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 الدراسة:  ملخص

يعّد الوعي من المفاهيم الغامضة عند كثير من الناس، والتي تتطلب توضيحا، خاصة لدى المسلم، حيث ال يدرك كثيرون ما أبعاد 
تأصيله في النصوص القرآنية. ولذا، فإن هذا البحث يرمي إلى توضيح مفهوم الوعي في كتاب هللا، وتأصيل معناه، ومدى أهميته للمسلم  

هذه الدراسة عن عدة أسئلة من أهمها: ما مدى أهمية الوعي في حياة المسلم؟ وكيف تناول النص القرآني مفهوم  تجيبا. عقال وفكر  
لب الوعي؟ وما عالقة ارتفاع الوعي واإلدراك بتدبر وفهم معاني القران الكريم؟ كما تتناول الدراسة استنباط فوائد، تسوقها الباحثة في قا

  صورا لكيفية زيادة نسبة الوعي، وتحسينه لدى المسلم بشكل عام، وذلك وفق الرؤية اإلسالمية.يشكل ت
 

 المقـــدمة:

 الوعــي مصطلح يتعلق بحالة عقلية ومستوى إدراكي معين لدي اإلنسان بشكل عام ويختلف ويتباين مستواه بين األفراد والجماعات . 

ويعّد الوعي من المفاهيم الغامضة عند كثير من الناس ، وخاصة لدى المسلم حيث ال يدرك كثيرون مدى تأصيله في النصوص القرآنية 
 والسنة النبوية .

 ن هذا البحث يرمي إلى توضيح مفهوم الوعي في القرآن الكريم، وتأصيل معناه ومدىأهميته للمسلم عقال وفكرا . فإ

كما تتناول هذه الدراسة استنباط فوائد تصوغها الباحثة في قالب يشكل تصورا أو آلية لكيفية زيادة نسبة الوعي وتحسينه لدى المسلم  
 ة .ومحاولة تأصيل مفهوم الوعي ومدى ظهوره في نصوص المصدر الرئيسي يقدم تعريفا بشكل عام وذلك وفق الرؤية اإلسالمي

 للرؤية اإلسالمية لهذا المفهوم ، كما يستوجب ذلك التعريج سلفا على معناه وأنواعه ومن ثم معالجة تفسير النصوص القرآنية التي تناولت 
 هذا الشأن . 

ح في الكتاب ينتهي البحث بوضع استراتيجية أو تصور يرتكز على ثالوث يتكون من  وبتوضيح مفهوم الوعي وما ورد حول هذا المصطل
 :المصدر التشريعي والمنطق العقلي ودور العامل النفسي والشخصي لرفع نسبة الوعي وتحسين الوعي عبر هذا التصور . 

 الفصل األول 

 اإلطار النظري والمنهجي للبحث 

 موضوع البحث:  -أوال 

يعّد الوعي من المفاهيم التي يستخدمها الناس في حياتهم كمصطلح لكن كثيرين ال يفقهون معناه ، كما أن تأصيل هذا المصطلح      
 والبحث عنه في طيات النص القرآني اليزال أمرا لم يتم البحث فيه بشكل كاف .

ع يقدم تعريفا للرؤية اإلسالمية لهذا المفهوم ، كما ومحاولة تأصيل مفهوم الوعي ومدى ظهوره في نصوص المصدر الرئيسي للتشري
 يستوجب ذلك التعريج سلفا على معناه وأنواعه ومن ثم معالجة تفسير النصوص القرآنية التي تناولت هذا الشأن . 
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ث المصادر  وبتوضيح مفهوم الوعي وما ورد حول هذا المصطلح في الكتاب ينتهي البحث بوضع استراتيجية أو تصور يرتكز على ثالو 
 التشريعية والمنطق العقلي ودور العامل النفسي والشخصي لرفع نسبة الوعي وتحسين الوعي عبر هذا التصور . 

 أهمية البحث: -ثانيا 

ال يخفى على ذي نهى أهمية ارتفاع الوعي العقلي لالرتقاء بمستوى الفهم وتقدم العلم واالستفادة من القراءات والخبرات ، هذه الدراسة     
 تستقي أهميتها من كونها تؤصل مفهوم الوعي دينيا ، بل وتبني تصورا وآلية إلمكانية رفع مستوى الوعي لدى المسلم وآثار ذلك  

 وأهميته . 

هومه هذا تكمن أهميته باعتباره مرجعا لكيفية زيادة الوعي الذاتي أو لدى اآلخرين في عملية التربية ، إضافة إلى بيان الدالالت المهمة لمفب
 في ضوء التشريع اإلسالمي وعبر أمثلة لنصوص من آي الذكر الحكيم .

 أهداف البحث: -ثالثا 

كتاب هللا وفق بعض النصوص الدالة على ذلك ، وصياغة تصور مقترح لكيفية رفع يهدف هذا البحث إلى تأصيل مفهوم الوعي في    
 نسبة الوعي لدى المسلم ، وتنبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية متضمنة هي : 

 بيان  معنى الوعي بشكل عام وأنواعه .  -

 التعرف على أهمية الوعي في جوانب حياة المسلم المختلفة .  -

 ي ومجاالته .توضيح أنواع الوع -

 الكشف عن مفهوم الوعي في مصدر الشريعة األول ومعرفة المقصود به في   -

 القرآن . 

 صياغة وبناء تصور فكري ومنهجية لكيفية رفع نسبة الوعي لدى المسلم .   -

 منهج البحث:  -رابعا 

 وأنواع .يعتمد هذا البحث المنهج الوصفي: في توضيح معنى الوعي وما يتعلق به من أهمية       

 والمنهج الموضوعي : من خالل بيان مفهوم الوعي في القرآن . 

كما يتبع المنهج التحليلي واالستنباطي: في استقراء النصوص  وصياغة المنهجية أو التصور لتحسين الوعي وزيادته بشكل فعلي عند  
 المسلم . 
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 حدود البحث ومجاله: -خامسا 

 يقتصر هذا البحث على دراسة مفهوم الوعي في الكتاب ، وكيفية رفع نسبته وفق الرؤية اإلسالمية والتفكير المنطقي والعلمي .           

 مصطلحات البحث:    –ســـادسا 

من العلماء بوضع الوعي : اختلفت وتعددت تعاريف الوعي ككلمة محيرة تدخل في دائرة العديد من العلوم والمجاالت وقام عدد كبير 
 تعاريف لها .

 ( . 1980ويعتبر الوعي مصطلح جامع يغطي تشكيلة واسعة من الظواهر العقلية )جوليك، 

 وسيتم سوق التعاريف المختلفة وشرحها في الفصل األول بإذن هللا .

ر : "التصور في علم النفس يعني استحضار صورة شيء محسوس في العقل دون التصرف فيه ".  تصوُّ

 القرآن : المصدر األول  من مصادر التشريع اإلسالمي وهو كالم هللا وأعظم الكتب على اإلطالق .

 أسئلة البحث: -ســابعا  

 يسعى هذا البحث لإلجابة على األسئلة التالية :

 ما التعاريف المختلفة لمصطلح الوعي وما ماهيته وأنواعه ؟  -

 ما التعريف اإلجرائي الذي توصلت إليه الباحثة لمفهوم الوعي بشكل عام و وفق     -

 المنظور اإلسالمي ؟

 ما مدى أهمية الوعي لحياة المسلم ؟  -

 كيف تناول النص القرآني مفهوم الوعي ؟  -

 ما المنهجية أو التصور المقترح لكيفية زيادة الوعي الذاتي وتحسين الوعي لدى اآلخرين؟  -

 ذا يفيد الوعي في تحسين التدبر والفهم حين قراءة القرآن الكريم ؟بما -

 الدراسات الســــابقة:  -ثامنا 

قامت الباحثة بمسح بعض المكتبات الجامعية والعامة ومركز العلوم والتقنية ومكتبة الملك فهد للبحوث والدراسات وبعض المواقع البحثية 
حث مواضيع ذات عالقة بالوعي الديني واالجتماعي والفكري والذاتي ،لكنها لم تجد أية دراسات ووجدت عشرات الدراسات التي تناولت بالب

سابقة تتعلق بمفهوم الوعي في القرآن  ماعدا مقاالت علمية متناثرة ، كما وجدت دراسات كثيرة حول الوعي وأهميته بشكل عام ومقاالت 
 وكتبا حول الوعي في اإلسالم . 
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 بعضها وتستعرض بعضا منها كما يلي : واطلعت الباحثة على 

كلية الدراسات العليا ،في  –رسالة ماجستير مقدمة من الطالب عبد الرحمن عبدهللا بإشراف د.حسين النقيب في جامعة النجاح األهلية  -1
 .  2010فلسطين عام –نابلس 

 عنوانها)منهج القصة القرآنية في تفسير األخالق( .

 ويهدف البحث إلى :

 إبراز األخالق كمحور عريض في دعوة الرسل . -

 خدمة القرآن الكريم وإظهار إعجازه وصالحيته لكل زمان ومكان .-

 بيان الحكمة من ذكر األخالق بشكل تربوي في ثنايا القصة.-

 بيان هيكلية األخالق ومدى ترابط بعضها ببعض .-

 بيان مدى حاجة الناس والمجتمعات اليوم لألخالق الحسنة. -

  : وقد قسمت البحث إلى ثالثة فصول وخاتمة
 أما الفصل األول فقد تحدث فيه عن عالقة القصة القرآنية باألخالق ، من خالل تعريف

 القصة وتعريف األخالق في اللغة وفي االصطالح ، وأسلوب القرآن في عرض األخالق وأما 
كل خلق منها بقصة أو أكثر بحسب  سيئة ومجموعاتها مستشهدا  علىالفصل الثاني فهو باب التخلية ، فقد بينت فيه أصول األخالق ال

  . ما طرحت القصة القرآنية
 وأما الفصل الثالث فهو باب التحلية ، حيث بّينـت فيـه األخـالق الحسـنة أصـولها  

على كل خلق منها بقصة أو أكثر بحسب ما ذكرتـه القصـة القرآنيـة ي ذلك كله عن التكرار وعما ال مبتعدا   ف ومجموعاتها ، مستشهدا  
  . فائدة منه

وجاءت نتائج البحث تؤكد أهمية القصة كدافع تربوي وأسلوب جميل ويرتبط بحثي هذا بهذه الدراسة السابقة من ناحية التأكيد على كون  
 أسلوب القص القرآني يشمل تنبيه الوعي واستثارته .  

