
             
   .KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                              تنسيق  [ 0  ]حممد أمحد صاحل                ــــــــــــــــــــ/قضايا ثقافية معاصرة  د

 

 

 
 

 
 

 

 ايتعًِٝ عٔ بعد
  (املطت٣ٛ اخلاَظ ) ن١ًٝ اآلداب

 

 

 قضااي ثقافية معارصة
 ذلُٛد أمحد صاحل/ د
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 تعسٜف ايجكاف١ : 

 َجميُع السّْماِت الرُّوحيَِّة َوالمادّْيَِّة والِفكرِيَّة والعاِطِفيَّة التي ُتَميػُّْز مجتمعاً بَعيِنِو، أو فبًة اجتماعيًَّة بَعيِنها: ىي  .
 الفننَف وااداَب وطرااَئ الَلياةِ : وتشمل  .
 اللقنَؽ األساسيََّة لئلنساف وُنُظَم الِقَيِم والتَّقاليِد والُمعتَػَقدات: كما تشمل.  

.   ىذا ىن التعريف العالمي للثقافة 
  وكذلك ما منظمة اإللسكنوالتعريفات األخرى ال تبتعد عن إطاره مثل ما جاء في ،  وىي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـن

.   وىي المنظمة اإلسبلمية للتربية والثقافة والعلـناإلسسكنجاء عن 
  والقدرة على النقد  ، وىي التي تجعل منو كااناً يتميز باإلنسانية تمنح اإلنساف قدرتو على التفكير في ذاتو: والثقافة ىي التي ،

  .وااللتزاـ األخبلقي، فعن طريقها نهتدي إلى القيم ونمارسها
 فكل ما يتعلئ باإلنساف من حيث إنسانيَُّتُو فهن ثقافة إف الثقافة تتمثل فيما يتعلئ باإلنساف من حيث ىن إنساف ،  .
  

العقااد والفن واألخبلؽ والقاننف والعرؼ وكل القدرات : ؛ لذلك قلنا إف قضايا الثقافة قضايا تهم اإلنساف بصفتو اإلنسانية (ٔ
: الطب أو الكيمياء أو الهندسة ألنها أشياء مادية أما األخبلؽ ومثيبلتها فهي جانب إنساني روحي؛ أي: والعادات ولم نقل

  .قضايا ذات بعد إنساني
كلّّ مركٌب وىناؾ معتقدات تقـن : ىذه العناصر متداخلة وليست عناصر مفصنلة عن بعضها البعض بل ىي بناء متكامل؛ أي (ٕ

  .علها قيم
ليست فلسفة أو فكراً مجرداً في عقل إنساف أو فيلسنؼ أو سطراً كتاب بل الثقافة : إف ىذه الثقافة ليست معارؼ نظرية؛ أي (ٖ

  .علم وعمل مترابطاف: ؛ أي حياة جماعية وواقع فكري وسلنكي يتلرؾ بو الناس
إف الثقافة ليست تميزاً فردياً بل ىي جماعية؛ بمعنى أف الشخص يعيش الثقافة في ظل مجتمع أو أمة تعيش ىذه الثقافة، ومن  (ٗ

  .الصعب أف يعيش اإلنساف بعيداً عن ثقافتو، لذلك يعاني المغترب ونجده يبلث عن أقلية أو أسرة تتفئ معو في الثقافة
إف األمم تختلف وتتمايز عن بعضها : إف الثقافة بمجمنعها تمثل تميزاً للمجتمع أو األمة عن المجتمعات واألمم األخرى؛ أي (٘

في الثقافات وليس بالجنانب المادية وال استعماؿ السيارات وال الطب التشريلي ولكن بين المسلم والغربي والهندوسي 
  .التمايز بالثقافة والعقااد والنظم واألعراؼ

 َعٓاِصُس ايجَّكاَف١ِ :
 ىي التي تشكل ثقافة األمم مهما اختلفت؛ فأي ثقافة في العالم ال بد أف تلني ىذه الثبلثة العناصر للثقافة ثبلثة عناصر أساسية 

بداايًة أو متلضرًة، كتابيًة أو ليست كتابيًة؛ بمعنى أف االختبلؼ ليس على وجند ىذه العناصر إنما االختبلؼ في ننعية ىذه 
  .الثقافة من مجتمع إلى آخر

