و التحقق من جودهتا و متابعة عوامل األمن و التأمُت يف اظتؤسسة
السياحية و بذلك تتضمن إدارة األعماؿ السياحية كل ما من شأنو حتقيق التميز و النجاح لتلك
اظتؤسسات يف عملها يف آّاؿ السياحي حتقيقا للربح االقتصادي وىذا ال ننكره  ،لكن حبّذ لو
نلتفت قليبل ظتا ىو أعظم من ذلك بل ويكملو ويقويو وىو اإلىتماـ باصتانب اإلنساين والروحي
والعقدي للبعد السياحي  ،لذلك فإف ىذه الدراسة ترمي إىل وضع اسًتاتيجيّة دعوية تكميلية
للتقنيات اظتعتمدة يف تطوير السياحة مبا يتماشى مع اظتراد القرآين وفقا الستكماؿ اعتدؼ األعظم من
تنظيم السياحة وتطويرىا دعويا حتقيقا لدفع األمة اظتسلمة ؿتو الكماؿ واصتماؿ والتميّز يف إضافة
التشرد يف ظل اضتضارة الزائفة.
نوعيّة لبلنسانيّة وحفاظا على البشريّة من الضياع والتميّع و ّ
وسائل مادية في القرآن الكريم وبُع ُدىا االتصالي باإلنسان :
ْ
س
نستطيع أف نقرر ابتداءا أ ّف اضتقيقة اإلنسانية دتيل إىل اإلنتاف باظتاديات أكثر من اظتعنويػات وتَأنَ ُ
باظتلموس قبل ا﵀سوس ،ويف سبيل إنشاء حقائق اعتقادية يف الضمائر ،وتثبيتها يف النفوس،
التصورات
وتعميقها يف الكياف البشريّ ،
وبث اضتياة النابضة الدافعة فيها ،مكيّْفة للمشاعر و ّ
تصور استخبليف ،لتتوي سياؽ
واألعماؿ واضتركات اإلنسانية ،ويف سبيل إنشاء عقدي مبٍت على ُّ
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السور واآليات القرآنية على شىت اظتؤثرات اظتادية اظتوحية إىل اإلنتاف بالوحدانية ،وإيقاعاهتا التنبيهية
ويفصلها،
اليت تلمس أوتار الكياف البشري كلها يف عمق واستجاشة ،وىو يعرض ىذه اضتقائق ّ
مبنطق العقل ،وفطرية النفس.
ألوؿ وىلة الذي أخذ مسميات للكوف
وىذا ما نلحظو جليا يف فهرس السور يف اظتصحف الشريف ّ
اظتنظور لداللة االعتبار والتمعن الكونية  ،حيث ؾتدىا ابتداءا من سورة البقرة و من سورة األنعاـ ،
الشمس  ،اللّيل  ،الفيل  ،الفلق
الدخاف  ،النجم  ،القمر  ،الطارؽ ّ ،
النحل  ،الكهف  ،النّمل ّ ،
واليت دتثل يف اطارىا العاـ وسائل مرئية ماديّة يستطيع اإلنساف اإلحساس بوجودىا دوف غتادلة  ،وإف
كانت حتمل يف ػتتواىا التفصيلي قصص وعرب وأىداؼ عقدية خاصة ،إال أهنا حتمل غتتمعة مدلوؿ
تواصل عقدي تنبيهي بُت رب الكوف والبشريّة رتعاء مرتكزه حوؿ عقيدة التوحيد والربوبيّة تدعوا إىل
سياحة العقل فيها .
تأسيساً على ما تقدَّـ فإف الوسائل اظتادية يف القرآف الكرمي من اظتنظور العقدي-كما تسطرىا الكاتبة
 ىي":الوسائل اليت تستوعبها األعضاء اطتمس واليت اعتمدىا القرآف الكرمي يف اتصالو باآلخر ،أوحث األمة اظتسلمة وأفرادىا على استثمارىا من أجل بناء عقيدة التوحيد وفق التصور االستخبليف
ّ
لؤلرض" وىذه الوسائل تؤّكد فرضيّة مفادىا أف القرآف الكرمي ىو وسيلة اتصالية يف حد ذاتو لتتوي
على غتموعة من الوسائل اصتزئية.
وانطبلقا من ىذا التعريف ،وباستقراء اآليات القرآنية ،تَ ّبُت أف ذتة غتموعة ىائلة من اظتاديات اليت
اعتمدىا القرآف الكرمي ألجل حتقيق تواصل فعاؿ مع االنسانيّة من منظور سياحي يتوافق حتما مع
الطبيعة البشريّة  ،وىي وإف كانت تتداخل معها يف بعض اضتيثيات ،إال أنو نتكن تصنيفها يف صيغة
ُكليّة يف ثبلثة مستويات مادية تندرج حتتها غتموعة من اصتزئيات نستحضر بعضها للتمثيل ونًتؾ
بعضها ،على أف البعض اآلخر يبقى من أسرار وإعجاز القرآف الكرمي قد ال نتكن استدراكو ويبقى
172

استراتيجية اإلدارة السياحية في المنظور الدعوي دراسة في تفعيل المسخرات والمساجد في المفهوم القرآني

يف عامل الغيب عنده سبحانو وتعاىل ،وىذه اظتستويات نفصلها يف -1 :اظتسخرات – 2 ،اظتساجد،
-3الكونيات .
نفصلها مبا فتح ا﵁ بو علينا يف :
 -1مرتكزات االستراتيجيّة القرآنية للسياحة :
 - 1-1بسط القول في المسخرات وبعدىا االتصالي باالنسان.
أ -المعنى اللغوي:

اظتسخرات يف اظتفهوـ اللغوي من الفعل سخر( :س -خ -خ -ر) :مبعٌت ذلّل أو قهر ،ويقاؿ
ِ
َج ٍل
سخرتُو مبعٌت ّ
َ
هرتُو وذلّلتُو ،كما قاؿ ا﵁ تعاىلَ }:و َس َّخَر الش ْ
س َوالْ َق َمَر ُكلّّ َْكت ِري أل َ
سخرتُو أي قَ ْ
َّم َ
سخرت السفينة إذا
وسخره
تسخَتا :كلّفو عمبلً ببل أُجرةٍ .ويقاؿ ّ
ُم َس ِّمى﴾ (الرعد )2:أي ذلّلهماّ ،
ً
الريح) .ابن منظور ،د.ت.)203 :
أطاعت وطاب عتا ّْ
سخٌر
سخرات :مبعٌت ُمكلَّفات لئلنتفاع ّٔا .وكل ما ذَ ّؿ وانقاد أو هتيّأ لك على ما تريد ىو ُم َّ
وم َّ
ُ
اخر :إذا أطاعت وطاب عتا الريح).ابن منظور ،د.ت .)203
والتسخَت :التّذليلٌ ،
وسفن سو ٌ
ب -مادة التسخير في القرآن الكريم:
وردت لفظة التّسخَت ومشتقاهتا يف القرآف الكرمي ستسة وعشرين مرة ( .)25عبد الباقي ،د.ت:
)441
(سخر) العائدة على اطتالق سبحانو وتعاىل أكثر مساحة ،حتمل كلّها نفس اظتعٌت
وأخذت لفظة ّ
الذي يدور حوؿ(:تذليل كل األمور اليت خلق خلقها ا﵁ تعاىل طتدمة اإلنساف) حيث أكثر من مرة
سخر﴾ اضتج .65:أوبالضمَت "ىو" العائد على اسم
بذكر لفظ اصتبللة مثل قولو﴿ :أمل ترى أ ّف ا﵁ ّ
سخر البحر﴾( النحل.)14 :
اصتبللة ،مثل قولو﴿ :وىو الذي ّ
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س َوالْ َق َمَر
إذ أ ّف اظتوىل ّ
عز وجل عندما ذكر يف قولو تعاىلَ ﴿ :و َس َّخَر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنػ َ
َّه َار َوالش ْ
َّم َ
ِ
ك َآلي ٍ
وـ مس َّخر ٌ ِ ِ
ات لَِق ْوٍـ يَػ ْع ِقلُو َف ﴾ (النحل .)12 :دؿ على دقيق صنعو
َوالن ُ
ات بأ َْم ِرهِ إ َّف ِيف َذل َ َ
ُّج ُ ُ َ َ
﴿وَما َذ َرأَ لَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض
وعلمو ،وىي تابعة
ّْ
ومفصلة (سورة النحل )11-10 :وعطف عليها بقولو َ
ِ
ِ
ك َآليَةً لَِق ْوٍـ يَ َّذ َّكُرو َف﴾ (النحل ،)13 :أي "سخر لكم ما ذرأ لكم يف األرض"
ؼتُْتَل ًفا أَلْ َوانُوُ إِ َّف ِيف ذَل َ
ِ
ض َذلُ ًوال
(ابن عاشور ،د.ت ،) 117:وىذه اآلية تفصيل لقولو تعاىلُ :
﴿ى َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ِ
ور﴾ (اظتلك.)15 :
فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزق ِو َوإِلَْي ِو الن ُ
ُّش ُ
ؤّذا يتبُت أف مادة التسخَت يف القرآف الكرمي عتا بعد عقدي واضح ،إذ كل معناىا يتماشى مع
اظتعٌت اللغوي ،وىو التذليل بانقياد وطاعة ﵁ عز وجل ،فكل ما أراده ا﵁ تعاىل أف يذلل طتدمة
تعاىل﴿وإِ ْف ِم ْن َش ْي ٍء
اإلنساف ولنفعو فهو مقهور ﵁ ال نتلك لنفسو إال االنقياد ألمر ا﵁ ،وفيو قولو
َ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ورا﴾ (اإلسراء.)44 :
إَّال يُ َسبّْ ُح ِبَ ْمده َولَك ْن َال تَػ ْف َق ُهو َف تَ ْسبِ َ
يما َغ ُف ً
يح ُه ْم إنَّوُ َكا َف َحل ً
ووردت لفظة "مسخرات" اليت اختارهتا الكاتبة من بُت الوسائل اظتادية يف االتصاؿ باآلخر :ثبلث
ِ
الشمس والْ َقمر والنُّجوم مسخ ٍ
وم
ُّج ُ
َّرات بِأ َْم ِره﴾ األعراؼَ ﴿ ،54:والن ُ
مرات يف قولو تعاىلَ ﴿ :و َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
مس َّخر ٌ ِ ِ ِ
ات لَِقوٍم ي ْع ِقلُو َن﴾ النحل﴿ ،12 :أَلَم ي روا إِلَى الطَّْي ِر مسخَّر ٍ
ك ََلي ٍ
ات
ْ ََ ْ
ْ َ
ات بِأ َْم ِره إِ َّن في ذَل َ َ
َُ َ
َُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ك ََليَات ل َق ْوم يُ ْؤمنُو َن﴾ النّحل .79:حتمل
فِي َج ِّو َّ
الس َماء َما يُ ْمس ُك ُه َّن إَِّال اللَّوُ إِ َّن في َذل َ
رتيعها نفس اظتعٌت :وىو "مذلبلت" كما سنوضحو أدناه.
ج  -المعنى االصطالحي:
إف من أىم اظتفسرين الذين اىتموا مبصطلح "التسخَت" ،وأواله تفصيبل يتماشى مع أجبديات كتابنا،
ىو اإلماـ الطاىر ابن عاشور ،حيث أورد أف التسخَت ىو":تصريف الشيء غَت ذي اإلرادة يف عمل
عجيب أو عظيم ،من شأنو أف يصعب استعمالو فيوِ ،بيلة أو إعتاـ ،تصري ًفا يسَته من خصائصو" (
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ابن عاشور ،د.ت )129:وطرح غتموعة من األمثلة منها :تسخَت ال ُفْلك اظتسخر يف البحر بالريح أو
اصتذؼ.
كما أف ىناؾ غتموعة من التعريفات اظتعاصرة ،اليت تنطلق من توجهات ؼتتلفة ،حسب اختبلؼ
الدراسة اظتطروحة ،من ذلك التسخَت يف اصتانب الدعوي ،والذي اعتٌت بو األستاذ الدكتور فتحي
يكن ،وارتقى بو إىل أف جعلو فقهاُ فأشتاه "فقو التسخَت" ،وىي دراسة من وجهة نظر دعوية خاصة
بتطوير اإلطارات داخل اضتركات اإلسبلمية ودروىا الدعوي(.يكن)1999:245 ،
اختارت الكاتبة أقرّٔا إىل البحث مع بعض االستدراكات:
األوؿ :التعريف الذي أطلقو جودت سعيد ،حيث قاؿ :التسخَت ىو":الوصوؿ بالعلم -اظتعرفة
السنة -إىل أقصى غاياتو طتدمة اإلنساف يف حياتو اليومية" (.سعيد،
النظرية للقانوف و ُّ
 )HTTP://JAWDAT SAID.NET/INDEX.PHP?TITLE:%D8%B3%8%لكن
السؤاؿ اظتطروح ما ىي الغايات اليت يقصدىا جودت؟ على ماذا تنبٍت حياتو اليومية؟ وإف كاف
أجاب عن بعض من ىذه األسئلة يف شروحاتو ،إال أ ّف التعريف لتتاج ضبطًا أكثر.
السيد الفاعل اظتريد ،ىو خضوع مسبّق
أما عماد الدين خليل فَتى أ ّف التَّسخَت لئلنساف بصيغة َّ
لكتلة العامل والطبيعة لتلبية متطلبات خبلفتو يف األرض وإعماره للعامل على عُت ا﵁ (خليل ،د.ت)،
س َوالْ َق َمَر ﴾ (النحل ،)12 :كما يؤكد يف
﴿و َس َّخَر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنػ َ
َّه َار َوالش ْ
مث أورد قولو تعاىلَ :
َّم َ
السنن" ،إذ أ ّف عبلقة اإلنساف بالكوف مل تكن
كتاب آخر أ ّف ذتّة تبلزـ بُت التسخَت والكشف عن ّ
أبدا عبلقة صراع وتناقض واقتتاؿ ،كما ىو عند الغرب ،إّفتا ىو ػتاولة الكشف والتنقيب واإلندماج
للوصوؿ إىل أكرب قدر ؽتكن من التفاىم بُت اإلنساف وبُت العامل بعد الكشف عن ُسننِو ونواميسو
الطّبيعية" (خليل ،د.ت )303 :وىذا ما ؿتاوؿ تأكيده يف أ ّف القرآف الكرمي كما يهدؼ بصريح
اظتسخرات واستثمارىا ألجل حتقيق االستخبلؼ اظتطلوب.
العبارات يف توجيهو اآلخر ؿتو َّ
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سخرات على ّأهنا":عناصر البيئة الطبيعية مثل الشمس والقمر والرياح ،والسحاب
عرؼ اظتُ ّ
كما تُ ّ
الزروع واظتعادف اظتوجودة يف باطن األرض" (.عارؼ ،د.ت:
واألهنار واصتباؿ والبحار واضتيوانات و ُّ
)398
اظتسخرات
سخرات يف ىذا التعريف حتصر اظتفهوـ يف العناصر الطبيعية فقط ،لكن ما موقع
َّ
إ ّف اظت َّ
ُ
سخرات االصطناعية اليت قامت على أساس
البشرية أو اإلنسانية من التّعريف؟ ومنو ما َم ْوقع اظت َّ
ُ
الطّاقة العقلية لئلنسانية؟.
إنّنا نرى أ ّف التعريف الذي متَْ َدـ البحث ،ويَنطلق ِمن مفهوـ ﴿أَ َملْ تَػَرْوا أ َّ
َف اللَّوَ َس َّخَر لَ ُك ْم َما ِيف
ِ
ِ
السماو ِ
اىرةً وب ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
اطنَةً﴾ (لقماف ،)31 :كتب أف لتوي كل
ض َوأ ْ
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم ن َع َموُ ظَ َ َ َ
َّ َ َ
فعل
العناصر اظتادية واظتعنويّة ،البشريّة والطبيعيّة ،اظتلموسة وا﵀سوسة ،الظّاىرية والباطنيّة ،اليت تُ ّْ
اظتسخرات يف اظتفهوـ االتصايل من البعد
االتصاؿ اإلنساين كما أراده القرآف الكرمي ،وبناءً عليو ،فإ ّف ّ
العقدي يف القرآف الكرمي -كما تراه الكاتبة "-ىي كل اظتذلّبلت اليت أوجدىا ا﵁ يف السماوات أو
معا وتواصل ّٔا مع
الباطٍت منها والظّاىري،
رتيعا،
البشري منها والطبيعي أو الناتج عنهما ً
األرض ً
ّ
ّ
اآلخر من أجل حتقيق عقيدة التوحيد".
السماو ِ
ض َِ
ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
رت ًيعا
﴿و َس َّخَر لَ ُك ْم َما يف َّ َ َ
وىذا التعريف مستنبط من صريح قولو تعاىل َ
ِ
ك َآلي ٍ
ِ ِ
ات لَِق ْوٍـ يَػتَػ َف َّكُرو َف﴾ (اصتاثية .)13 :وقولو تعاىل ﴿إِ َّف َربَّ ُك ُم اللَّوُ الَّ ِذي َخلَ َق
مْنوُ إ َّف ِيف َذل َ َ
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
س
ض ِيف ستَّة أَيَّ ٍاـ ُمثَّ ْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
استَػ َوى َعلَى الْ َعْر ِش يػُ ْغشي اللَّْي َل النػ َ
َّه َار يَطْلُبُوُ َحثيثًا َوالش ْ
َّم َ
اطتَْلق و ْاألَمر تَػبارَؾ اللَّو ر ُّ ِ
ٍ ِ ِ
ُت﴾ (األعراؼ.)54 :
ب الْ َعالَم َ
ُّج َ
َوالْ َق َمَر َوالن ُ
وـ ُم َس َّخَرات بأ َْم ِره أََال لَوُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ
موجو إىل اظتشركُت ابتداءً ،ولذلك كاف للتّأكيد
حيث بِتدبُّر اآليات اليت قبلها يَ ُّ
تبُت أ ّف "اطتطاب ّ
ِبرؼ (إ ّف) موقعو لرد إنكار اظتشركُت انفراد ا﵁ بالربوبية" ( ابن عاشور ،د.ت )122:وإذا كاف ما
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اشتملت عليو ىذه اآلية يزيد اظتسلمُت بصَتة بعظم وغتد ا﵁ وملكو الواسع ،ويزيدىم ذكرى بدالئل
اتعاضا باألسلوب التواصلي بالقرآف الكرمي مع اآلخر اظتنكر.
قدرتو و ً
وبالنظر إىل ىذه اآلية وعظمتها ؾتدىا تؤكد أ ّف اظتواد التسخَتية ىي وسيلة مادية اتصالية راقية تيشد
انتباه اآلخر ،وإذ ىي جاءت يف سياؽ التّأكيد على وحدانية ا﵁ وألوىيتو ،ونبذ ما يصد عنو وىو
اتّباع الشرؾ ،مث االستدالؿ على وحدانية ا﵁ واالمتناف خبلق األرض والتمكُت منها ،وخبلق أصل
البشر وخلقهم والغرض من ىذا االتصاؿ ىو التذكَت بعداوة الشيطاف ألصل البشر(األعراؼ :اآلية
 ) 16وتثبيت الوحدانية ﵁ الواحد األحد ألجل إصبلح اضتياة يف األرض ،وتعمَتىا باالستخبلؼ
اظتطلوب.
ذلك أف مبدأ التسخَت يرتبط بغايات االستخبلؼ ارتباطا ينعكس يف تفعيلو على مدى ؾتاح
االستخبلؼ يف اظتعمورة ،ومنو فهو وسيلة أساسية من الوسائل اظتادية يف ظاىرىا معنوية يف باطنها؛
إذ أهنا تعتمد أساساً على إمعاف الفكر ،وتشغيل العقل ألجل إظهار مسخرات مادية ملموسة تنطلق
كوف عبلقة اتصاليَّة بُت اظتوىل عز وجل
أساسا من النظرة التناسقية اصتمالية عتذه اظتسخرات ،لتُ ّْ
ً
سخرات ،يف
واآلخر بكل أصنافو وكتمع حىت أصناؼ الذات عن طريق إمعاف النظر يف ىذه اظتُ ّ
شكل اطتُضوع وف ًقا ظتتطلبات خبلفة اإلنساف يف اظتعمورة؛ لذلك ؾتد معظم اآليات التَّسخَتية وىي
معٌت منها :النحل -12ابراىيم  -32لقماف- 20
اآليات اليت ذكرت فيها مادة التسخَت إما لفظًا أو ً
النحل .12ختاطب بصيغة "السيد الفاعل" وىي عبارة سبق وإف استعملها الدكتور عماد الدين خليل
لتوضيح دور االنساف يف الكوف (خليل ،د.ت :ص  )313وىو اإلنساف يف عموـ اللفظ ،بل ال
متص فيها اظتسلم أي( :سخرنا للمسلمُت) أو(سخرنا للمؤمنُت) ذلك أف منطلق التسخَت
توجد آية ُّ
َشتَاءَ ُكلَّ َها﴾ (البقرة ،)31 :إذ يندرج التسخَت حتت ىذه األشتاء،
آد َـ ْاأل ْ
﴿و َعلَّ َم َ
مبٍت على قولو تعاىل َ
وكل ىذه األشتاء أوجدىا ا﵁ ألجل اإلنساف يف عمومو ،لتسهيل حياتو يف األرض" ،لكي لتقق
اإلنساف اظتدى األقصى ،الذي لتقق خبلفتو يف األرض ( ".خليل ،د.ت :ص )97
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سخرات:
وانطبلقا من ىذه اضتقيقة ؾتد أف القرآف الكرمي نبّو إىل نوعُت من اظتُ ّ
األوىل :اظتسخرات الطبيعية :ويسميها بعضهم"مسخرات عامل اآلفاؽ" وىي اظتسخرات اليت دعا ا﵁
سبحانو وتعاىل إىل استثمارىا ألجل حتقيق التوحيد ،وقد كثرت اآليات فيها ،إال أننا نتوقف عند
آيتُت منها ،ألننا نرى أهنما شاملتاف وكاملتاف ختدماف مبتغانا من البحث ،على أف كل اآليات تسَت
يف نفس سياؽ ىاتُت اآليتُت.
ض واختِ َبل ِ
اآلية األوىل ىي قولو تعاىل﴿:إِ َّف ِيف خْل ِق َّ ِ
ؼ اللَّي ِل والنػَّها ِر والْ ُف ْل ِ
ك الَِّيت
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
َ
ْ َ َ َ
ِ
ض َآلياتٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
الريَ ِ
ُت َّ
اح َو َّ
ص ِريف ّْ
الس َحاب الْ ُم َس َّخ ِر بَػ ْ َ
....وتَ ْ
الس َماء َوا ْأل َْر ِ َ
َّاس َ
ََْتري يف الْبَ ْحر مبَا يَػْنػ َف ُع الن َ
لَِق ْوٍـ يَػ ْع ِقلُو َف ﴾ (البقرة ،)164 :إف ىذه اآلية اليت َتمع معظم اظتسخرات اليت وىبها ا﵁ سبحانو
وتعاىل لئلنساف ،وىو يراىا كل يوـ ،لكن ،قد ال يدرؾ منافعها إال القوـ الذين يعقلوف ،واآلية يف
اظتسخر لو  -وىو
سخر  -وىو ا﵁ جلت عظمتو -و َّ
ىذا السياؽ تأيت لتبٍت اتصاال مباشراً بُت من ّ
اإلنساف -اآلخر أو الذات .من أجل غرض واضح تبيّنو اآلية اليت قبلها وىي قولو تعاىلَ ﴿:وإِ َعتُ ُك ْم
الر ْزتن َّ ِ
ِ ِ
ِ َِّ
يم﴾ (البقرة ،)163 :إذ أ ّف ِوحدة األلوىية والتوحيد ىي القاعدة
إلَوٌ َواح ٌد َال إلَوَ إال ُى َو َّ َ ُ
الرح ُ
الكبَتة اليت تقوـ عليها ؤّا كل اظتسخرات.
واآلية الثانية ىي اليت تظهرىا لنا سورة لقماف يف قولو تعاىل﴿:أَ َملْ تَػَرْوا أ َّ
َف اللَّوَ َس َّخَر لَ ُك ْم َما ِيف
ِ
ِ
السماو ِ
اىرًة وب ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
اطنَةً﴾ (لقماف.)20 :
ض َوأ ْ
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم ن َع َموُ ظَ َ َ َ
َّ َ َ
اظتسخرات الطبيعية ،إذ أ ّهنا تنبٍت على
تفعل َّ
الثانية :اظتسخرات البشرية وتبعاهتا :وىي ّْ
اظتسخرات اليت ّْ
العقل أساسا واستثمار اظتسخرات الطبيعية ألجل إكماؿ الوجهة التوحيدية ،والبناء العقدي لدى
ويقسم فتحي يكن اظتسخرات إىل :خلقية
اآلخر ،ويسميها البعض (تسخَت عامل األنفس)
ّ
واكتسابية ،األوىل ىي كل ما خلق ا﵁ يف الكوف وسخره لئلنساف ،أما الثانية االكتسابية فهي
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اظتسخرات اليت نتكن أف يبتكرىا االنساف ويصنعها ويطورىا ويسخرىا يف الغرض الذي جاء بو
اإلسبلـ بل ويعتربىا ىي التسخَت اضتقيقي ،إذ ىو رأس اظتاؿ الكبَت الذي وضع يف عقل اإلنساف.
والقرآف الكرمي اعتمد ىذا النوع من التسخَت يف اتصالو باآلخر ﴿وفِي أَنْ ُف ِس ُكم أَفَ َال تُ ْب ِ
ص ُرو َن﴾
ْ
َ
(الذاريات ،)21 :ويتجلى ذلك على مستويُت:
اظتستوى األوؿ :وىو دور اإلنساف الواعي يف تبليغ رسالة التوحيد واختيار النموذج التسخَتي الواعي
اج َع ْل ِيل َوِز ًيرا ِم ْن أ َْىلِي
﴿و ْ
إلؾتاح العملية االتصالية مع اآلخرف ،ومنو قولو تعاىل على لساف موسى َ
( )29ىارو َف أ ِ
َخي ( )30ا ْش ُد ْد بِِو أ َْزِري ﴾ (طو ،)31-30 :ومنو تسخَت أبو بكر الصدّْيق رضى ا﵁
َُ
عنو للرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ومواساتو لو يف الكثَت من اظتواقف ألجل إؾتاح التّواصل بُت
الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم كصاحب رسالة وبُت اآلخر ،ويتجلى ذلك واضحا خاصة يف قصة
عمو أيب طالب للرسالة ا﵀مدية حيث كاف غطاءه الذي
اإلسراء واظتعراج ،وقصة اعتجرة ،وتسخَت ّ
لتميو من شر اآلخر غَت الواعي ،حىت إذا ما مات عمو تكالبت عليو أشرارىم ،حىت شتُي العاـ
الذي تويف فيو عمو بػ"عاـ اضتزف" ،كما سبق وذكرنا.
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أما اظتستوى الثاين فهو االبتكارات اإلنسانية اليت تنبٍت أساسا من اظتسخرات الطبيعية ،وفق اظتعادلة
اآلتية:
اظتسخرات واالتصاؿ
العقدي