اع والنفس لتسخير القصة وتوظيفها ودعا في توصياته جميع أعضاء المجتمع من آباء وأمهات ومربين وأدباء ومسؤولين وعلماء االجتم
 بما ينفع العملية التربوية .

 

 ووجدت الباحثة عدة رسائل تناقش الوعي الديني والوعي االجتماعي كما يلي :  -2
الهيئة –دراسة منشورة –مالمحه وعوامله(  -حول )الوعي الديني والحياة في القرية المصرية 2001دراسة عبد الباسط عبد المعطي -

 ية للكتاب . المصر 
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الوعي الشعبي والفهم الشعبي للدين واختالف المعتقدات الفردية عن المعتقدات الواردة في الثوابت  
اء الدينية ضمن فئات مختلفة من الريف، وتم استخدام المالحظة والمقابالت الفردية والجماعية ومعاينة وتحليل اللوحات والصور في أسم

 المحالت التجارية واإلعالنات. 

مركز  –دراسة منشورة  -،بعنوان )تأثير التيارات الدينية في الوعي االجتماعي للمرأة العربية ( 1990دراسة ليلي عبد الوهاب  -
 بيروت . –دراسات الوحدة العربية 

وهدفت إلى تأثير التيارات الدينية على وعي المرأة العربية واعتمدت على األسلوب التاريخي وقراءة مضمون الخطاب الديني للمراة عبر  
 العصور. 

 مصر .- سلسلة كتاب قضايا فكرية–، بعنوان )الوعي الديني والوعي الطائفي(  1989دراسة فيصل دراج  -

الديني والوعي الطائفي وركزت الدراسة على أنماط الوعي الديني وصياغته وشروطه االجتماعية   وتهدف إلى دراسة العالقة بين الوعي 
       وإشكاالته.

 وجاءت نتائج هذه الدراسات كالتالي :

 أن الوعي الديني موجود عند القرويين في ريف مصر وبشكل مكثف لكنه تشوبه الشوائب واختالط القناعات والمبادئ.  -

 الديني يتأثر بالتوجيه السياسي والظروف السياسية. أن الوعي  -
سعت بعض األطراف في القرية إلى  تأويل النصوص الدينية وتبني بعض الممارسات وتوظيفها بما يخدم المصالح  النفعية -

 واالقتصادية . 
االقتصادي ولخدمة مصالحه ومصالح   سيادة الذهنية الخرافية على المجتمع المصري الريفي واستمر تشجيع الخرافات نتيجة االنفتاح-

 المستفيدين من كبار المتحكمين برؤوس األموال فيها .

 يوجد تزييف وتخلف للوعي االجتماعي للمرأة الريفية. -

ويالحظ أن هذه النتائج تدل على أهمية العودة لمصادر الشريعة اإلسالمية من قرآن وسنة لتخليص العقل الريفي وغير الريفي المسلم من 
ترهات الخرافة والباطل نتاج غياب الوعي  وهذا يتفق مع أهداف هذا البحث لبيان مفهوم الوعي في القرآن واالستفادة من ذلك لتنوير 

 العقول وإعادتها لجادة الحق والصواب والتفكير السليم وفق ما جاء في الثوابت .

وأصالتها وجدتها كونها تهدف إلى محتوى لم يسبق البحث فيه وفق بعد االطالع على ما سبق ، تخلص الباحثة إلى أهمية هذه الدراسة 
 علم الباحثة ومنتهى محيط معرفتها وهللا أعلم .  

 خطة البحث التفصيلية :

 يتكون هذا البحث من أربع فصول وخاتمة هي : 
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 الفصل األول : 

 اإلطار النظري والمنهجي للبحث .

 

 ويشمل المباحث التالية :

 ته وأهدافه وتساؤالته ومنهجيته وحدوده ومصطلحاته والدراسات السابقة. موضوع البحث وأهمي

 الفصل الثـــاني:

 الوعي .. ماهيته، أنواعه، أهميته وآثاره .

 ويشمل المباحث التالية:

 تعاريف الوعي   -أوال

 أنواع الوعي -ثانيا

 أهمية الوعي وأثره على الفرد والمجتمع  -ثالثا

 الفصل الثـــالث :

 مفهوم الوعي في القرآن الكريم .  

 ويشمل المباحث التالية :

 تفسير أمثلة من نصوص من القرآن الكريم تتضمن مفهوم الوعي .  أوال:

 تحديد واستنتاج مفهوم الوعي وأبعاده وفق النص القرآني .  ثانيا:

 الفصل الـــرابع :

 هجية وتصور لرفع وزيادة الوعي عند المسلم . من

 ويشمل المباحث التالية :

 العوامل التي تؤدي لتحسين الوعي العقلي والفكري . أوال:

 بناء منهجية لكيفية زيادة نسبة الوعي عقليا ومعرفيا واجتماعيا وفق المنظور اإلسالمي . ثانيا:
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 الخاتمة .

 فهــرس البحث والمراجع .

 لثـــــــــانيالفـــــصل ا

 مـــــــاهية الــــــوعي وتــعاريفه وأنـــواعه وأهـــميته 

 أوال : ما معنى الوعي ؟

عبر العصور ، بذل الفالسفة والعلماء جهودا مضنية خاصة القرنين الماضيين من اجل الوصول إلى مفهوم الوعي ، والشك أن هذا     
 ومدى الرغبة في تحديد معناه بدقة وبشكل مقنن .التضارب والتباين يدل على أهمية هذا المصطلح 

 يعرف الوعي لغة بأنه: 

ْيَء َواْلَحِديَث َيِعيِه َوْعي ا َوَأْوَعاُه: َحِفَظُه َوَفِهَمُه َوَقِبلَ   ْيَء. َوَعى الشَّ ُه، َفُهَو َواٍع، َوُفاَلٌن َأْوَعى ِمْن ُفاَلٍن َأْي َأْحَفُظ اْلَوْعُي: ِحْفُظ اْلَقْلِب الشَّ
َر َّللاَُّ اْمَرأ  َسِمَع َمَقالَ  : اْلَوِعيُّ اْلَحاِفُظ اْلَكيُِّس اْلَفِقيُه. َوِفي حَ َوَأْفَهُم. َوِفي اْلَحِديِث: َنضَّ ِديِث ِتي َفَوَعاَها، َفُربَّ ُمَبلٍَّغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع. اأْلَْزَهِريُّ

ُب َّللاَُّ َقْلب ا َوَعى اْلُقْرآَن; َقْاَل اْبُن اأْلَِثيِر: َأْي َعَقَلُه ِإيَمان ا ِبِه َوَعمَ  ، َفَأمَّا َمْن َحِفَظ َأْلَفاَظُه َوَضيََّع ُحُدوَدُه َفِإنَُّه َغْيُر َواٍع َأِبي ُأَماَمَة: اَل ُيَعذِّ ال 
 :َلُه; َوَقْوُل اأْلَْخَطلِ 

 َشَواِرُف اَلَحَها َمَدٌر َوَغارُ  َوَعاَها ِمْن َقَواِعِد َبْيِت َرْأسٍ 

 ( .397،ص 15،جِإنََّما َمْعَناُه َحِفَظَها . )ابن منظور ، لسان العرب 

أما في االصطالح فقد تنوعت وتعددت تعاريفه  ،ربما ال يوجد جانب من جوانب العقل أكثر إثارة للحيرة من الوعي ومفهومه ، ويشكل 
الوعي القضية المركزية لنظريات العقل ، وهناك إجماع منتشر وشامل بأن أي فهم واع للعقل يتطلب فهما واضحا للوعي )شريف، 

 ( .  2فورد للفلسفة، صموسوعة ستان

 

هناك تعريف متََّفق عليه للوعي بشكل عام، لكن التعريفات التالية تعطينا بعض اإليضاحات »كيف يكون الحال لو كنت ...؟«: َّ  ليس  
 .يس كذلكإذا كان هناك حال معني تكون عليه لو أنك حيوان )أو   جهاز كمبيوتر أو طفل رضيع(، فذلك الشيء كائن واع َّ ، وإال فهو ل

األشياء لي، في مقابل ما تبدو عليه على نحوٍ ّ   الذاتية أو الظاهراتية: الوعي يعني تجربة ذاتية أو تجربة ظاهراتية؛ والمقصود: كيف تبدو
 موضوعي؟ 

مقدمة – .)بالكمور، الوعي وهناك ما يسمى التجارب الواعية الذاتية وهي السمات الذاتية التي يتعذر وصفها مثل حمرة اللون األحمر 
 (. 12قصيرة جدا ،ص

يعّبر الوعي عن مدى إدراك اإلنسان لألشياء والعلم بها، بحيث يكون في وضع اّتصال مباشر مع كل األحداث "  ويعرف الوعي اصطالحا:
ر بأسبابها. أي أّنه يمثل عالقة  التي تدور حوله، من خالل حواّسه الخمس، فيبصرها، ويسمعها، ويتحّدث بها وإليها، ويشّم رائحتها، ويفكّ 
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الكيان الشخصي والعقلي بمحيطه وبيئته، ويضّم مجموعة األفكار، والمعلومات، والحقائق، واألرقام، واآلراء، ووجهات النظر، 
الني والمصطلحات، والمفاهيم ذات العالقة بكل ما هو مادّي وكذلك معنوّي، كما وتندرج مصطلحات المنطق واإلدراك الذاتي والعق 