 :ٚايعٓاصس ٖٞ 
 .النظم  (ٖ .القيم  (ٕ .تفسير النجند  (ٔ

١َُّ امُلشاَعَس٠ُ ِِٗٝد ١َِّ امُلعاِصَس٠ِ :ايتَُّ ٢َٓ ايَكغاٜا ايجَّكاِف ََع ١ََْ ِفٞ   ََُكدِّ
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ٍُ َّ ُُٛدِٛد  :األ   :َتفِطرُي اي
  من أنا؟ كيف : أنها مطلٌب لديو؛ وىي عمنماً إجابات األسبلة النجندية– أيُّ إنساف – ىي تلك اإلجابة التي يشعر اإلنساف

جبت؟ ما ىدؼ وجندي؟ ما ىن مصيري؟ ماذا بعد اللياة؟ كيف جاء ىذا الكنف وما عبلقتي بو؟ ىل ىذا الكنف َلُو ِإَلٌو؟ وكم ِإَلٌو 
 َلُو؟ إلخ  

  وال يهدأ اإلنساف وال يقرُّ لو قراٌر حتى يجَد إجاباٍت بغضّْ النَّظِر عن صلَِّتها؛ سناٌء كانت اإلجابات ربَّانيَّة أو خرافيَّة أو أسطنريَّة
.  ؛ فإف كانت صليلًة  ىدأت نفسو واطمأنَّت، وإال فبل أو فلسفيَّة

ُِ :ايجَّاْٞ َٝ   :ايِك
  المعايير التي يتعامل معها اإلنساف في اللياة مثل العدؿ، الصدؽ، النفاء: ىي . 
  تلك المثل التي تتميز بها اللياة اإلنسانية عن اللياة اللينانية: وىي  .
 القناعد التي يقيم الناس عليها حياتهم ليرتفعنا بها عن اللياة اللينانية: أو ىي .  

 

: ٖٚٞ ع٢ً أْٛاع
.                        معايير تلكم حركة اإلنساف الفكرية(: قِٝ احلل)قِٝ فهس١ٜ  (1
. الصدؽ، النفاء، البر، اللياء: القيم األخبلقية  :قِٝ اخلري (2
. قيم الذوؽ ورؤية الجماليات: قِٝ اجلُاٍ (3

 

ِِْب احَلٝا٠ِ :ايجَّاِيُح ١َُّ يف َدٛا ُِ ايتَّػِسِٜع ُُّع  اي
  أو  (العبادة، األخبلؽ)القنانين أو التعاليم واألعراؼ والتقاليد أو الشعاار التي يمارسها اإلنساف في حياتو سناء اللصيقة باإلنساف

وتشمل كذلك التشريعات التاريخية التي تنارثتها األجياؿ وأصبلت قاننناً ملزماً  (النظم التعليمية، اإلعبلمية، اإلدارية)ما دونها 
 . سناء كانت مدروسة أو غير مدروسة مثل نظم العشاار والبدو وىي نظم ال يستطيع اإلنساف أف ينفك عنها

 

 من خبلؿ ىذه العناصر تتشكل شخصية اإلنساف وتبنى ثقافتو.  
 ١َِّٝ امُلعاِصَس٠ِ ٢َٓ ايَكغاٜا ايجَّكاِف : ََع
  ىي المنضنعات أو المساال أو المشكبلت التي تثيرىا بعض جنانب الثقافة أو عناصرىا؛ إما ما يتعلئ منها بالنجند أو بالقيم أو

  .بالنظم، ونتناولها في صيغة قضايا تناجهنا في واقعنا المعاصر الذي نعيشو، ونلتاج تجاىها إلى منقف نلدُّْد بو وجهتنا
 
 
 
 
 
 
 
 



             
   .KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                              تنسيق  [ 3  ]حممد أمحد صاحل                ــــــــــــــــــــ/قضايا ثقافية معاصرة  د

 

 
 
 ١ََْ   :ََُكدِّ
 النسطية سمة ىذه األمة، وبها تُػْعرؼ دوف األمم، بل ىي ميزة ميزىا اهلل بها على غيرىا، ورد وصف األمة بها في القرآف 

  ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكننُنا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكنَف الرَُّسنُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾: الكريم في قنلو
 قد خصَّ اهلل)): قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل ًملمدا  بخصااص ميَّزه بها على جميع األنبياء والمرسلين، وجعل لو ِشْرعة 