يستلزـ

مسخرات إبتكارية

العلم

مسخرا
ت

عقل
اإلنسان

تفعيل وترشيد
التواصل مع
االخر
العمل

اظتسخرات العقدية الشكل رقم : 8االتصاؿ بتفعيل
ولقد كاف ىذا االىتماـ ظاىرا يف قولو تعاىل موضحا منهجية التسخَتي يف االتصاؿ باآلخر ،وىذا
ما حتكيو لنا قصة ذو القرنُت مع اضتديد بتفاصيلها ﴿:آتُ ِوين زبػر ْ ِ ِ
ُت
اضتَديد َح َّىت إِ َذا َس َاوى بَػ ْ َ
َُ َ
الص َدفَػ ْ ِ
اؿ آتُ ِوين أُفْ ِر ْغ َعلَْي ِو قِطًْرا﴾ سورة الكهف .96 :ووجو
اؿ انْػ ُف ُخوا َح َّىت إِذَا َج َعلَوُ نَ ًارا قَ َ
ُت قَ َ
َّ
اإلستدالؿ ىنا ىو اعتماد اظتسخرات وفق اظتعادلة أعبله ،لكن بشرط أويل وىو أف يكوف ذلك
ألجل حتقيق غاية صاضتة تفيد اإلنسانية ،مث أف تُػَرد نتيجة إمعاف العقل إىل فضل ا﵁ سبحانو وتعاىل،
ِ
لذلك قاؿ ذو القرنُت كما حكى عنو القرآف الكرمي ﴿قَ َ
اؿ َى َذا َر ْزتَةٌ م ْن َرّْيب فَِإ َذا َجاءَ َو ْع ُد َرّْيب َج َعلَوُ
َد َّكاءَ َوَكا َف َو ْع ُد َرّْيب َحقِّا﴾ (الكهف.)98 :
َخرب
ذلك أف نتائج اجتماع العقل مع اظتسخرات الطبيعية ال يكوف إال بإذف من اظتوىل ّ
عز وجل كما أ َ
اإلنْ ِ ِ
اصتِ ّْن َو ِْ
استَطَ ْعتُ ْم أَ ْف تَػْنػ ُف ُذوا ِم ْن أَقْطَا ِر
ؼتاطبا يف ذلك اإلنس واصتن على سواء﴿يَا َم ْع َشَر ْ
س إِف ْ
السماو ِ
ض فَانْػ ُف ُذوا َال تَػْنػ ُف ُذو َف إَِّال بِسْلطَ ٍ
ات َو ْاأل َْر ِ
اف ﴾ (الرزتن.)35-33 :
َّ َ َ
ُ
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إذ أف ىذه اآليات الثبلث اليت حتدى القرآف الكرمي ّٔا كبل من اصتن واإلنساف حتديا صرلتا بعجزىم
عن النفاذ من أقطار السماوات واألرض ،وىو َحتَ ٍّد يظهر ضآلة قدرهتما غتتمعُت أماـ القدرة اإلعتية