 (. 2016تحت مسّمى الوعي".)رازان صالح،   والحسّي والحكمة
ويؤمن المفكر ماركس صاحب الفكر االشتراكي أنّ الوعي عبارة عن "بناء فوقي تدريجي تندرج تحته كاّفة األنشطة اإلنسانية، كما ويرى  

 أن اإلنسان ال يستطيع العيش بمعزل عنه".
 ل علمين أساسيين في اإلنسانيات الحديثة :وتتجلى أهم معاني هذا المصطلح من خال 

 علم النفس وعلم االجتماع .
أما علم االجتماع: فقد شرع في التركيز على أن الوعي نتاج لتطور فسيولوجي لمخ اإلنسان، ولقدرة اإلنسان على العمل وابتكار اللغة، 

المكتسبة فرديًّا أو اجتماعيًّا مع الدماغ )المخ(؛ وبالتالي، يصبح الالوعي  وأن الوعي بهذا الشكل يصبح النتاج المباشر لتفاعل المعرفة 
ا من الوعي، ويتبادالن في الوقت نفسه التأثير والتأثر” )مصطلحات فكرية، سامي خشبة، ص:    .. باختصار وتصرف(255  -253جزء 

 ،  (subjectivity)بالذات(  )اإلحساس  الذاتية  المنطقية،  اكمةالمح  بكلمات  اإلنسان  بها  يتميزوعند علماء النفس تمثل الحالة العقلية التي  
 الحسي اإلدراك على والقدرة (sensibility) العقالنية أو والحكمة (sense) الشعورية والحالة  ، )awareness-self(الذاتي  واإلدراك

 (perception)والمحيط الشخصي الكيان بين للعالقة. 

إجرائيا : "حالة من حاالت العقل ومدى اتصالها باإلدراك والعمق النفسي وتزيد أو تنقص بتفاعل الدماغ ومهاراته وتعرفه الباحثة تعريفا 
 مع المعارف المكتسبة بشكل فردي أو اجتماعي".

 وعليه فالوعي من وجهة نظر الباحثة وبعد بحث مستفيض يتكون من محورين رئيسين أو منبعين هامين هما : 

هية من مهارات تفكير وقدرات عقلية و الرصيد التراكمي من المعارف المكتسبة والتفاعل بينهما ينتج مقدار الوعي الذي الهبة اإلل      
يكون عليه الفرد وبالطبع يتم ذلك باستخدام األدوات التي منحنا إياها الخالق وهي الحواس الخمس ،وسيتم تناول هذا األمر من قبل  

 ة التصور الذي يهدف له هذا البحث .الباحثة في جزء الحق في صياغ 

 

 المبحث الثاني : أنواع الــــوعي :

تعددت اتجاهات العلماء في تحديد أنواع الوعي وأصنافه كما ذكر من قبل وذلك لصعوبة تحديد معني المصطلح بشكل وافي ، كما    
 ألنه ينتمي لعلمي االجتماع ولعلم النفس .

 وحصر العلماء هذا النوع سايكولوجيًا تحت األنواع التالية:
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ي يتعّلق بأداء نشاط معين، دون أن يحتاج ذلك من الشخص أن يقوم ببذل مجهود عقلي الوعي العفوي التلقائي يتمّثل في الوعي الذ  -1
 كبير، بحيث ال يعيق قدرتنا على التفكير بأمور أخرى. 

الوعي التأملي يختلف هذا النوع القصدي تماما  عن الوعي العفوي التلقائي، حيث إّنه يتطّلب من الفرد جهودا  ذهنّية استثنائّية،  -2
ا ويحتاج إلى قدرات ومهارات عقلّية جّمة، كمهارة الذكاء، والفهم، والذاكرة القوية والقدرة على استحضار األحداث الماضية وإعادة تصوره

 عنها بعناية، وبالتالي ال نستطيع التفكير بأمور حياتية أخرى.   والتعبير

الوعي الحدسي يصنف هذا النوع في خانة الوعي المباشر الذي يحدث بشكل فجائي، حيث يدرك الشخص في هذه الحالة أحداث  -3
ستدالل وشرح واضح عنها، أي أّنه يدركها وأشياء، وعالقات ومفاهيم ومشاعر، أو معلومات ومعارف، وال يستطيع التعبير عنها أو تقديم ا

 بحدسه فقط وال تكون مادّية ملموسة.  

الوعي المعياري األخالقي في هذا النوع تحديدا  يستطيع الشخص أن يصدر أحكاما  وتقييمات وتصنيفات لألشياء واألحداث واألشخاص    -4
 تبعا  لمبادئه وقيمه وأخالقه. والسلوك والطبيعة، ويعود له القرار في الموافقة عليها أو رفضها،  

 أما الوعي في علم االجتماع فله أبعاد أساسية هي : 

 البعد النفسي االجتماعي في الوعي : وجود اتجاه سلبي أو إيجابي نحو الموضوع أو القضية التي يراد استطالع الوعي بشأنه. -1
 إيجابياته وسلبياته . البعد العلمي للوعي : ويقوم علي إدراك الموضوع من خالل تفسيره وإبراز -2
 البعد األيديولوجي :ويقوم على تقديم تصور بديل للواقع الراهن للقضية أو الموضوع الذي يستطلع الوعي بشأنه .  -3

 ( : 65ووفق علم االجتماع فهناك نوعان للوعي)بفيت جان ،نعمة الوعي ،ص

 تزنة لتحديد دالالت المدركات الحسية ومعانيها .الفردي ويتمثل في العملية التي يقوم بها العقل باستخدام المعرفة المخ -1
 االجتماعي وهو منظومة عامة من األفكار والنظريات للطبقات حول مجمل العالقات االجتماعية القائمة ،ويمثل فهما كليا لها . -2

 فيما يلي :(  أشكال الوعي االجتماعي 10ويلخص د.سعود القوس) دراسة حول الوعي االجتماعي، ص

 الوعي الديني، الوعي الثقافي، الوعي السياسي، الوعي الصحي، الوعي االقتصادي والوعي األخالقي . 

بشأنه فهناك الوعي العلمي ، والوعي العملي، والوعي  وهناك أنواع متعددة للوعي فصلها العلماء تبعا لكل مجال يراد استطالع الوعي 
 الفني واألدبي واللغوي في الفنون واآلداب واللغات ،والوعي الفكري والفلسفي . 

 المبحث الثالث : أهمية وآثار الوعي على الفرد والمجتمع : 
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المخزون الثقافي ،كما تؤثر الظروف والمعايير من المهم بيان أن الوعي يزيد وينقص وفق القدرات للحواس الخمس والمهارات العقلية و 
 النفسية والصحية واالجتماعية في نسبة الوعي وتوهجه. 

والوعي يشكل ذروة عالية لبلوغ الرقي وتحقيق الغرض الفكري والعلمي واالجتماعي والشك في أهميته على جميع مستويات العلوم  
 ومجاالت الفكر والتنمية ذاتيا وجماعيا .

 أهمية الوعي كون مجاالته تشمل نوعين هما : وعي بالذات ووعي باآلخر ،  ومما يبين

والوعي بالذات يشمل الوعي بها في اختالف الزمان: ماضي ا، وحاضر ا، ومستقبال . والوعي بها في اختالف المكان: وطن ا وإقليم ا وأمة.  
وهل لنا تاريخ نتصل به ونستفيد منه، أم إننا نبدأ من نقطة  فالوعي بالذات ماضي ا: أي معرفة من نحن، وكيف نشأنا، وما مسيرتنا، 

ا ينير الدرب ويقّوم الخطوات. والوعي بالذات حاضر ا: أي معرفة واقعنا الذي نحياه،  الصفر، كما يزعم البعض. وكيف يكون ماضينا زاد 
ير. إضافة للوعي بما يفرضه علينا واقعنا من في مختلف المجاالت، بدقة؛ فندركه كما هو، دون تجميل أو تقبيح، ودون تهويل أو تحق

قضايا واهتمامات وأولويات؛ حتى نحسن التعاطي معه، وال ننفصل عنه. والوعي بالذات مستقبال : أي باآلمال المرتجاة، وبالفرص 
سطية واتزان، وال نجنح يمنة أو المتوقَّعة، وبكيفية التعامل معها من خالل اإلمكانات المتوافرة؛ حتى نجمع بين المثالية والواقعية في و 

يسرة. وأما الوعي بالذات في اختالف المكان، فهو ضروري ألن أمة اإلسالم أمة واحدة، وال يليق بآحادها التقوقع داخل المحيط األصغر. 
م اون الين، مقال  تتكامل وال تتعارض )السنوسي محمد السنوسي ،إسال -الوطن، واألمة العربية، واإلسالمية - وهذه الدوائر الثالثة

 علمي(.  

 والوعي باآلخر يعني معرفة كيف يفكر اآلخر ونقاط قوته وضعفه وكيفية التالقي أو االختالف معه.

 ولهذا وبعد قراءة واعية،  تقرر الباحثة أهمية الوعي في جميع المجاالت وبجميع أنوعه وتصنيفاته كما يلي : 

 مخزون المعرفي وفق مستوى الذكاء والقدرات العقلية . الوعي يشكل األداة الرئيسية لالستفادة من ال -1
 يعّد الوعي المعمل المنتج للتميز اإلدراكي وجودة الفهم واالرتقاء باالستنتاج بأنواعه.  -2
 يقاس رقي األمم بمدى ارتفاع وعيها أفرادا وجماعات في جميع الميادين . -3
تيجة تحسن مستويات الوعي بمعنى آخر هناك صلة طردية بين يحصل التقدم العلمي والتطبيقي والفكري واألدبي واإلنساني ن -4

 مستويات الوعي المتقدمة وحدوث الطفرات العلمية والحضارية . 