وجعلهم وسطاً عدالً خيارًا؛ فهم وسط في ... ومنهاجاً أفضل شرعة، وأكمل منهاج ُمِبين، كما جعل أمتو خير أمة أخرجت للناس 
(. (تنحيد اهلل وأسمااو وصفاتو، وفي اإليماف برسلو وكتبو، وشرااع دينو من األمر والنهي واللبلؿ واللراـ

  ومع كنف النسطية سمة من سمات األمة فإنو يتنازعها في الناقع العديد من األطراؼ، منهم الجافي والمغالي، ومنهم من يأخذ
 . بها في طرؼ دوف طرؼ

  بل تستخدـ النسطية أحياناً لتمرير بعض المفاىيم الخطأ، وتلبيس اللئ بالباطل، أو تنظَّف ألغراض ظاىرىا الدين وباطنها
  .الدنيا، وتضيع النسطية بين اإلفراط والتفريط

 ومن ىنا كاف من المهم بياف النسطية ومجاالتها ومنهجها.  
 ١َِّٝ ََٛضِط ُّ اي ُٛٗ : ََف
  ليس المقصند بالنسطية أنها ملتقى الطرفين دااماً ألف ىذه األمة آخُر األمم، وإنما المقصند بها أف ىذه األمة أمَُّة خياٍر ُعُدوٍؿ؛

 . ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكننُنا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكنَف الرَُّسنُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾: لقنلو
  ّْولقنؿ النبي :(( َِنلُن ااِخُروَف السَّاِبُقنَف َينـَ الِقياَمة)) .
  والنسطية حالة ملمندة تدفع صاحبها لبللتزاـ بهدي اإلسبلـ دوف انلراؼ عنو، أو تغيير فيو، بل تستقي الهدي الصادؽ من

النبع الصافي لتجعل األمة عادلة وتقيم العدؿ بين الناس، وتنشر الخير، وتلقئ عمارة األرض بنحدانية اهلل، فيعطى في ظل 
 . اإلسبلـ كل ذي حئٍّ حقَّو

 وقد أشار القرآف إلى النسطية بمعنى الخيرية في آيتين من خمس آيات نصت على لفظة النسطية  :
 األولى في قنلو :﴾وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَّْتُكننُنا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكنَف الرَُّسنُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴿  .
 والثانية في قنلو :أعدُلهم وأرجُلهم عقبلً : ﴿قَاَؿ َأْوَسُطُهْم َأَلْم َأُقل لَُّكْم َلْنالَ ُتَسبُّْلنَف﴾؛ أي.  
 كما أف النسطية تعني أعدؿ األحناؿ؛ كما جاء في حديث النبيللثبلثة الرىط حين تقالُّنا عبادتو َأَما َواهلِل ِإنّْي )): ، فقاؿ لهم

 ( (أَلخشاُكْم لِلَِّو َوَأتقاُكْم َلُو، َوَلِكنّْي َأُصنـُ َوُأْفِطُر، َوُأَصلّْي َوَأرُقُد، َوَأتَػَزوَُّج النّْساَء؛ َفَمْن َرِغَب َعن ُسنَِّتي فَػَليَس ِمنّْي
 وقد فهم الصلابة والسلف ذلك المعنى من النسطية؛ فنقل عن اإلماـ عليعليكم بالنََّمط األوسط؛ فإليو ينزؿ العالي، :  قنلو

.  وإليو يرتفع النازؿ
 يللئ بهم التالي، ويرجع إليهم الغالي: وفي رواية  .
 إفَّ من أحب األمنر إلى اهلل القصَد في الِجَدِة، والعفَن في المقدرِة، والرّْفَئ في النالية، وما : وقاؿ عمر بن عبد العزيز رحمو اهلل

نيا إال رفئ اهلل بو يـن القيامة   .رفئ عبٌد بعبٍد في الدُّ

١َُّ :امُلشاَعَس٠ُ األٚىل ََٛضِط  " 1   "اي

 
 

 

 

 

 
 



             
   .KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                              تنسيق  [ 4  ]حممد أمحد صاحل                ــــــــــــــــــــ/قضايا ثقافية معاصرة  د

 

 وقد عنى النبيبالنسطية أيضاً أنها البعد عن الشَّطط واالنلراؼ واللغن؛ فقاؿ  :(( يِن؛ فَِإنَّما َىَلَك من َوِإيَّاُكم َوالغُُلنَّ في الدّْ
ينِ  (.  (كاَف َقبَلُكْم بِالغُُلنّْ في الدّْ