(زغلوؿ ،النجار ،ال تنفذوا إال بسلطان ،يف)http: \\ ahlakalam.torelax.net :
وىذا يشكل اتصاال إعجازيا عن طريق إبداع الكوف وتسخَته لئلنسانية.

 المسخرات ودورىا االتصالي باَلخر:اظتسخرات الكونية يف إطار النظرة التكاملية لبلتصاؿ باآلخر يف ظل
بنبغي أف تقوـ دراسة
ّ
االستخبلؼ اظتطلوب يف األرض ،فهي تُساعد على فهم متكامل للوسائل االتصالية يف أبعادىا
الروحية واظتاديّة (مالك )1988 ،وتلعب اظتسخرات دورا بارزا يف حتريك مشاعر اآلخر ،وتنشيط
عقلو ،وتثبيت األفكار يف عقلو ،فهي ال حتتاج إىل جهد كبَت لنقل عقيدة اآلخر من اطتُرافة إىل
الدين اظتستقيم.
ونظرا ظتا عتذه اظتسخرات من دور كبَت وأثر عظيم على النفوس كانت اآليات القرآنية كثَتة التأكيد
على ىذه اظتسخرات ،ولو دوف ذكر اظتصطلح" مسخرات" أو " مادة التسخَت" ،وتكتفي جبعل النظر
إىل جزئيات ىذا العامل جزئية جزئية مبا يف ذلك اإلنساف نفسو من أىم الوسائل اإلستداللية على

وجود اطتالق ،وجعلت مادة ﴿أ ََولَ ْم يَ ْنظُُروا﴾ مثالو :األعراؼ.185 :وعلى شاكلتها﴿أَلَ ْم
1
تَ َر﴾الزمر ،21 :نوح﴿ ،-15 :أَفَ َال يَ ْنظُُرو َن﴾ الغاشية20-17 :
وعندما يشَت القرآف إىل النَّظر يف كيفية خلق األشياء ال يقصد بو كيفية اطتلق والًتكيب والقياس
اطتاص بالفعل اإلعتي فحسب ،وإف كاف ذلك من أساسيات النظر ،وإفتا أيضا من وجهة التّسخَت
اظتعمق يف دور ىذه اظتسخرات اليت يصنعها ضمن اظتسخرات اظتادية
لئلنسانية رتعا ،وتوجيو النظر ّ
بدعا من القوؿ ،إذ َّ
أف زتزة
اليت كتب أف تعتمدىا األمة اظتسلمة يف االتصاؿ باآلخر ،وىذا ليس ً
(ػتمد يوسف  ،)1980،وىو من أعظم اظتنظرين لبلتصاؿ اإلسبلمي ،يؤكد على جعل :التلفاز
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اظتذياع ،والسينما ،ووكبلت األنباء واظتؤسسات الصحفية...،من أىم الوسائل اظتادية ،بل القرآف
الكرمي نفسو يؤكد ىذا اظتبدأ كما رأينا يف قصة ذي القرنُت .وأي شيء يدخل حتت اكتشاؼ
تعاىل﴿:سْب َحا َف الَّ ِذي
اإلنساف ىو من اظتسخرات االتصالية ألجل البناء العقدي من منطلق قولو
ُ
َس َّخَر لَنَا َى َذا َوَما ُكنَّا لَوُ ُم ْق ِرنُِت﴾ (الوخرؼ ،)13 :واآلية ليست خاصة َّ
بالدواب فقط ،وإف كاف
وروضو
وال بد فالدواب ضمن ما اكتشفو اإلنساف كما ورد يف األثر ،وأف أوؿ من اكتشف اضتصاف َّ
السبلـ ،وبذلك يكوف أي ؼتًتع للتواصل يندرج حتت ما سخره اظتوىل
على الركوب ىو إشتاعيل عليو ّ
عز وجل.
َّ
وانطبلقا من ىذه اضتقائق تكوف عبلقة اإلنساف باظتسخرات الكونية قائمة على أساس أبعاد ثبلثة
حتدد عبلقة اإلنساف ّٔا وتضبط تعاملو معها (النجار ،د.ت ،28-20:خليل ،د.ت)323:ز
أ -وحدة اإلنساف والكوف :حيث يعد اإلنساف ورتيع اظتخلوقات اظتسخرة طتدمتو طرفًا يف عبلقة
ثنائية طرفها األوؿ ىو ا﵁ خالق ىذا الكوف .فاإلنساف ؼتلوؽ مثلو مثل رتيع اظتوجودات ،متّحد
ٍ
ِ
ِ
ِ
﴿وإِ ْف ِم ْن
معها يف
اظتصدر﴿و َج َعْلنَا م َن الْ َماء ُك َّل َش ْيء َح ٍّي أَفَ َبل يػُ ْؤمنُو َف﴾ (األنبياء )30 :واظتربوبيةَ :
َ
َشي ٍء إَِّال يُسبّْح ِِبَ ْم ِدهِ﴾ (اإلسراء ،)44 :والكيفية ﴿وِم ْن ُك ّْل َشي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج ْ ِ
ُت ﴾ (الذارات:
َ ُ
َ
ْ
ْ
 .) 49ومن ىنا تكوف عبلقة اإلنساف مع الكوف عبلقتو مع ؼتلوؽ مثلو ،يسبح ِبمد ربو ويعبده،
ولذا ال يستطيع أف يوقف عبادتو وتسبيحو إال لتحقيق أمر عبادي يتعلق بضرورة من ضرورات حياة
مسخرات ا﵁ يف الكوف يف اللّهو أو العبث أو اإلىدار دوف فائدة.
اإلنساف .فبل كتوز استغبلؿ ّ
ب -رفعة اإلنساف على باقي اظتخلوقات :على الرغم من االشًتاؾ يف األصل والتكوين إال أف ا﵁
وضع اإلنساف موضعا ػتوريا يف الكوفِ ،بيث جعلو موضع استعبلء ورفعة عن باقي اظتوجودات مبا
وىبو ا﵁ من خبلفة ،ومبا زتّلو من أمانة .وىذا ما جعلو قيّْما على باقي اظتسخرات لتمل مسؤولية
استخدامها واستغبلعتا وإعمار الكوف ّٔا.
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سخر اظتوجودات طتدمة اإلنساف حيث حدد األحجاـ واألبعاد
جػ -تسخَت الكوف لئلنساف :فا﵁ ّ
والسنن الكونية مبا يتبلءـ واظتهمة األساسية طتبلفة اإلنساف يف األرض ،وما يستجيب لقدرتو على
َّ ِ
السماو ِ
ات بِغَ َِْت َع َم ٍد تَػَرْونَػ َها ُمثَّ
التعامل العمراين مع الطبيعة تعامبل إكتابيا فعَّاال﴿اللَّوُ الذي َرفَ َع َّ َ َ
ِ
ى...وتَػ ُقولُوا ُسْب َحا َف الَّ ِذي َس َّخَر
ْ
استَػ َوى َعلَى الْ َعْر ِش َو َس َّخَر الش ْ
س َوالْ َق َمَر ُكلّّ َْكت ِري ألَ َج ٍل ُم َس ِّم َ
َّم َ
،
ِ
ُت (َ )13وإِنَّا إِ َىل َربػّْنَا لَ ُمْنػ َقلِبُو َف ﴾ (الزخرؼ )13-12 :كذلك تدبر يف
لَنَا َى َذا َوَما ُكنَّا لَوُ ُم ْق ِرن َ
آيات القرآف يف سورة النحل ،15-5 :فاطر ،28-27 :اصتاثية ،13 :إبراىيم ،33-32 :البقرة:
 ،164األعراؼ.54 :
شرع :
ظوابط التعامل مع المسخرات في ال ّ

إ ّف منظومة التسخَت تفرض غتموعة من الضوابط يف التعامل مع اظتسخرات ولتدد كيفية االنتفاع ّٔا
واستخدامها:
أ-

اظتسخرات كتب أف تستخدـ لتحقيق اطتبلفة عن ا﵁ يف األرض وتطبيق شرعو
إف ىذه َّ
ا﵁﴿:ولِلَّ ِو َما ِيف
ومنهجو ،وكل مستخدـ عتا يف غَت ذلك يعد غاصبا ظتخلوقات
َ
ض ولََق ْد و َّ َّ ِ
ِ
َّ ِ ِ
اب ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم َوإِيَّا ُك ْم أ َِف اتَّػ ُقوا
ين أُوتُوا الْكتَ َ
صْيػنَا الذ َ
الس َم َاوات َوَما يف ْاأل َْر ِ َ َ
السماو ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
ض ﴾ (النساء.)233-131 :
اللَّوَ َوإ ْف تَ ْك ُفُروا فَإ َّف للَّو َما يف َّ َ َ