المجتمعات المتمدنة غالبا ما تملك نسبة وعي عالية ، كما ترتفع مؤشرات النضج الفكري بزيادة الوعي مما يضيف حالة من الطمأنينة -5
 لتوازن االجتماعي وهذا وفق دراسات جاءت نتائجها بهذه الحقائق .العامة والسالم النفسي وا

 الفـــــــصل الثـــالث 

 مفهوم الوعي في القرآن الكريم
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محمد   القرآن الكريم  هو المصدراألساسي للشريعة اإلسالمية ، وقد أنزل هللا تعالى كتابه الكريم كامل البيان والجالل والجمال على نبيه
 صلى هللا عليه وسلم . 

تبيان كل ( ، يقول الدكتور وهبة الزحيلي"89يقول تعالى )ونّزلنا عليك الكتاَب تبيان ا لكِل شيٍء وهدى ورحمة  وبشرى للمسلمين()النحل:
 :وطاعته، في قوله تعالىشيء في القرآن، إما نصا على حكمه صراحة، وإما إحالة على السنة النبوية، حيث أمر هللا باتباع رسوله 

  َلهُ   َتَبيَّنَ   َما  َبْعدِ   ِمنْ   الرَُّسولَ   ُيَشاِققِ   َوَمنْ  ﴿ :[، وإما اعتمادا على اإلجماع في قوله سبحانه80﴾ ]النساء:   َّللاََّ   َأَطاعَ   َفَقدْ   الرَُّسولَ   ُيِطعِ   َمنْ  ﴿
[، وإما عمال باالجتهاد أو القياس، وإما ببيان القواعد الكلية والمبادئ 115﴾ ]النساء:  َتَولَّى َما ُنَولِّهِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َسِبيلِ  َغْيرَ  َوَيتَِّبعْ  اْلُهَدى

 ( 1294، 1293/ 2والمقاصد العامة وأصول التشريع، فكان القرآن بهذه األصول والقواعد تبيانا لكل شيء". ))التفسير الوسيط(( )

ا الرافد الثاني للشريعة اإلسالمية ،يقول تعالى )وأنزَل هللُا عليَك الكتاَب والحكمَة وعّلمَك مالْم تكن تعلم وأراد هللا تعالى أن تكون السنة أيض
 (. 113وكان فضل هللِا عليَك عظيما ()النساء :

ية، فالسنة أحد قسمي وفسر أهل العلم الحكمة بأنها السنة وقال بعضهم بأنها أسرار الشريعة لكن أغلبهم أكد بأن المقصود بها السنة النبو 
 (. 3الوحي ،يقول تعالى )وما ينطق عن الهوى .إن هو إال وحٌي ُيوحى( )النجم: 

فالسنة وحي من عند هللا وهذا دليل حجيتها، وهذان المصدران الفريدان يشكالن المنهج الكامل لحياة اإلنسان وكيفية االستعداد لآلخرة   
 والفوز بالدارين . 

قد نزل بلسان عربي مبين وقد حوى من أنواع اإلعجاز ما تضيق بسرده  آالف الكتب ومنه اإلعجاز اللغوي والشك بأن  كتاب هللا 
والعلمي والبياني والنفسي والتشريعي مما جعل القرآن سيد الكتب السماوية وأعظمها على اإلطالق ،وجاء في القرآن ما ثبت بعد عصر  

الحضارات تجد في القرآن  ما يفاجئها عصرا بعد عصر في جميع الميادين وكثير من   النبي عليه السالم ومازالت البشرية ومع تقدم
المصطلحات ورد ذكرها في القرآن والسنة أيضا حيث أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، واإلعجاز تلو اإلعجاز 

ن وحي الخالق األحد الذي يعلم غيب السموات واألرض بما كان يظهر بيانيا وعلميا وعقليا ونفسيا بما يؤكد أن هذين المصدرين هما م
 وسيكون والذي علم اإلنسان مالم يعلم .

يقول تعالى في سورة العلق وبعد الكلمة األولى في تاريخ هذه الشريعة وفي تاريخ بعثة الرسول عليه السالم )اقرأ باسم ربك الذي خلق 
 (. 5-1لذي علم بالقلم *علم اإلنسان مالم يعلم()*خلق اإلنسان من علق *اقرأ وربك األكرم *ا

ولم يغفل الكتاب وال السنة شأنا وال أمرا إال وكان له أصل فيهما ، وكثير من المصطلحات العلمية والنفسية واالجتماعية جاءت بشكل 
 أو بآخر بين طيات الذكر الحكيم أو في أحد األحاديث الصحيحة .

لح الوعي ومفهومه في القرآن الكريم بإيراد بعض النماذج  وتفسيرها وشرحها وبيان مفهوم الوعي من  لذا أرادت الباحثة أن تؤصل لمصط
 خاللها .

 المبحث األول : 

 مفهوم الوعي في القرآن الكريم ووفق النص القرآني :
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وبيانيا ومعنى ومبنى ، وهو أجمل الكتب كتاب هللا الكريم أنزل بلسان عربي مبين وحوى من الكنوز والثروات ماال يمكن حصره لغويا  
 بيانا وأعظمها نظاما .

والشك أن صحة الفهم وسالمة القصد من أعظم نعم هللا تعالى على عبده بعد نعمة اإلسالم، وبصحة الفهم وسالمة القصد تحدث الهداية 
ويحدث هذا بزيادة الوعي والشك وفق تعريف الوعي  إلى الصراط المستقيم ،فالفهم المستنير أيضا ضرورة لفهم القرآن والنهل من منابعه 

 الذي سقناه سلفا .

 وفيما يلي ستستعرض الباحثة مواقع كثيرة في القرآن ورد فيها هذا المصطلح أو أحد مشتقاته في آيات عديدة كما يلي :

جعل لكم السمع واألبصار واألفئدة أرشد القرآن إلى عوامل الفكر يقول تعالى )وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا و  -1
( حيث يمن الخالق على اإلنسان بأن جعل الحواس األدوات التي تمكننا من القيام بالعملية الفكرية ،  78-لعلكم تشكرون()النحل

وينتج ،وفي  لعل ابن آدم بعد ذلك يشكر هللا تعالى على نعمه وأكبرها نعمة التفكير ،فاستخدام اإلنسان لحواسه هو ما يجعله يفكر 
(،فمن عوامل العقل   78-ذات السياق يقول تعالى )وهو الذي أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون( ) المؤمنون 

وأدواته الحواس لهذا يقول تعالى في وصف أقوام نفى عنهم العقل ) ومثُل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء  
( ،وهذا تصوير مجازي فهم الزالوا يتمتعون بحواسهم 1996(،)صالح عبد الكريم، 171-عمٌي فهم ال يعقلون () البقرةصٌم بكٌم 

لكنها كأنها فقدت وظيفتها بسبب سوء استخدامها وترى الباحثة أن ذلك يحدث كون قلوبهم قد غطى الران عليها فتعطل عمل الجوارح  
 بشكل صحيح .

ات كثيرة توضح أن الكفر يحيل صاحبه إلى جثة ميتة ال تفقه وال تسمع وحينها تنتفي عملية التفكير النتفاء وفي ذات السياق هناك آي 
 وجود أدواتها وعواملها وهي الحواس من سمع وبصر والنطق وغيرها .

مَّ  ُتْسِمعُ  ْنتَ َأَفأَ  ِإَلْيكَ  َيْسَتِمُعونَ  َمنْ  َوِمْنُهمْ ويتواتر نفس المعنى في آيات أخر )  َأَفَأْنتَ  ِإَلْيكَ  َيْنُظرُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  * َيْعِقُلونَ  الَ  َكاُنوا َوَلوْ  الصُّ
مُّ  َيْسَمعُ  َوالَ (، )42-()يونسُيْبِصُرونَ  الَ  َكاُنوا َوَلوْ  اْلُعْميَ  َتْهِدي َعاءَ  الصُّ  َوالَ  ْوَتىاْلمَ  ُتْسِمعُ  الَ  َفِإنَّكَ (، )45-()اإلنبياءُينَذُرونَ  َما ِإَذا الدُّ
مَّ  ُتْسِمعُ  َعاءَ  الصُّ (، فالكفار بإساءة 52- ()الرومِبآَياِتَنا ُيْؤِمنُ  َمنْ  ِإالَّ  ُتْسِمعُ  ِإنْ  َضاَلَلِتِهمْ  َعنْ  اْلُعْميِ  ِبَهاِدي َأْنتَ  َوَما * ُمْدِبِرينَ  َولَّْوا  ِإَذا الدُّ

ا َلُهمْ  َوَجَعْلَنااستخدامهم حواسهم عطلوا ملكة التفكير عندهم )  ِمنْ  َأْفِئَدُتُهمْ  َوالَ  َأْبَصاُرُهمْ  َوالَ  َسْمُعُهمْ  َعْنُهمْ  أَْغَنى َفَما َوَأْفِئَدة   َوَأْبَصار ا َسْمع 
 َأْصَحابِ  ِفي  ُكنَّا امَ  َنْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوَقاُلوا (، وفي يوم القيامة يعترفون بذلك )26-()اإلحقافَّللاَِّ  ِبآَياتِ  َيْجَحُدونَ  َكاُنوا ِإذْ  َشْيءٍ 

ِعيرِ   ( .  10-()الملكالسَّ

 ُثمَّ  ُكلََّها اأْلَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ يعرج القرآن في آيات أخر على عامل هام من عوامل التفكير وهو المعلومات السابقة، يقول عز وجل ) -2
( ، وبما أن أفكار القرآن لها واقع تعالجه أو تحكم 31-( )البقرةَصاِدِقينَ  ُكنُتمْ  ِإنْ  َهؤاَُلء ِبَأْسَماءِ  َأْنِبُئوِني َفَقالَ  اْلَماَلِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ 

(،  20-()العنكبوتاْلَخْلقَ  َبَدأَ  َكْيفَ  َفاْنُظُروا اأْلَْرضِ  ِفي  ِسيُروا ُقلْ عليه أو تشخصه، فيمكننا أن نضيف الواقع إلى عوامل التفكير )
اآليات وهو إطالق مجازي يريد القرآن أن يعبر من خالله عن عدم االرتياب والشك عندما  وإذا أضفنا الفؤاد المذكور في كثير من 

ترتبط األفكار باألفئدة، أي إذا سارت العملية الفكرية وتمت بطريقة صحيحة وانعقد القلب على ما أنتجته العملية من أفكار، وهو 
حرارة وحيوية من شأنها أن تدفع بصاحبها من أجل العمل بها أو  تصوير الرتباط الفكر بالوجدان أو باألحاسيس من أجل إعطائها 
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إيجادها، لهذا استلزم الربط بين العوامل التي ذكرها القرآن وبين العملية الفكرية نفسها لنفهم أنه ال بد من دماغ صالح للربط بين 
 الصور التي تلتقطها الحواس وبين المعلومات السابقة ليحصل إنتاج األفكار.