  وقاؿ :((َيسُّْروا َوال تُػَعسُّْروا، َوبشُّْروا َوال تُػنَػفُّْروا؛ ِإنَّما بُِعثُتْم ُمَيسّْرين َوَلم تُبَعُثنا ُمَعسّْرِين))  .
 وتقـن وسطية اإلسبلـ على قناعد من القرآف واللديث النبني . 
 وفي قنؿ اللَّووالنسط في كبلـ العرب: ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا﴾ أوضح الطبري ىذا التشبيو بقنلو:  في ملكم التنزيل :

. وأنا أرى أف النسط في ىذا المنضع ىن النسط الذي بمعنى الجزء الذي ىن بين الطرفين: ثم قاؿ... الخيار
  ،ووصفهم بأنهم وسط لتنسطهم في الدين، فبل ىم أىل غلن فيو غلن النصارى الذين َغَلنا بالتَّرىُِّب وقيِلِهم في عيسى ما قالنا فيو

لنا كتاب اهلل وقتَّلنا أنبياءىم، وكذبنا على ربهم، وكفروا بو، ولكنهم ػ أي : وال ىم أىل تقصير فيو تقصير اليهند الذين بدَّ
.  عدوُلُهم: والخيار من الناس... المسلمين ػ أىل تنسط واعتداؿ فيو، فنصفهم اهلل بذلك؛ إذ كاف أحب األمنر إلى اهلل أوسطها

 قَاَؿ َأْوَسُطُهْم﴾، : ىن العدؿ في قنؿ جماعة بدليل ااية والخبر والشعر والنقل والمعنى، أما ااية فهي: وقاؿ الرازي النسط﴿
 . ((عدالً : أمة وسطًا؛ قاؿ)):  أنو قاؿ عن النبي ما رواه القفاؿ عن الثنري عن أبي سعيد الخدري: والخبر

 وما رواه ابن السمعاني عن علي ً((َخيُر اأُلُمنِر َأوَسُطها أو أوساُطها)):  مرفنعا .
 ((َخيُر اأُلُمنِر َأوَسُطها)): وفي رواية ابن عباس رضي اهلل عنهما عند الديلمي  .
 والشعر قنؿ زىير : 

ـُ ِبُلْكِمِهمْ                             عَظمِ ِبمُ ِإذا نَػَزَلت ِإحَدى اللَّياِلي  ُىُم َوَسٌط َيرَضى اأَلنا
  ((عدالً : أمة وسطًا؛ أي)): ((الصلاح))والنقل كما قاؿ الجنىري في  ،
 وأكد القرطبي تفسير النسط بأنو العدؿ  .
  ،فثبت أف األمة اإلسبلمية متصفة بالعدالة؛ مما جعلها أىبلً ألداء الشهادة على األمم األخرى بأفَّ رسلهم بلَّغنىم رساالت ربهم

.  ورسنلنا شاىٌد علينا بأنَّو بلَّغنا الرسالة، وأدى األمانة
  كما ثبت عند القاالين بتفسير النسط بأنو الخيار من كل شيء أفَّ األمة اإلسبلمية معتدلة متنسطة في رسالتها وشريعتها، ومباداها

وقيمها، تلتـز الصراط السني، وتلتـز منهج االعتداؿ، وتتجو بإخبلص منقطع النظير إلصبلح األمم والشعنب واألفراد بما 
 . يلقئ لهم السعادة والنجاة، ويكفل لهم عز الدنيا، والفبلح في ااخرة على أساس الجمع بين المثل العليا والناقع المشاىد

  ثم إف اتصاؼ األمة اإلسبلمية بالعدالة والخيرية يؤىلها ألف تكنف أمة القيادة والتنجيو، اللتزامها شرؼ الكلمة واإلحساف
  .والعدؿ، والتنازف واالعتداؿ، ولصناب عقيدتها، وإحكاـ نظامها وشريعتها ومنهجها
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 َٚايسِّضاَي١ِ  ِٔ َٚايدِّٜ  ١ََِّ ١َُّٝ اأُل : ََٚضِط

 