ب-

إف تعامل القرآف مع البيئة الطبيعية -أي مسخرات ا﵁ يف الكوف -يتم من خبلؿ
ّْدا لكيفية االستفادة من ىذه البيئة أو اظتسخرات.
منظومة مفاىيمية دتثل ضابطًا وػتد ً
وىذه اظتنظومة تشتمل على مفاىيم أساسية انبٌت عليها القرآف الكرمي يف غتملو نذكر
منها على سبيل اظتثاؿ ال اضتصر( :التوحيد ،اطتبلفة ،األمانة ،اضتبلؿ ،اضتراـ ،العدؿ،
االعتداؿ)  ،وذلك يف إطار اإلنتاف بأف ىذه اظتسخرات ؼتلوقات تسبح ِبمد ا﵁
ية﴿وَما ِم ْن َدابٍَّة ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَال طَائٍِر يَ ِط َُت
وتعبده ،وتشكل أؽتًا كاملة مثل األمم البشر َ
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ِجبَنَاحْي ِو إَِّال أُمم أ َْمثَالُ ُكم ما فَػَّرطْنَا ِيف الْ ِكتَ ِ
اب ِم ْن َش ْي ٍء ُمثَّ إِ َىل َرِّّْٔ ْم ُْلت َشُرو َف﴾
ْ َ
َ
ٌَ
(األنعاـ )38 :ومن مث "فإف على اإلنساف أف يرعى حقوقها كأمر أخبلقي من ناحية
وكأمر تشريعي من ناحية أخرى" (.حامد اظتوصلي،د.ت.)22 :
جػ -التكامل مع البيئة الطبيعية وإدراؾ سننها ودوراهتا ،على عكس النظرة األوروبية اليت ال تقوـ على
استخداـ الدورات الطبيعية وتتعامل مع الطبيعة بصورة تكرس نزعة العدائية والتضاد .ؾتد اإلسبلـ
لتدد أبعاد التعامل مع البيئة بصورة حتقق تكامل اإلنساف معها ،ومعرفة دوراهتا واالستفادة منها،
وعدـ استنزاؼ اظتوارد ،وعدـ تلويثها ،حفاظا على دوراهتا وَت ّددىا .ىذا باإلضافة إىل الدعوة إىل
تطوير أساليب تأخذ وضع البيئة الطبيعية ومستقبلها يف االعتبار ،مثل االَتاه ؿتو االستفادة من
مصادر الطاقة غَت ذات األثر الضار على البيئة مثل :الشمس واظتناخ...بدال من الكهرباء والنفط
الذي أدى إىل تلويث البيئة وتشويهها وهتديدىا بالفناء .ذلك ألف كل شيء يف البيئة يتأثر ويؤثر يف
اآلخر ،وليس ىناؾ شيء مستقل ،فالبيئة الكونية واحدة مبا فيها اإلنساف متجددة يف دورات ،سواء
األحياء أو اظتوارد ،ومن مث ال بد من تطوير نظم التعامل معها .مبا يتناسب مع ىذه اضتقيقة ويدرؾ
وفعلو بوسيلة
أبعادىا .وىذا ما لعب دور االتصاؿ اظتباشر بُت اطتالق سبحانو وتعاىل واآلخرّ ،
التسخَت.
واظتسخرات كتب أف تكوف خادمة لئلنساف من كل جوانبو اظتادية واظتعنوية ،الروحية واصتسدية ،ولكي
ي بنا أف ـتتار
تتضح اظتادة التسخَتية أكثر كوسيلة اتصالية لتفعيل عقيدة اآلخر وإثارة انتباىوَ ،ح ِر ّّ
كملها وندرسها من كل جوانبها القرآنية ليتضح مدى عناية القرآف
وسيلة مادية ال َّ
تتجزأ عنها ،بل تُ ّْ
الكرمي بكل الوسائل االتصالية اظتادية الروحية  ،ىذه اظتادة ىي اظتساجد  ،نتناوؿ جزئياهتا يف اظتطلب
التَّايل.
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المطلب الثاني :المساجد ودورىا االتصالي باَلخر:

"س َج َد" مبعٌت خضع ،ومنو :سجود
أ-المسجد لغة :يف لغة العرب ،اظتسجد من الفعل الثبلثي َ
الصبلة ،وىو وضع اصتبهة على األرض ،وال خضوع أكرب منو
وعند مطالعة كتب اللغة ؾتد تفصيلو على النحو اآليت:
سجد فيو
 اظتسجد بكسر اصتيم وفتحها :الذي يُ َ واظتسجد بفتح اصتيم :جبهة الرجل يف حاؿ السجود. أما اظتسجد بكسر اظتيم واصتيم فهو :اظتِ ِسجد مبعٌت :السجادة وىي اطتمرة اليت تعد للصبلة
عليها (.ابن منظور ،د.ت )175:
واإلسجاد :إدامة النظر ( القرطيب ،د.ت)244:ب -المسجد في القرآن الكريم:
وردت مادة "سجد" يف القرآف واحد وتسعوف ( )91مرة ( عبد الباقي ،د.ت )437:حتمل كلها
اظتعٌت اإلكتايب ،مباشرة بفعل السجود كما يتجلى ذلك يف قولو تعاىل :فَ َس َج َد الْ َمآلئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم
َرتَ ُعو َف اضتجر ،30 :ونفسها يف سورة ص ،73 :وكذا يف كل من :البقرة ،34 :النساء،102:
أْ
األعراؼ ،11 :اإلسراء ،61 :الكهف.50 :وىو" :اطتضوع إىل اظتوىل عز وجل" ،وقد حتمل معٌت
اإلجبلؿ دوف وضع اصتبهة على األرض ،وىو االؿتناء أي الركوع كما أمر ا﵁ تعاىل اظتبلئكة
بالسجدو آلدـ  ،على أصح التفاسَت.

ِ
َّم ِ
س َوَال
وىناؾ معٌت آخر وىو :نفي اظتعٌت السليب ببلـ النفي ،مثل قولو
َ
تعاىل﴿:ال تَ ْس ُج ُدوا للش ْ
لِْل َق َم ِر﴾ (فصلت. )37 :أما مادة "اظتسجد" ،فقد ذكرت مفردة  22مرة ،كلها يقصد ّٔا اظتسجد يف
عمومو ،أو "اظتسجد اضتراـ" بالتخصيص ،وىي ّٔذا حتمل اظتعٌت اإلكتايب ،إال آيتُت ،ىي آية مسجد
الضرار يف سورة التوبة :اآليةِ َّ ،107
ِِ
ِ ِ
ص ًادا
ُت الْ ُم ْؤمن َ
ين َّاختَ ُذوا َم ْسج ًدا ضَر ًارا َوُك ْفًرا َوتَػ ْف ِري ًقا بَػ ْ َ
ُت َوإِ ْر َ
﴿والذ َ
َ
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ِ
َّه ْم لَ َك ِاذبُو َف﴾ التوبة:
ب اللَّوَ َوَر ُسولَوُ ِم ْن قَػْب ُل َولَيَ ْحلِ ُف َّن إِ ْف أ ََرْدنَا إَِّال ْ
اضتُ ْس ٌَت َواللَّوُ يَ ْش َه ُد إِنػ ُ
ل َم ْن َح َار َ
اؿ الَّ ِذين َغلَبوا علَى أَم ِرِىم لَنَت ِ
َّخ َذ َّف
 ،107وآية مسجد أىل الكهف يف سورة الكهف :اآلية ﴿ 21قَ َ َ ُ َ ْ ْ
َعلَْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا﴾ الكهف.21 :ذُكر فيهما عكس ما يستحق السجود لو ،وىو اظتعٌت السليب.
_ كما وردت رتعا "مساجد" يف ستة  6مواضع ،كلها حتمل األحكاـ الشرعية اطتاصة باظتساجد
(البقرة ،187 ،114 :التوبة ،18-17 :اضتج ،40 :واصتن )18 :إال آية واحدة جاءت عامة وىي يف
ِ
ِ ِِ
تعاىل﴿وأ َّ
َح ًدا﴾ (اصتن.)18 :
قولو
َف الْ َم َساج َد للَّو فََبل تَ ْد ُعوا َم َع اللَّو أ َ
َ
ؽتا تقدـ ـتلص إىل:
 -1اظتعٌت اللغوي يتطابق مع اظتعٌت القرآين ،إال أ ّف يف ُجزيئة وضع اصتبهة على األرض ،ترى الكاتبة
أنو ليس من ضرورة معٌت السجود ،فقد نقوؿ سجد مبعٌت عظّم ،وخضع ،وإف كاف األمر يعٍت
السجود بوضع اصتبهة على األرض ضمنيِّا.
-2يف قولو تعاىل﴿إَِّفتَا يػعمر مس ِ
الص َبلةَ َوآتَى َّ
اج َد اللَّ ِو َم ْن َآم َن بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوِـ ْاآل ِخ ِر َوأَقَ َاـ َّ
الزَكاةَ َوَملْ
َ ْ ُُ َ َ
ِ
ِ
ين﴾( .التوبة )18 :فنجد وجو الداللة :أ ّف قوؿ
ش إَِّال اللَّوَ فَػ َع َسى أُولَئِ َ
متَْ َ
ك أَ ْف يَ ُكونُوا م َن الْ ُم ْهتَد َ
"يعمر" داؿ على العمارة بالبناء ،كما دؿ على العمارة بالعبادة؛ ألف "باين اظتسجد ليتقرب إىل ا﵁
مو اظتطلق يف اَتاه قبلة اظتساجد يف العامل كلو ؿتو لفظة
تعاىل ببنائو" ،وىذا البناء يف عمارتو نتثل ُّ
الس ّ
فتكوف معٌت اتصاليا عقديا عظيما يأيت
واحدة ىي الكعبة اظتشرفة ،واليت حتمل رمز التوحيد اطتالص ّْ
تفصيلو.
-1