حث في القرآن الكريم يجد أن طريقة القرآن في النفي واإلثبات وفي االستدالل وفي اإلقناع والمحاججة وفي البرهنة والتدليل  والبا -3
تتبنى الطريقة العقلية الصحيحة في التفكير،  فهو يشير إلى القوانين التي تحكم سير األشياء ليجعل اإلنسان يلمس ويحكم بأنها 

ْمسِ  َيْأِتي َّللاََّ  َفِإنَّ ها من الخالق )مفروضة على الكائنات وأن (،  258-()البقرةَكَفرَ  الَِّذي َفُبِهتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنْ  ِبَها َفْأتِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنْ  ِبالشَّ
 فالحواس تنقل لنا صور الواقع المادي المختلفة والعقل حصلت لديه معلومة أن المادة تسيرها قوانين ثابتة.

ننسى إصرار القرآن على استعمال الطريقة العقلية في التفكير في بحث العقائد وفي االستدالل على العقيدة اإلسالمية، وهنا ال ينبغي أن  
فالقرآن أخضع المادة بأنواعها وأشكالها ومختلف صورها للبحث العقلي، وبين زيف وباطل عقائد الشرك والكفر لعدم قيامها على البديهيات 

خالل تسليطه الطريقة العقلية في بحث المادة ومن خالل بيانه مطابقة تلك األبحاث للمسلمات العقلية، بهذا  والمسلمات العقلية، ومن 
 أثبت القرآن مفاهيم العقيدة اإلسالمية.

 َواتََّبُعوا َعَمِلهِ  ُسوءُ  َلهُ  ُزيِّنَ  َكَمنْ  َربِّهِ  ِمنْ  َبيَِّنةٍ  َعَلى َكانَ  َأَفَمنْ والقرآن لم يستعمل هذه الطريقة في العقيدة فقط بل في كل شيء )
ْنَيا ِفي َّللاَُّ  َينُصَرهُ  َلنْ  َأنْ  َيُظنُّ   َكانَ  َمنْ (، )14-()محمدأَْهَواَءُهمْ  َماءِ  ِإَلى ِبَسَببٍ  َفْلَيْمُددْ  َواآْلِخَرةِ   الدُّ  َما َكْيُدهُ  ُيْذِهَبنَّ  َهلْ  َفْلَينُظْر  ِلَيْقَطعْ  ُثمَّ  السَّ

َماءَ   َخَلْقَنا  اَومَ (، )15-()الحجَيِغيظُ    َنْقِذفُ   َبلْ  * َفاِعِلينَ   ُكنَّا  ِإنْ   َلُدنَّا  ِمنْ   اَلتََّخْذَناهُ   َلْهو ا  َنتَِّخذَ   َأنْ   َأَرْدَنا  َلوْ  * اَلِعِبينَ   َبْيَنُهَما َوَما  َواأْلَْرَض   السَّ
 ( . 18-16-()األنبياءَزاِهقٌ  ُهوَ  َفِإَذا َفَيْدَمُغهُ  اْلَباِطلِ  َعَلى ِباْلَحقِّ 

حظ من استقراء القرآن الكريم ومن خالل فهمنا طريقته العقلية في االستدالل أن الواقع يبحث ويفهم ويخضع للتفكير وأنه ال يمكن يال -4
بالتالي أن يتخذ كأساس وكقاعدة للتفكير ولو كان هذا الواقع صحيحا  سليما  بمعنى أن أفكار العقيدة وتصوراتها هي األساس وهي  

األحكام تؤخذ بناء على مطابقتها أو مخالفتها لما تقول به العقيدة ال باعتبار أنها واقع متأصل في حياة الناس  القاعدة واألفكار و 
ْيَطانُ  َكانَ  َأَوَلوْ  آَباَءَنا َعَلْيهِ  َوَجْدَنا َما َنتَِّبعُ  َبلْ  َقاُلوا ) ِعيرِ  َعَذابِ  ِإَلى   َيْدُعوُهمْ  الشَّ  ( . 21- ()   لقمانالسَّ

 

فقال عز وجل: »ِإنَّا َلمَّا َطَغى اْلَماُء َحَمْلَناُكْم .المولى سبحانه البشر في القرآن الكريم، على الوعي واإِلدراك، وأثنى على أهلهحث  -5
 .( 12 – 11ِفي اْلَجاِرَيِة * ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرة  َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة« )الحاقة : 

 َتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة«؛ أي: يعقلها أولو األلباب، ويعرفون المقصود منها ووجه اآلية بها.وأضاف أن قوله تعالى: »وَ 

 : يقول ابن القيم
ن  "فالوعُي توصف به األذن كما يوصف به القلب؛ يقال: قلب واٍع، وأذن واعية؛ ِلَما بين األذن والقلب من االرتباط؛ فالعلم يدخل من األذ

الرسول والموصل إليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن األذن  إلى القلب، فهي بابه و 
 ترى ما سبب وصف األذن بالواعية؟  [٣/١٨٩أحقها أن توصف بالوعي، وأنها إذا وعت وعى القلب". ]ابن القيم: 
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أي: من شأنها أن تعي، قيل "واعية" أي أنهم يحذرون معاصي هللا أن يعّذبهم هللا عليها، كما عّذب من كان قبلهم تسمعها فتعيها، إنما  
 .تعي القلوب ما تسمع اآلذان من الخير والشّر من باب الوعي

هذا بخالف أهل اإلعراض والغفلة وأهل البالدة وعدم  وفي تفسير السعدي، تعقلها أولو األلباب ويعرفون المقصود منها ووجه اآلية بها، 
 .الفطنة فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات هللا لعدم وعيهم عن هللا، وفكرهم بآيات هللا

فاألذن تعي كما يعي القلب ويخشى وكما يعي العقل ، بل هي بوابة وعي القلب والعقل ، ووصفت األذن التي يفهم صاحبها و يدرك 
 .بأنها واعية

لوعي و اإلدراك أمر نسبي يتفاوت بين األفراد فالبعض لديه نسبة إدراك عالية عموما و في كل المجاالت و البعض واع في شأن ما وا
 ..و حسب

وعلو الوعي وشدة اإلدراك نعمتان جليلتان و الشك فما فائدة الحكمة إذا لم تجد من يعيها و ما نفع المعلومة و الحقيقة إن لم تجد من  
و هل يميز الناس عن بعضهم البعض سوى القدرة اإلدراكية و فهم الحقائق، ومن عظمة القرآن أن جاءت هذه اآلية لتوضح أن    يدركها،

اإلدراك هنا يتبعه االنتفاع وهذه درجة أعلى فمن يدرك ويعي ثم ينتفع بما يسمع فذاك أمر مهم فهناك من يعي و ال ينتفع و ال يطبق ما 
 .(2019حثة ،وعاه )مقال تفسير للبا

ا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيرُ  -6 ِ َيْأِتيُكْم ِبِضَياٍء َأَفاَل َتْسَمُعوَن ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن  وقال تعالى: »ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َجَعَل َّللاَُّ َعَلْيُكْم اللَّْيَل َسْرَمد   َّللاَّ
ِ َيْأِتيُكْم ِبَلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه َأَفاَل ُتْبِصُروَن« )القصص َجَعَل َّللاَُّ َعَلْيُكْم النََّهاَر َسرْ  ا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيُر َّللاَّ  .(71:  َمد 

َماِء َماء  َفَسَلَكُه َيَناِبيَع ِفي اأْلَْرِض ُثمَّ ُيْخِرُج بِ  ا َأْلَواُنُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرًّا ُثمَّ َيْجَعُلُه  وقال تعالى:َ »أَلْم َتَر َأنَّ َّللاََّ َأْنَزَل ِمْن السَّ ِه َزْرع ا ُمْخَتِلف 
 .(21ُحَطام ا ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى أِلُْوِلي اأْلَْلَباِب« )الزمر : 

ِ اَل َيْخُلُقوَن َشْيئ ا َوُهْم يُ  ا: »َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ْخَلُقوَن َأْمَواٌت َغْيُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن ُيْبَعُثوَن« )النحل :  كما قال تعالى أيض 
20 ) 

 .(81وقال سبحانه: »َوَقاُلوا اَل َتنِفُروا ِفي اْلَحرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن« )التوبة : 

ستخدام عقله بوعي مستنير ليستطيع الوصول لحقائق بأدلة عقلية دامغة وفق المشاهدات اآليات السابقة جميعها تحفز اإلنسان ال
 والمسموعات ، وأيضا وفق المعلومات عن الجنة والنار والدنيا واآلخرة .