أف اظتسجد يف اظتفهوـ القرآين اطتاص بعد تدبُّر
تعاىل﴿وأ َّ
َف
العبودية اطتالصة للخالق" بصريح قولو
َ
َح ًدا﴾ (اصتن.)18 :
أَ
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ىو":مقر إعبلف
اآليات القرآنية
ّ
الْمس ِ
اج َد لِلَّ ِو فَ َبل تَ ْد ُعوا َم َع اللَّ ِو
ََ
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-2

ذتة آيات قرآنية تتحدث عن اظتسجد اضتراـ لكن تستبدلو مبصطلح "البيت" وىذا ما
ت َمثَابَةً لِلن ِ
َّاس َوأ َْمنًا﴾ (البقرة:
ؾتده يف اآليات من ذلك قولو
تعاىل﴿:وإِ ْذ َج َعْلنَا الْبَػْي َ
َ
ت و ِضع لِلن ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ُت﴾ (آؿ
َّاس لَلَّذي بِبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َوُى ًدى ل ْل َعالَم َ
 ،)125ومنو﴿ :إ َّف أ ََّوَؿ بَػْي ُ َ
اضتََر َاـ قِيَ ًاما لِلن ِ
َّاس﴾ (اظتائدة ،)97 :واظتراد
ت ْ
و﴿ج َع َل اللَّوُ الْ َك ْعبَةَ الْبَػْي َ
عمرافَ ،)96 :
ّٔا "اظتسجد اضتراـ" .والذي يستدعي االنتباه أف ىذه اآليات القرآنية جاءت يف
صيغة ُؼتاطبة الناس رتيعا ،اظتؤمنُت الذين يسجدوف ،أو اآلخرين الذين ال يسجدوف،
والذي نستنتجو من ىذا ،أف البيت بيت ا﵁ اضتراـ ،وضع صتميع الناس ،ويصبح
مسجدا للفئة اليت تسجد فيو وتُعلن خضوعها ﵁ الواحد األحد ،إذ لفظ اظتسجد
لفظ خاص بفئة اظتؤمنُت الذين يسجدوف وىم ورثة إبراىيم باإلنتاف والتوحيد
الصحيح .أما لفظ "البيت" فهو لعموـ الناس ،ال متتص بفئة ُمعيّنة ،وىو يف ىذا
وذاؾ بيت ا﵁" ،ال بيت أحد من الناس" (قطب،د.ت )113 :وىذا ما يسعى القرآف
لتأكيده يف آياتو الكرنتة وىو يتطابق جزئيا مع التعريف اللغوي.

ج  -المسجد اصطالحا :اتفق العلماء على أف اظتساجد ىي":اظتواضع اليت بُنيت للصبلة وذكر ا﵁"
(الربوسوي،د.ت )231:ويزيد الدكتور يوسف القرضاوي( )1999شيء من التفصيل حيث يقوؿ:
اظتسجد ":بيت ا﵁ تبارؾ وتعاىل ،الذي بٍُت إلقامة ذكره وشكره ،وحسن عبادتو ،وأىم عبادة تُقاـ يف
اظتسجد ىي الصبلة :عمود اإلسبلـ ،وفريضتو اليوميّة".
بناء على التعريف اللغوي واظتورد القرآين واظتفهوـ اظتصطلحي ،ـتلص إىل أف اظتسجد" :بيت ا﵁ الذي
تعلن فيو حقيقة وحدانيتو وتقاـ فيو عبوديتو".
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عمارة اظتساجد...رؤية يف اظتنهج االتصايل :تبعا إلشكالية اعتماد القرآف الكرمي ضمن
وسائل االتصاؿ ىي اتصالية تُطل علينا إشكالية اظتساجد ضمن غتموعة الوسائل
اظتختلف فيها ،ونفس اضتجج اليت أوردناىا يف اإلشكالية ذاهتا طُرحت يف إشكالية
اظتساجد وما تبعها حىت قاؿ أحدىم ُمعلّْقا على من اعترب األذاف وسيلة بقولو ":القوؿ
بأف األذاف وسيلة من وسائل اإلعبلـ يعادؿ من يقوؿ بأف دقات ساعة (بج بُن) أو
جامعة القاىرة أو ساعة الراديو يف أي بلد من البلداف وسيلة إعبلـ ،وىذا غَت
صحيح -كما قاؿ -أف األذاف إعبلف بدخوؿ الوقت اطتاص بالصبلة ،ودعوة إىل
إقامة الصبلة"( .حسيٍت ،د.ت)122:

صر األذاف يف "اسم مضموف" و"شكل ػتدد" كما أنو مل يضع ُمربّرا واضحا كتعل
ؤّذا ؾتده َلت ُ
التّفريق بُت وسائل اإلعبلـ –كما شتّاىا -واألذاف ،ضروريِّا ،ومل ُلتدّْد اظتعيار الذي يتم على أساسو
ىذا التّفريقمحمد،د.ت )70:وقد وافقو يف ذلك كل من أخرج القرآف الكرمي من ضمن وسائل

أساسا من عنصرين :األول :البناء الداخلي لعلم
االتصاؿ ،وترى الكاتبة أف أثر ىذا اإللغاء ناتج ً
اظتبٍت أساسا على هتميش اآلخر ،وإلغاء وسائلو
االتصاؿ الذي كاف على يد ال ّدوائر الغربية و ْ
والتنقيص منها ،حيث ـتشى أف يَتصور الباحث اظتسلم أف التأسيس لوسائل االتصاؿ كاف عن جهل
وعدـ ِدراية بالوسائل اإلسبلمية ودورىا يف الفكر الغريب .إذ نُفاجئُو أ ّف اظتستشرقُت سبقوا اظتسلمُت
يف دراسة الوسائل اإلسبلمية بل دقّقوا فيها ،حىت أضحت ىي اظتصادر األساسية اظتعتمدة حيث
اشتهر الكابنت كريسويل اإلؾتليزي  creswellومؤلفاتو يف العمارة اإلسبلمية األوىل يف مساجد مصر
على اطتصوص ,واعتربه الناس اضتجة اليت يُعلى عليها يف اظتعرفة بعمارة اإلسبلـ ,وذلك يف كتابو:
K.A.c, Creswell, A short account of Early Muslim Architure, Pelican Books,

1958رغم ما يتخلّل بعضها من ٍ
رتود يف الفكر واؿتياز للغرب وعقدةُ اإلستعمار ،ومبٍت على أنو
يدرس معامل حضارة يعتقد أهنا ماتت وذىب أواهنا فواسلها بدائية ال ترتقي إىل اعتمادىا ،لكن
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ىناؾ آخروف درسوا الوسائل اإلسبلمية وباطتصوص "اظتساجد" بقلب سليم ونظر سديد ،فأحسوا
مبعانيها وقيمتها ،وأدركوا معانيها الروحية ،لكن لك يكن عتم حضور يف التنظَت لوسائل االتصاؿ.
والثاني :من عدـ استيعاب اآليات القرآنية وتوجيهاهتا والوقوؼ عند مصطلحاهتا ال ّدقيقة.
صص ىذا اظتطلب -الذي لتتاج أف يكوف فصبل أو ِبثًا مستقبل يف ذاتو –
عتذا فإف الكاتبة ُخت ّْ
لدراسة أو طرح أسباب اعتماد الكاتبة اظتسجد واألذاف واضتج ؟ وسيلة اتصالية باآلخر يف القرآف
الكرمي ألجل البناء العقدي وفق متطلبات االستخبلؼ يف األرض ،وستجتهد أف يكوف ذلك على
وجو من ا إلكتاز شديد ،فبل ندخل يف اظتناقشات اطتاصة بدور اظتساجد واضتج وأحكامهما إذ ليس
(الزركشي،
تخصصوف ّ
ختصص ىذا اظتطلب ،فقد درس ىذه النّواحي أساتذة أجبلء ُم ّ
ذلك من ّ
 )1999وأوفوا كل الغاية منها ،ولوال ما أفاضوا بو لَما استطعنا استنباط ٍ
بعض من أفكارنا ،إذ أ ّف
تاريخ اظتساجد-بعد اإلطبلع على ما ُكتب حوؿ اظتوضوع( -أزتد رجب ػتمد،
)www.neelwafurat.comيضم فصوال كثَتة من التاريخ اضتضاري واالجتماعي ،لكن الذي
متصصوا ُكتبا -فيما أعلم -عن دور اظتسجد يف توصيل
يستوقف النّظر أ ّف ُعلماء اظتسلمُت مل ّ
الصحيحة لآلخر ،سواءا من حيث اظتبٌت -أي العمارة،أو من حيث اظتعٌت الروحي الذي
العقيدة ّ
وتأسيسا على ما سبق ِذكره تقف الكاتبة عند
يسجلو دور اظتسجد يف إيقاظ اإلنسانية رتعاء.
ّْ
ً
غتموعة من اإلعتبارات اليت تؤكد أف القرآف الكرمي اعتمد من ضمن وسائلو االتصالية باآلخر
اظتسجد أو بيوت ا﵁ ،أو البيت اضتراـ ،أو األذاف بصفتو أساس النّْداء االتصايل ،تُفصل حيثياهتا يف:
أوال :يعترب اظتسجد وسيلة أساسية من وسائل االتصاؿ باآلخر على كل أصنافو بدليل قولو
وؾ ِرج ًاال وعلَى ُك ّْل ِ ِ
تعاىل﴿:وأَذّْ ْف ِيف الن ِ
ُت ِم ْن ُك ّْل فَ ٍّج َع ِم ٍيق﴾ (اضتج،)27 :
َّاس بِ ْ
َ
اضتَ ّْج يَأْتُ َ َ َ َ
ضام ٍر يَأْت َ
َ
فبعد أف مت البناء -بناء الكعبة -كما ذُكر يف اآلية اليت قبلها﴿وإِ ْذ ي رفَع إِب ر ِاىيم الْ َقو ِ
اع َد ِمن الْب ْيتِ
ّ
َ َ
َ َْ ُ َْ ُ َ
ِ ِ
ِ
ت َّ ِ
ك َوِم ْن ذُ ِّريَّتِنَا
اج َعلْنَا ُم ْسلِ َم ْي ِن لَ َ
يل َربَّنَا تَ َقبَّ ْل ِمنَّا إِنَّ َ
ك أَنْ َ
يم (َ )121ربَّنَا َو ْ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
َوإ ْس َماع ُ
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َّواب َّ ِ
ِ
ث فِي ِه ْم
يم (َ )121ربَّنَا َوابْ َع ْ
ب َعلَْي نَا إِنَّ َ
أ َُّمةً ُم ْسلِ َمةً لَ َ
ك أَنْ َ
ت الت َّ ُ
ك َوأَ ِرنَا َمنَاس َكنَا َوتُ ْ
الرح ُ
ت الْع ِزيز ال ِ
ِ
ِ
يم
َر ُس ً
ْمةَ َويُ َزِّكي ِه ْم إِنَّ َ
وال ِم ْن ُه ْم يَ ْت لُو َعلَْي ِه ْم آيَاتِ َ
ك َويُ َعلِّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
ك أَنْ َ َ ُ َ
اب َوالْحك َ
ْحك ُ

السبلـ أف يدعو الناس إىل حج بيت ا﵁ اضتراـ
﴾ البقرة .129 -127 :أمر ا﵁ تعاىل إبراىيم عليو ّ
وأف يُعلِمهم بذلك :ف ُذكر أنو قاؿ :يارب كيف أُبلغ الناس وصويت ال ينفذىم؟! ،فقاؿ :ناد وعلينا
الببلغ ،فقاـ على مقامو ،وقاؿ :يا أيها الناس َّ
فح ّجوه ،فيقاؿ :إف اصتباؿ
إف ربّكم قد ّاخت َذ بيتا ُ
كل من كتب
تواضعت حىت بلغ الصوت أرجاء األرض ،وأشتع من يف األرحاـ واألصبلب ،وأجابو ّ
ا﵁ أنو لتج إىل يوـ القيامة (ابن كثَت،د.ت)216:
ووجو الشاىد من ىذه اآلية ىو أ ّف اظتصطلحات القرآنية ،مصطلحات دقيقة ،وما نُبلحظو ىو أ ّف
صص األذاف لفئة من اظتؤمنُت فقط ،فلفظة النّاس يدخل فيها اظتؤمنُت
ظاىر اآلية "الناس" ومل ُمت ّ
السجود كما ذُكر يف
وغَتىم ،لكن ال ّدخوؿ للمسجد ىو الذي
ّ
الركع ّ
متتص بالقائمُت و ّ
قولو﴿:وطَ ّْهر بػي ِ ِ ِِ
السج ِ
ِِ
ود ﴾ (اضتج ،)26 :أي اجعلو خالصا عتؤالء
ُت َو ُّ
ُت َوالْ َقائم َ
يت للطَّائف َ
الرَّك ِع ُّ ُ
َ ْ َْ َ
الذين يعبدوف ا﵁ وحده وال يشركوف.
واظتسجد اضتراـ ىو أوؿ مسجد بٍُت على وجو األرض ،واألذاف فيو كاف للناس أرتعُت ،وعلى الوتَتة

الرسوؿ  ببلؿ أف يُؤذف يف الناس عندما بٌت أوؿ مسجد يف اإلسبلـ ألمتو ( ابن عبد الرب،
ذاهتا أمر ّ
.)66-56 :1994

وحُت نكتشف أ ّف ىذه اآلية -آية اضتج -27 :يأيت يف سياؽ سورة اضتج اليت تبدأ أيضا بنداء عاـ،
"نداء النّاس رتيعا إىل تقوى ا﵁ ،وختويفهم من زلزلة الساعة ،والذي يتصل باضتديث عن الذين كفروا
ويصدوف عن سبيل ا﵁ واظتسجد اضتراـ ،ويستنكر ىذا الصد عن اظتسجد اضتراـ الذي جعلو ا﵁
للناس رتيعا ،يستوي يف ذلك اظتقيموف بو والطارئوف عليو"(،سيد قطب )2407 :2009 ،واتصاعتا
عن الذين كفروا ويصدوف عن سبيل ا﵁ واظتسجد اضتراـ .ؤّذه اظتناسبة يتحدث عن األساس الذي
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أُقيم عليو ذلك اظتسجد يوـ ّفوض ا﵁ إبراىيم  يف بنائو ،واألذاف يف الناس باضتج إليو الذي ُكلّف
أف يُقيم ىذا البيت على التوحيد ،وأف ينفي عنو الشرؾ .مث أمره باألذاف" ،ووعده أف يُليب الناس
السبلـ إىل اليوـ
دعوتو"(،سيد قطب )2418 :2009 ،وما زاؿ وعد ا﵁ يتح ّقق منذ إبراىيم عليو ّ
والغد ،بل وإىل يوـ القيامة.
ثانيا :وتزيد أقتية وسيلة اظتسجد بالنسبة لآلخر يف الشعائر اليت تقوـ فيو واليت نتكن أف ؾتملها يف:
-1اآلذاف وإقامة الصبلة :حيث يتميز اآلذاف خبصائص اتصالية َتعلو عامبل رئيسا من عوامل
االتصاؿ اإلنساين كما سبق ورأينا ،فهو اتصاؿ رتاىَتي يتبع نطاقو باستخداـ مكربات الصوت ومن
أعلى اظتآذف ،مث من خبلؿ وسائل اإلعبلـ اضتديثة ،كاإلذاعة والتلفزيوف والنت ،وىو يعتمد على
عنصر التّكرار لتثبيت اظتعاين يف األذىاف أوال ،مث لتنبيو غَت اظتسلمُت ولفت نظرىم لبعض معاين
اإلسبلـ ،ؽتّا قد يكوف لو تأثَت يف ىدايتهم لئلسبلـ ،لذلك ترى الكاتبة أنّو عند الفراغ من األذاف
حىت يعي اآلخر ولو غَت مسلم
كشعَتة باللغة العربية ،يًُتجم إىل اللغة اليت يتكلّم ّٔا أىل اظتنطقة ّ
معانيها .ألهنا حتمل خَتا كثَتا للبشرية قاطبة ،وألىل الفقو البحث يف حيثيات ومشروعية ىذا الرأي.
قمة
وكذلك مبلحظة أف وقت األذاف ستس مرات ال يفًت عنها اظتسلم الذي يؤكد لدى اآلخر ّ
ِِ
ُت كِتَابًا َم ْوقُوتًا﴾ (النساء)103 :
التّنظيم واإلنضباط يف حياة اظتسلم﴿ .إِ َّف َّ
الص َبل َة َكانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
وخروج اصتماعة التوحيدية للصبلة يف ثياب صبلة نظيفة ووحدة يف األخبلؽ واظتقصد يولد انطباعا
حسنا لدى غَت اظتسلم.
ٍ
مكانة سامية،
ويضعها القرآف يف
الرأي العاـ ُ
-2اصتمعة :حيث عتا قدرة خاصة على التّأثَت لدى ّ
ويفرض على اظتسلمُت نشاطهم وترؾ عملهم ،والسعي للمساجد ،ىذا الذي يُولّد انطباعا خاصا
لدى اآلخر ،واحًتامو لعقيدة التّوحيد.
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خاصة فبل تصح الصبلة إال ّٔا ،ونرى أيضا أف تًُتجم إىل
-3خطبة اصتمعة :اليت ُجعلت عتا مكانة ّ
لغة أىل اظتنطقة كي يتسٌت عتم شتاع عقيدة التّوحيد ،وأخبلقيات القرآف وعظمة الشريعة ،وىي يف
ىذا اظتقاـ تعترب أيضا وسيلة اتصالية باآلخر يف مضموهنا وشتاعها بدوف شرط حضورىا.
-4فريضة اضتج :وىي من أىم الوسائل االتصالية اطتاصة يف إببلغ عقيدة التّوحيد ،واليت ال تُناظرىا
وسيلة أخرى ،إذ اضتج ىو اظتؤدتر األكرب العاظتي والتّجمع األعظم الذي َلتمل علَنًا عقيدة التّوحيد،
اظتتأخروف ،وألّفوا فيو الكثَت (ابن تيمية )1994 ،إذ ىو اإلَتاه ؿتو اظتسجد
وقد كتب فيو اظتتقدموف و ّ
اضتراـ ،الذي انطلقت منو أوؿ نداءات التوحيد ،مع إبراىيم ،كما سبق ورأينا ،وإعبل ٌف سنوي ال
ورب واحد خلق ،منو وإليو يرجع خلق
يتق ّدـ وال ّ
يتأخر لئلنسانية رتعاء ،أ ّف ذتّة إالهٌ واح ٌد يُعبدّ ،
دوره ،واستفاد منو اظتسلموف يف
فعالة ّ
الكوف أرتعُت .فهو ّٔذا وسيلة اتصاؿ ّ
خاصة إذا ما فُػ ّْعل ُ
فعلت أدواره يف وسائل االتصاؿ اإللكًتونية اضتديثة.
مقصده االتصايل مع اآلخر ،خاصة إذ ّ
حده -لبلستنباط ما تتضمنو من مغازي
وىو ّٔذا لتتاج إىل دراسات مستفيضة لشعائره -كلّّ على َ
إعبلمية واتصالية فريدة ،ومن ىذه الشعائر :الطّواؼ حوؿ الكعبة على مرمى من الناس وكشف
الكتف ،والوقوؼ بعرفات ،والتلبية والتكبَت ،ورمي اصتمرات ،والسعي بُت الصفا واظتروة وغَتىا.
التخصص ىو وضع القواعد واألسس اليت تكفل
ويبقى اصتهد اظتطلوب من علماء اإلسبلـ وأىل
ّ
عتذه الوسائل خدمة عقيدة التوحيد وتفعيلها ضتماية اإلنساف من اعتبلؾ ،وصناحة حياة االستخبلؼ
اظتطلوب.
ِ
رده على اظتربرات اليت
بسط ،فإنّنا نتّفق مع الدكتور إبراىيم عوض يف ّ
ثالثا :من خبلؿ ىذا العرض اظتُ ّ
أبعدت اظتنرب –كما يرى -عن دائرة وسائل االتصاؿ واليت نوردىا بإكتاز يف( :عوض ،د.ت-20:
.)29
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 .1إف من خصائص وسائل االتصاؿ اصتماىَتية أ ّهنا سريعة ( )rapidيف أداء دورىا للحد
الذي ينتفي معها عنصر الزماف يف وصوؿ الرسالة ،كما يف حالة الرسالة اإلذاعية عرب
الراديو أو التلفزيوف ،واليت تصل يف ضتظة بثها من جهاز اإلرساؿ ،لكن اظتنرب ىو أوؿ
الوسائل اإلعبلمية على وجو األرض اليت اعتمدت ىذا العنصر (السرعة) ِبكم وحدانية
الزماف واظتكاف بالنسبة للمرسل واظتتلقي .واآلخر يسمع األذاف أو اطتطبة ،أو إقامة الصبلة،
طاظتا ىو قريب من اظتسجد .أو إذا كاف عنده مذياع او تلفاز يستطيع من خبللو شتاع
ذلك وإف كاف بعيدا عن اظتسجد سكناه.
 .2إ ّف اإلعبلـ اصتماىَتي البد لو من وسيط ( ،)mediumوىذا الوسيط يف اظتدلوؿ االتصايل
ىو القناة ( ،)channelوحسب تعريف للقناة اليت ىي أي وسيلة أو أداة -كما رأينا
سابقا -تقوـ بتوصيل رسالة للملتقي ّٔدؼ ،أو إذا اعتربت اللغة ناقلة لؤلفكار كوسيط
كما اعتمدىا علماء االتصاؿ على اظتستوى الداليل ،فإف رسالة اظتسجد على اظتستويُت -
قناة -أو-لغة -تتضح معاظتها بشكل أكرب من قنوات االتصاؿ األخرىِ ،بكم أف اظترسل
الذي غالبا ما يكوف ىو اإلماـ أو اظتؤذف يُقدـ رسالتو إىل اصتمهور اظتستمعُت داخل أو
خارج اظتسجد أو خاصة باعتماد اظتكربات والتقنيات اضتديثة ،واظتسجد مثلو مثل بقية
وسائل االتصاؿ تتداخل فيو مفاىيم التّعريف بُت القناة و ِ
اظترسل ،وىذا التّداخل يزيده
إصر ًارا على انضمامو ضمن الوسائل ظتا لتملو من رسالة توحيدية واضحة اظتعامل.
 .3تتميز وسائل االتصاؿ اصتماىَتية بأف رسالتها تصل إىل رتيع اظتتلقُت بالتساوي ويف وقت
واجد ،)Simultaneously( ،وعند النّظر إىل ىذه اطتاصية من زاوية الطبيعة االتصالية
الرسالة واعتدؼ االتصايل اليت تؤديو الشعائر
للمسجد( ،األذاف -اطتطبة -اضتج) ؾتد أف ّ
تصل إىل كل اظتتلقُت اظتقصودين ّٔا يف وقت واحد ،وليس حتجيم دور اظتسجد يف اضتضور
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الذين ىم بُت جدراف اظتسجد فحسب ،بل إف اظتتلقُت لرسالة التوحيد قائمة على "أذف يف
النّاس" ،وكل الذين يلتقطوف ىذه الرسالة إما بطريق مباشر أو عرب الوسائل التقنية اظتساعدة
 مثل اظتكربات والنت -نستخلص من كل ىذا أف اظتسجد يشًتؾ يف رتيع اطتصائص معوسائل االتصاؿ اصتماىَتية اليت دتيزت بالسرعة واظتباشرة والوصوؿ الوقيت إىل اصتمهور ،لكن
تتغَت أىدافها عرب الزماف واظتكاف ،وىي تُوفّر
يزيد على ذلك زتلو لرسالة ربانية ثابتة ال ّ
عنصر اإلنسانيّة يف تبليغها.
الخاتمة تحصيل وتأصيل