 مستقيم(.( )أفمْن يمشي ُمكب ا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراٍط 22يقول تعالى في سورة الملك )آية  -7

 على مستويا ال منحنيا يمشى أى: وجهه، على مكبا يمشى من كمثل فيه، هو فيما مثله  فالكافر والكافر،  للمؤمن هللا  ضربه مثل هذا
 ِصراطٍ   َعلى القامة منتصب أى: َسِويًّا َيْمِشي َأمَّنْ  أهدى أهذا ضال، حائر تائه هو بل يذهب، كيف وال يسلك، أين  يدرى  ال أى: وجهه،

 .مستقيمة وطريقه مستقيم نفسه في وهو بين، واضح طريق على  أى ْسَتِقيمٍ مُ 
 .مستقيم صراط على سويا يمشى يحشر فالمؤمن اآلخرة، في يكونون  وكذلك الدنيا، في مثلهم هذا
 .النار إلى وجهه على يمشى يحشر فإنه  الكافر وأما

  قادرا أرجلهم  على  أمشاهم الذي »أليس   فقال: وجوههم؟  على لناسا يحشر كيف هللا،  رسول يا قيل قال:  أنس عن أحمد اإلمام  وروى 
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 .؟  وجوههم« على يمشيهم أن على
  في يمشى بمن منهاجه، على ومشيه الحق،  بالدين تمسكه في المؤمن -سبحانه -شبه حيث والكافر، للمؤمن  مثل هذا الجمل:  وقال

 .به يتعثر ما  فيه  ليس الذي المعتدل، الطريق
 مثاال وساقت وطغيانهم، جهاالتهم على المشركين ووبخت واالعتبار، التفكر إلى  الناس أنظار لفتت قد الكريمة آلياتا هذه نرى  وبذلك

 .بينة عن  حي من ويحيى بينة عن هلك من ليهلك والكافر، للمؤمن  واضحا

 فيه   لوجدوا   هللا  غير  عند  من  كان  ولو  القرآن  يتدبرون   )أفال  تعالى  يقول ،  الكريم  القرآن  تدبر  عن  تتحدث القرآن  في  كثيرة  آيات  وردت  -8
 ما جاءهم  أم القول  يدبروا )أفلم وقال: [،24 أقفالها(]محمد: قلوب على أم القرآن يتدبرون  )أفال تعالى: وقال [82 كثيرا (]النساء: اختالفا  

 والتدبر  (29 األلباب(]ص: أولوا وليتذكر آياته ليدبروا مبارك إليك أنزلناه )كتاب تعالى: وقال [،68 األولين(]المؤمنون: آباءهم يأت لم
 :هو

 واالستبصار(. واالعتبار االتعاظ بقصد القرآن )تأمل
  : الثاني المبحث
  : القرآني النص وفق أبعاده وتفصيل الوعي مفهوم استنتاج

 : يلي ما الباحثة وتستنتج الكريم القرآن في الوعي مفهوم يتضح المذكورة اآليات  من  النماذج من تقدم ما كل من
 ديني متطلب الوعي  فإن  وعليه التدبر أدوات من كأداة  والتفكر الوعي  ويقتضي الوعي يشمل الكريم القرآن  معاني في  التدبر أن أوال:

 . الشريف ومحتواه  القرآن لفهم مهمة عقلية كحالة
  الوصول   ومحاولة  والتفكر  بالتفكير  للقيام  العقل  تمكن  والتي  التفكير  عوامل  أو  لتفكيرا  أدوات  الستخدام  المسلم  تدعو  كثيرة  آيات  وردت  ثانيا:

 العقيدة وصالح اإليمان فقوة صحيح والعكس عظمته، على  والتعرف هللا بقوة ولليقين الصحيحة العقيدة لتثبيت سواء الصحيحة للنتائج
 استخدامها في ويصيب والجوارح كلها والحواس والفؤاد والبصر السمع في المتمثلة التفكر عوامل من أدواته إدارة حسن من المسلم يمكن

  على   مهيمنا  الكفر  يكون   حين  عملها  ويفسد  الحواس  تتعطل  ،بينما  التفكر  عملية  عناصر  لتكمل  بنجاح  وتوظف  صحيح  بشكل  لديه  فتعمل
 . قلبه  على  مسيطرا والران صاحبها

 : تبادلية هنا العالقة إذن
 . العقيدة وصالح اإليمان لكمال يقود صحيح بشكل التفكر عوامل  وتوظيف )الحواس( التفكر أدوات لصالح يؤدي واليقين اإليمان   

 
 

 أوردتها  التي   اآليات  خالل   من  الباحثة  أوضحت  كما  المعروفي   المخزون   أو  السابقة  المعلومات  أهمية  يثبت  ما  الكريم  القرآن  في   ورد  ثالثا:
 لتحسين  وتسخيرها بها المعرفة من الجديد ومقارنة السابقة المعلومات استدعاء يشمل الوعي أن الوعي تعريف في سلف اوكم ، سابقا

 واللغوي  البياني اإلعجاز  من يعتبر وهذا  القرآني المفهوم مع تتوافق سيقت التي الوعي تعريف فإن  وهكذا  ،  العلم  من  يستجد ما فهم
 .  القرآن في  أيضا والعلمي

 والنهار  الليل تعاقب مثل الطبيعية والظواهر الكون  آيات في والتدبر واالعتبار للتفكر وتحفيز توجيه من الكريم القرآن في ماورد ا:رابع
 واالعتبار  االستفادة في ودوره الوعي تفعيل أهمية تؤكد كلها ،  الكون  أو  اإلنسان  على تطرأ التي  المختلفة لألحوال بالنظر وأيضا  وغيرها

 .  مرضية لنتائج ل والوصو 
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 النظر  حين  العقل  وإعمال  التفكر  في  وأيضا  النصوص  فهم  في  الوعي  مكانة  تؤكد  البحث  هذا  في  إيرادها  تم  ومما  اآليات  من  كثير  خامسا:

  لتوصيل  رائعة  بتشبيهات  إياها  موظفا  الكريم  القرآن  ضربها  التي  األمثلة  الستيعاب  الالزم  والوعي  ،  بينهما  والفرق   والكافر  المؤمن  أحوال  إلى
 . ومعناها اآلية مبنى حيث ومن ولغويا بيانيا بديعة بطريقة المراد المعنى
 ليفند عقل  اإلنسان يستخدم أن البد بل  للخلف  األسالف من تورث مسلمات يجد ال أنه القرآن،  في  الوعي مفهوم بنود ضمن  من سادسا:
 الذي  الناقد  للتفكير  واألفكار  التوجهات  تخضع  بل  بالضرورة  صحيح  وكائن  سائد  هو  ما  كل  فليس  أحكاما  يصدر  ثم  ويستنتج  ويفكر  ويحلل

   . الحق  عن بحثا الباطل وتترك تفكر بل اآلباء دين تتبع إمَّعات بوجود يقبل ال
 سمعته ما للقلب فتصدر  واعية تكون  فاألذن الحواس من  يبدأ فالوعي ،  والعقل القلب يعي ملما تعي الجوارح أن الباحثة اكتشفت سابعا:

  عالي  مستوى  توفر يتطلبان اللذان والعقل القلب إلى يتجاوز ثم به وتوصف التفكر وعوامل أدوات من يبدأ الوعي فإن وعليه يفيد قد مما
   . اآلخرين ونفع ذاتيا االنتفاع ثم ومن والفهم الوعي  ليحدث المهارات من

 الفصل الرابع 

 المسلم . منهجية وتصور لرفع وزيادة الوعي عند 

 المبحث األول:

 العوامل التي تؤدي لتحسين الوعي العقلي والفكري : 

 ترى الباحثة أن مدى الوعي ورقيه إنما يعتمد على مثلث أضالعه كما يلي : 

 أدوات العمليات العقلية أو كما تسمى عوامل التفكير وتشمل الحواس الخمس والقدرات الخاصة .  -1
 مو قدراته في برمجة المعلومات واستخدام المهارات العقلية . درجة ذكاء اإلنسان عقليا ومدى س -2
 العوامل المعينة داخليا وخارجيا . -3

وتقرر ريهام عبد الناصر بعض الطرق التي تقود لزيادة اإلدراك والوعي ومنها تدوين اإلنجازات وتقارير المراجعات السنوية واستغالل  
 (. 2018الوقت )المرسال ، 

 .(Harvard Business,2016التأمل كأفضل الوسائل لزيادة الوعي الذاتي والنفسي) ويحدد " انتوني تجان"

وقرر كثير من العلماء أهمية الرياضة والتأمل وتمارين التنفس والتعبير بالكتابة وتسجيل النشاطات وتدريب النفس على االعتذار واتخاذ  
 مواقف حاسمة . 

 ت التي تؤدي لرفع نسبة الوعي واالرتقاء به وتشمل :وعليه تقرر الباحثة عددا من العوامل والمعينا

 جودة وفاعلية الحواس الخمس وخلوها من القصور والعلل .  -1
أهمية التعبير عن النفس ومكنونها بشكل من أشكال اإلبداع والتنفيس مثل الكتابة أو الرسم أو النحت أو التشخيص أو الخياطة  -2

 ل إبداعي . والتصميم  أو التألق في أي تنافس ما أو عم
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ضرورة االهتمام بممارسة الرياضة والتنفيس عن طريق الحركة لتحسين الحالة المزاجية والتي تحسن الحالة العقلية وهذا ما قصدته   -3
 الباحثة حين ذكرت العوامل المعينة داخليا أي تحسين المزاج الشخصي وتوفير االستقرار والسكينة النفسية والتصالح مع الذات . 

الصحة النفسية والعقلية والقدرات والمهارات والتأكد من الخلو من القصور واألمراض واالنحرافات في أي من هذه النواحي  االهتمام ب -4
 ومحاولة عالج أي عارض يظهر في أي مجال . 