زتدا يليق جببلؿ قدرتو وعظمتو ،وقُػ ّوتو
اضتمد ﵁ زتدا يوايف نعمو ،ويزيد من فضلو ،اضتمد ﵁ ً
ورزتتو ،لو اضتمد على نعمة التوفيق يف اإلِبار يف "كلمات ا﵁" اليت ال تنفذ وال تتب ّدؿ ،وصلّى
اللّهم وسلّم على من أُنزؿ عليو الفرقاف ليكوف للعاظتُت نذيرا ،سيدنا ػتمد بن عبد ا﵁ وعلى آلو
أرتعُت .وبعد:
اظتلخص يف النتائج،
فإ ّف الكبلـ يف خادتة البحث ينتظم يف مسلكُت :األوؿ :ػتصوؿ الدراسة َّ
والثاين :التّوصيات اليت دتثّْل ذترة ا﵀صوؿ ،وبسط الكبلـ فيها كاآليت:
أوال :نتائج ِّ
الدراسة:
الدراسة اظتصطلحية،
-1دت ّكنت ال ّدراسة من ضبط مصطلح "السياحة " ابتداء من خبلؿ منهج ّْ
تبُت اظتفاىيم وبياهنا ،وَتمع بُت التحليل والًتكيب ،واالستقراء واالستنباط،
وىي دراسة هتدؼ إىل ُّ
وتتجلى فائدة دراسة اظتفاىيم القرآنية على ضوء ىذا اظتنهج يف حترير واقع البحث يف اظتصطلح
القرآين من اظتذىبية يف الفكر.
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-2استطاعت الدراسة إبراز دور اظتسخرات كوسيلة اتصالية اعتٌت ّٔا القرآف الكرمي من أجل البناء
العقدي وحتقيق االستخبلؼ يف اظتعمورة ،لذلك نرى ضرورة اعتماده وباقي الوسائل ضمن الوسائل
العاظتية لبلتصاؿ.
-3كشفت الدراسة عن دور السياحة يف االتصاؿ يف القرآف الكرمي ،وبيّنت ضرورة اعتمادىا ضمن
وسائل االتصاؿ ،ظتا عتا من إيقاظ الوجداف وتصحيح مث بناء عقيدة التوحيد.
ثانيا :التوصيات:
انطبلقا من واقع اضتاجة إىل دراسات تعيد النظر يف فهم واستيعاب كلمات ا﵁ عز وجل ،وإسقاطها
على اضتياة البشرية فيما متص أىم عنصر يف حتقيق حياة إنسانية راقيَّة وىو االتصاؿ العقدي ،فإف
توجو اظتسار الفكري من أىل االختصاص على
ّْ
الدراسة و-حىت ال تكوف مبتورة -تشَت إىل ضرورة ُّ
ثبلثة مستويات:
الدراسة عن وجود كثَت من اصتوانب حتتاج لدراسة ؽتاثلة،
على مستوى الطلبة والباحثين :كشفت ّْ
وجو جهود الطلبة والباحثُت للبحث فيها ،أقًتح منها:
فما أنفع أف تُ َّ
-1االتصاؿ غَت اللَّفظي يف دعوة األنبياء.
-2قواعد اتصالية يف تراث اظتفسرين( .اختيار فتاذج :الزغتشري ،القرطيب.)...،
-3تفسَت الطَّاىر ابن عاشور ودوره يف البناء العقدي.
-4منطلقات االتصاؿ باآلخر يف فكر سيد قطب.
السبلـ.
-5أركاف العملية االتصالية يف قصة موسى عليو َّ
-6شروط القائم باالتصاؿ كما تتجلى يف سورة الكهف.
-7تقنيات االتصاؿ يف دعوة ػتمد صلى ا﵁ عليو وسلَّم.
السبلـ ،دراسة مقارنة.
-8منهجية البناء العقدي يف التواصل مع اآلخر بُت نوح وػتمد عليهم ّ
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 وتعزز على،الدراسات االداريّة من منظور فردي إىل اىتماـ حكومي
ّْ ينبغي أف ترتقي ِبوث-1
.إثرىا من طرؼ اضتكومات اإلسبلمية ظتا عتا من مردود إكتايب وفوري لصاحل اإلسبلـ واألمة
تعزيز دور اصتامعات من طرؼ اضتكومات اإلسبلمية يف نشر مفاىيم االستخبلؼ التوحيدي-2
واالتصاؿ اإلنساين اظتنضبط من خبلؿ إعادة بناء مفهوـ السياحة وتفعيلو مبا يوافق الرع وعادات
. وتقاليد أعراؼ األمة اإلسبلمية أو أي قطر اسبلمي إلعادة ىيبة األمة وأصالتها
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