 توفير المناخ المالئم لزيادة الوعي ودفع عملية اإلدراك للتحسن .  -5

 تصورا لزيادة نسبة الوعي كما سيأتي في المبحث التالي .  وبناء على هذه العوامل تصوغ الباحثة منهجية أو

 المبحث الثاني : بناء منهجية لكيفية زيادة نسبة الوعي عقليا ومعرفيا واجتماعيا مستقاة وفق المنظور اإلسالمي .

 تقترح الباحثة منهجية تتكون من نموذجين رئيسين هما : 

خرين مثل الوالدين أو المعلم أو المربي أو اإلعالم أو كل م يود بذر بذرة الوعي  النموذج األول خاص بمن يقوم بزيادة الوعي في اآل
 وتحسينها لدى اآلخرين . 

 ويتكون هذا النموذج من عدد من التوجيهات هي : 

ضرورة بذل الجهد من قبل الوالدين أو المربي أو المعلم على وضع أساسيات لعملية تربية العقل عند الطفل أو الناشئ أو الشاب  أوال:
 ميته . بحيث تراعى الثوابت المتعلقة بالعناية بالعقل وكيفية استثارته أو تفعيله أو إفادته وهذه الثوابت موجودة في كتب العناية بالعقل وتن

البد من االهتمام بسالمة الوليد منذ والدته والتأكد من سالمة حواسه وقدراته الخاصة وخلوه من اإلعاقة وأمراض التخلف والتأخر  ثانيا:
العقلي وغيرها وذلك لمحاولة اإلسراع بالمعالجة إن وجدت قبل فوات األوان ،فكم من ذكي بارع ينقص وعيه بسبب تعطل إحد حواسه  

 يعاني إنسان طوال حياته من مشاكل في اإلدراك كان من السهل تفاديها لو عولجت مبكرا .وأيضا كم هو موجع أن 

:تربية الطفل أو الُمربَّى على حب القراءة والنهل منها طوال الوقت ،وعمل جلسات عائلية أو حصص دراسية في المدرسة أو   :ثالثا
 وبيان تقنياتها وأساليبها . النادي أو عبر برامج اإلعالم بأنواعها للتشجيع على القراءة 

رابعا: تخصيص جلسات وندوات أسرية في البيت وحصص تفاعلية في المدرسة يراجع فيها الجميع كتابا أو مرجعا للمعلومات أو سورة 
م مواد  من سور القرآن الكريم للتدبر والتفسير ويطرح كل عضو طرحا من أسئلة وُيفّعل العصف الذهني ويتم استثارة العقول باستخدا

 بصرية وسمعية وأيضا عن طريق ألعاب وأساليب التنشيط العقلي والعمل والتعلم التعاوني .

خامسا:محاولة زيادة وعي اآلخر عن طريق وضعه في مشكلة وتركه يحاول حلها وإنهاءها ،فالتجربة العملية وتجربة الخيارات والمفاضلة  
 دراك اإلنسان . بينها مع وجود التوجيه المناسب خير طريقة لرفع إ

النموذج الثاني خاص بالتوعية الذاتية ، بمعنى تصور أو آلية تعين اإلنسان أن يرفع وعيه الذاتي ويرتقي بإدراكه الشخصي وبما أن  
 التوعية الذاتية عملية مستمرة أو يفترض أن تكون كذلك، فإن الباحثة تقترح محاور هذا النموذج كما يلي : 
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م وهذا يعني محاولة إيقاد جذوة الدافعية والرغبة المتحمسة للفهم العميق واإلدراك المستنير وعدم االكتفاء بأخذ  أوال: بناء الدافع الدائ
المعلومة على عالتها والتخلص من خمول الدافع وكسل الوعي ويتم ذلك بتذكير الذات بأهمية الوعي والفهم للحياة السليمة والفوز 

 بالدارين. 

مفيد عن طريق القراءة الدائمة وانتقاء الكتب المفيدة المحفزة على التفكير ومشاهدة البرامج التوعوية والمستثيرة  ثانيا: تغذية العقل بكل
 للوعي واستخدام مهارات التفكير الدنيا والعليا . 

ا والتفكير الناقد هو بوابة  ثالثا: ضرورة تبني مهارات التفكير الناقد ومحاولة اتباع المنهج العلمي لتمرير أي معلومة وتفنيدها وتحليله
 الوعي السليم . 

رابعا: تكثيف حضور المحاضرات المميزة والمهمة لتفعيل النقاش والحوار العقلي المنطقي والمشاركة في الدورات النافعة بل حتى األلعاب 
 االلكترونية والنمطية مثل المكعبات والتي تزيد نسب التركيز.

ئي سليم للعقل والجسد والجوارح من حيث كمال الفيتامينات وتوفر المواد الغذائية المتطلبة لصحة العقل خامسا: االهتمام باتباع نظام غذا
 والحواس ودوام قوتها . 

سادسا: وضع نظام رياضي مناسب يشمل الحركة اليومية مثل المشي أو الركض لفترة كافية لتعديل الحالة النفسية والمزاجية وعمل العقل 
 وصفاء وظيفته .

 بناء على هذه التوجيهات فالباحثة تقدم جدوال أسبوعيا للفرد المسلم يشتمل على ما يلي : و 

 (. 29-ساعة يوميا لقراءة القرآن الكريم وتدبره ،يقول تعالى ) كتاٌب أنزلناه إليك مبارك ليّدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب ()ص -

لى األقل أسبوعيا لممارسة الرياضة والرسول الكريم عليه السالم يؤكد ذلك في  ساعة يوميا للمشي في الهواء الطلق وثالث ساعات ع -
 قوله )علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل ( )صحيح مسلم (. 

 ( . 67-ساعتان أسبوعيا لحضور محاضرة مهمة ،يقول تعالى)إن في ذلك آلياٍت لقوٍم يسمعون()يونس -

تقنياتها ،حيث بدأ شمس هذا الدين بالدعوة للقراءة والتفكر والتعلم ،يقول تعالى )اقرأ باسم ربك الذي ساعة يوميا للقراءة واستخدام  -
( ،ويعود في اآلية الرابعة لبيان أهمية التعلم والعلوم المختلفة التي علمها هللا للبشرية بفضله وقدرته ليقوموا بوظيفتهم في  1- خلق()العلق

  . تعمير األرض إلى جانب عبادة هللا

ل  ساعة أسبوعية أو دقائق يومية للتأمل والرسول الكريم كان يتعبد قبل بعثته بالتأمل في غار حراء والدراسات الحديثة أثبتت أهمية التأم  -
فار ، والمسلم يمكنه أن يتأمل في مخلوقات هللا وجمال الطبيعة مثال وهو يسبح ويذكر هللا ويستغفره والدراسات أيضا أثبتت عالقة االستغ

 والذكر بزيادة العقل وصفاء الذهن والترويح عن النفس . 

 وكم يكون مفيدا التزام صالة الليل والتهجد بما تحويه من رياضة بدنية وراحة قلبية وتأمل تعبدي . 
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 ساعة يوميا لمشاهدة برنامج مفيد . -

(  176-تعالى)فاقصص القصص لعلهم يتفكرون()األعرافساعة يوميا للعب ألعاب تتضمن استخدام مهارات عقلية وفكرية، يقول  -
 واليوم تبرز مكانة اللعب كأسلوب لزيادة التفكر أيضا . 

ساعتان أسبوعيا أو أكثر لتعلم اللغة العربية وفنونها حيث أن العربية تزيد الفكر كما قال بذلك الفاروق عمر بن الخطاب ، كما أن   -
مثال في حال وجود الموهبة وكتابة النثر وتحليل النصوص والتفكير التخيلي في كتابة الروايات ممارسة كتابة الشعر ومجاراة الشعراء 

 والقصص وتدارس الفنون األدبية بالعربية وأيضا تعلم اللغات وفنونها يقوي التفكير ومهاراته ودرجة الوعي عند اإلنسان . 

خالل ممارسة هوايته مثل الرسم أو الشعر أو الرياضة أو الطبخ ضرورة تخصيص ساعات يومية وأسبوعية لكل فرد ليقوي وعيه من  -
أو الحياكة أو الزراعة أو أي هواية نافعة مما يحسن استقراره النفسي ومن ثم وعيه وإدراكه ويتخلص المسلم من االضطراب النفسي والقلق 

 واالكتئاب الذي يقود الضطراب التفكير وشتات العقل وضعف اإلدراك .

الشريف ما يدل على ضرورة تقسيم الوقت وإعطاء الحقوق والواجبات النسب المناسبة لها ، حيث أمن الرسول الكريم صلى    وفي الحديث
 هللا عليه وسلم على قول سلمان الفارسي )إن لبدنك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن ألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه ( .

 :الخاتمة

ثت في مفهوم الوعي في كتاب هللا ومحاولة تأصيل مفهوم الوعي ومدى ظهوره في نصوص المصدر الرئيسي وبعد فإن هذه الدراسة بح
  للتشريع وتقدم تعريفا للرؤية اإلسالمية لهذا المفهوم ، كما يستوجب ذلك التعريج سلفا على معناه وأنواعه ومن ثم معالجة تفسير النصوص 

 القرآنية التي تناولت هذا الشأن . 

وبتوضيح مفهوم الوعي وما ورد حول هذا المصطلح في الكتاب ينتهي البحث بوضع استراتيجية أو تصور يرتكزعلى المنطق العقلي  
 ودور العامل النفسي والشخصي والحقائق العلمية لرفع نسبة الوعي وتحسين الوعي لدى الفرد عبر هذا التصور . 

 

 

 قائمة المراجع: 

 م). ۱۹٧۱ابن تيمية، عبد الحليم: مقدمة في أصول التفسير، (الكويت: 

 ). ۱ابن خلدون، عبد الرحمن: مقدمة ابن خلدون، (بيروت: دار المعرفة، ط

 ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي: لسان العرب، (بيروت: دار صادر، طا). 

 ف بن حيان األندلسي: البحر المحيط،أبو حيان، عبد ال له بن محمد بن يوسف بن علي بن يوس

 ). ۱(بيروت: دار صادر، ط
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 أحمد بن حنبل: المسند، تحقيق: حسين سليم أسد، (دمشق: دار المأمون ل لتراث، طا، 

 م). ۱۹۸4ه/۱۶۰4

 م).۱۹۸۳أسد، ، ، محمد: اإلسالم على مفترق الطرق، ترجمة: عمر فروخ، (بيروت: دار العلم، ط،  

 م).۱۹ ۹۱، ۱تراث والحداثة، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طالجابري، محمد عابد: ال

 الجوهري، إسماعيل: الصحاح في ال لغة، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، (بيروت: دار العلم ل لمالي ين،

 م). ۱۹۹۰ط، 

 م، ). ۱۹ ۹4حسنة، عمر عبيد: رؤية في منهجية التغي ير، (بيروت: المكتب اإلسالمي، طا، 

 ة الثقافية (مساهمة في إعادة البناء)، (بيروت: المكتب اإلسالمي، طا،الشاكل

 م). ۱۹۹۳

 حسين، طه: مستقبل الثقافة في مصر، (القاهرة: الدار العربية ل لنشر والتوزيع).

 م. ۲۰  ۰۹،  ۱۳، السنة  50حمدوشي، الحسن: "التجديد الفكري: قراءة في المفهوم مجلة الكلمة، العد د 

 مقال التفسيري الهدائي من جمال الدين األفغاني إلى إبراهيم أبي اليقظان"، مجلة دراجي، محمد: "ال

 م. ۱۹ ۹6الموافقات، الجزائر، مجلد ه، عد ده، 

 الرازي، محمد بن عمر بن الحسين: مفاتيح الغيب، (القاهرة: دار الغد العربي، طا، 

 م). ۱۹  ۹۲هـ/ ۱۶۱۲

 مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان داو ودي، (دمشق: دار الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد: 

 م).۱۹۹٧، ۲القلم، ط

 ه). ۱۳۶ 4رضا، محمد رشيد: تفسير المنار، (مطبعة المنار، 

 م). ۱۹۹٧الرومي، فهد عبد الرحمن: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، (بيروت: مؤس سة الرسالة، طا،

 محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الملقب بمرتضی: تاج العروس منالزبيدي، أبو الفيض محّمد بن 

 م). ۱،۱۹۸۰جواهر القاموس، (مصر: مطبعة مصطفي البابي الحلبي، ط 

 الزرقاني، محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن، (بيروت: دار المعرفة، طا). 

 غراب، دار تحقيق: أحمد  -أبو الحسن العامري / اإلعالم بمناقب اإلسالم 

 الكاتب العربي

 .  2021 – موقع –اسالم اون الين  -السنوسي ،محمد السنوسي 
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 أبو اليزيد العجمي / نظرات في المعرفة اإلنسانية بين الفكر اإلسالمي

 م. ۱۹ ۹٧

 ، بدون ناشر. ۹۳والفلسفة الغربية، الطبعة األولی / 

 ة ثانية /أبو اليزيد العجمي / اإلنسان بين المسؤلية والتكريم / طبع

 م، مصر. ۱۹۸۸المؤس سة العربية الحديئة 

 أبو داود، سن ن أبي داود. 

 أحمد صبحي / في فلسفة التاريخ 

 ابن تيمية / درء تعارض العقل والنقل / تحقيق: محمد رشاد سالم، طبعة

 جامعة اإلمام.

 ابن حجر / فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

 الباقالني / التمهيد.

 لبخاري. البخاري / صحيح ا

 . 2013 –البلداوي للطباعة  -1ط –صناعة الوعي  – البلداوي، عدي عدنان -

 الترمذي / سن ن الترمذي. 

 جاسم بن محمد بن بدر المطوع / الوقت عمار أو دمار، دار الدعوة ل لنشر

 م. ۱۹۸۹ه/۱۶۰۹، ٤والتوزيع، الكويت، ط

 القلم / بيروت.جون کلفر مونسيما / ال له يتجلی في عصر العلم / دار  

 الديب. الجويني / البرهان في أصول الفقه، الطبعة األولی دت، تحقيق: د. عبدالعظيم

 الحليمي / المنهاج في شعب اإليمام / تحقيق: حلمي محمد فودة، دار

 م. ۱۹٧۹هـ/۱۳۹  ۹الفكر، طا، 

 . 2018-بجامعة الفيوم التربوية دراسة –دور وسائل التواصل في تشكيل الوعي االجتماعي  -القوس، سعود-

 . 2014 -مصر – 1ط –مكز تفكر للبحوث والدراسات  –في بناء الوعي  –صقر،خالد  

 صبري، مصطفی: موقف العقل والعلم والدين، (المكتبة

 الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، (بيروت: دار الفكر). 

 مع التراث»، قضايا إشكالية في الفكر اإلسالمي المعاصر، (القاهرةعاشور، محمد: «كيف نتعامل 
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 م). ۱۹۹٧هـ/ ۱4۱8المعهد العالمي ل لفكر اإلسالمي،   

 م).۲۰  ۰۰، ۱عباس، فضل حسن: التفسير أساسياته واتجاهاته، (عمان: مكتبة دنديس، ط 

 م). ۲۰ ۰٧،  ۱: المفسرون مدارسهم ومناهجهم، (األردن: دار النفائس، ط

 ه). ۱۳۶۱، ۳ده، محمد: تفسير جزء عم، (القاهرة: مطبعة مصر، طعب  

 ، ۳الغزالي، محمد: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، (القاهرة پيروت: دار الشروق، ط

 م). ۱۹۹۲هـ/ ۱٤۱۲

 ، ۱القرضاوي، يوسف: كيف نتعامل مع القرآن العظيم، (بيروت: دار الشروق، ط

 م). ۱۹۹۹هـ/ ۱۶۱۹

 راشدة تجد د الدين وتنهض بالدنيا، (الدار البيضاء: دار المعرفة). من أجل صحوة 

 م). ۱۹۹۰قطب، سيد: في ظالل القرآن، (بيروت: دار الشروق، طة،   

 ، ۱المؤمن، علي: اإلسالم والتجديد رؤى الفكر اإلسالمي المعاصر، (بيروت: دار الروضة، ط 

 م). ۲۰  ۰ ۰

 م). ۱۹۳۱، ۱ي، (بيروت: طالمخزومي، محمد: خاطرات جمال الدين األفغان

 ، ۱المودودي، أبو األعلى: موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، (بيروت: مؤس سة الرسالة، ط

 م). ۱۹٧5

 النبهان، فاروق: مقال على النت على موقع الشيخ عبد الهادي بدلة بعنوان: العالقة بين التفسير

http://www.badleh.com/index.jsp?id=23&aid=15 : yI sa  , 

 بعنوان: "اإلمام محمد عبده مجددا". Islam On Lineهاشم، أحمد عمر: مقال على النت على موقع   

http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/MohamadAbdo/Articles/05.shtml : 

 الهيثمي، علي بن أبي بكر: موارد الظمان، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، (بيروت: دار الكتب

 ة).العلمي

 النيفر، أحميدة: مقال على النت على موقع الملتقى الفكري ل إلبداع بعنوان "محمد عبدة في ذكری  

 أسئلة الماضي (المؤس سة والنص)". انظر: -وفاته: تحديات الحاضر   

http://www.almultaka.net/PrintNews.php?id3236&cat=19 
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 خلدون األحدب / سوانح وتأمالت في قيمة الزمن، مكتبة دار الوفاء ل لنشر 

 هـ ۱۶۰٧والتوزيع، جدة، طا، 

 يعة، بتحقيقنا دار الوفاء / الراغب األصفهاني / الذريعة إلى مكارم الشر

 م. ۱۹۸۸
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 م، دار ۱۹۸۰سيد قطب / في ظالل القرآن / الطبعة الشرعية التاسعة،  

 الشروق، بيروت.

 سيوطي / اإلتقان في علوم القرآن / طبعة الحلبي، دت. ال 

 م، ۱۹۸٧عبدالحليم عويس / تفسير التاريخ علم إسالمي / دار الصحوة، 

 مصر،

 عبدالحميد صديقي / تفسير التاريخ. 

 طبعة أولی،  41الوعي في القرآن الكريم /  عبدال له الشانلي / ملكات

 م، دون ناشر. ۱۹۸٧

 عبدالفتاح أبو غدة / قيمة الزمن عند العلماء، دار البشائر اإلسالمية ل لطباعة 

 م. ۱۹۸٧هـ/۱٤۰٧، ٤والنشر والتوزيع، ط 

 العقاد / اإلنسان في القرآن / موسوعة العقاد اإلسالمية.

 العقاد اإلسالمية  العقاد / الفلسفة القرآنية / موسوعة

 عمادالدين خليل / التفسير اإلسالمي ل لتاريخ / دار العلم ل لمالي ين، بيروت

 م. ۱۹٧5/ الطبعة األولی    

 القرطبي / تفسير الجامع ألحكام القرآن / نشر المكتبة العربية، مصر

 م. ۱۹ ۹٧
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ABSTRACT: 

Awareness is one of the ambiguous concepts for many people, and it requires clarification, especially for the Muslim, as 

many do not realize the dimensions of its rooting in the Qur’anic texts. Therefore, this research aims to clarify the concept 

of awareness in the Book of   ِ Allah, and rooting its meaning, and showing the extent of its importance to the Muslim in his 

mind and thought. This research or study answers several questions, the most important of which are: How important is 

awareness in a Muslim's life? How did the Qur'anic text deal with the concept of awareness? And does raising awareness 

and perception help in improving contemplation and understanding when reading the Noble Qur’an? The study also deals 

with eliciting benefits that provided by the researcher in a template that forms a visualization of how to increase and improve 

the percentage of awareness among the Muslims in general, according to the Islamic vision. 
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