:  ٚاملع٢ٓ يف ٖرا ايطٝام ايكسآْٞ ٜٓضسف إىل أَٛز ثالث١
. األمة النسط :أٚهلا

. الدين النسط :ٚثاْٝٗا
  .الرسالة النسط :ٚثايجٗا

 

 تلمل مبادئ اإليماف واللرية والمساواة والتكافل والتضامن  فاألمة النسط التي تدين بالدين النسط وىي ذات رسالة وسطية ،
بين جميع البشر، وتنشر قيم الخير والفضيلة، وتدعن الناس كافة إلى سناء السبيل، وتسلك بهم الطرؽ المستقيمة التي تنصلهم 

. إلى األمن واألماف، والسبلـ واالطمبناف، وإلى سكينة القلب وراحة النجداف
  واألمة النسط شاىدة على الناس الشهادة التي تؤكد التكليَف اإللهيَّ؛ ﴿ِلَتُكننُنا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكنَف الرَُّسنُؿ َعَلْيُكْم

 . َشِهيًدا﴾
 والشهادة باللئ ىي أعلى الدرجات في ُسلَِّم المسؤوليَّة التي تتلمَّلها األمة اإلسبلمية وتنهض بأعبااها وتقـن بناجباتها  .
 لقد اختار اللَّو األمة اإلسبلمية لتكنف شاىدة على العالمين ألنها أمة النسط، ال تميل إلى التفريط وال إلى اإلفراط  .
 وألف خيرية األمة من وسطيتها يقنؿَر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾؛ :  في كتابو العزيز فالخيرية في ىذا السياؽ ىي ﴿ُكْنُتْم َخيػْ

.   وصف أمة اإلسبلـ بالصفتين معًا، كما وصفها بصفات أخرى في آيات كثيرة، واللَّو النسطية
 ولما جعل اللَّو ىذه األمة وسطاً فقد خصَّها بأكمل الشرااع وأقـن المناىج؛ كما قاؿ : ُىَن اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي﴿

يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأِبيُكْم ِإبْػَراِىيَم ُىَن َسمَّاُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمْن قَػْبُل َوِفي َىَذا ِلَيُكنَف الرَُّسنُؿ َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكننُنا ُشَهَداَء َعَلى  الدّْ
 . النَّاِس﴾

  لقد جعل اللَّو اإلسبلـ ديناً وسطاً وأمر المسلمين بأف يكنننا خياراً عدواًل، فهم خيار األمم والنسط في األمنر كلها، ببل إفراط
وال تفريط، في شأف الدين والدنيا، وببل غلن في دينهم، وال تقصير منهم في واجباتهم،  

  فهم ليسنا بالماديين، وال بالروحانيين، وإنما جمعنا حئ الجسد وحئ الروح، تمشياً مع الفطرة اإلنسانية القاامة على أف اإلنساف
.  جسد وروح

  نصل إلى إدراؾ المفهـن العميئ لهذا المبدأ السامي من (خيرية األمة اإلسبلمية)، وبين (وسطية اإلسبلـ)ولعلنا بهذا الربط بين ،
مبادئ اإلسبلـ؛ وىن مبدأ لم تكن تعرفو األدياف السماوية السابقة على اإلسبلـ، وذلك مما يتطابئ تطابقاً تاماً مع الدين الخاتم 

 . والرسالة الخاتمة
  وال ينبغي أف يتبادر إلى الذىن على أي نلن من األنلاء أف النسطية تعني مستنى من مستنيات التنفيئ بين قناعد ومبادئ وقيم

فهذا . بين ما َتباَيَن واختلف من التشريعات واألحكاـ (التقريب)ومثل نزوالً على مقتضى من المقتضيات، أو أنها ضرب من 
.  الفهم للنسطية يجافي حقيقتها ويتعارض مع خصنصيتها

١َُٝ ١َُّ :امُلشاَعَس٠ُ ايجَّاِْ ََٛضِط  " 2   "اي
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 يقنؿ. وجملة القنؿ أف النسطية ىي تلقيئ لمبدأ التنازف الذي تقـن عليو سنة اللَّو في خلقو : ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر﴾؛﴿
 .بمقدار وبميزاف:  أي

  فالنسطية ىي المنهج الرباني، والنظاـ الكنني اإللهي، وسنة اللَّو في خلقو، وىي تنسجم مع الفطرة اإلنسانية، ولذلك فالخير كلُّو
.  في النسطية التي جاء بها اإلسبلـ لؤلمة اإلسبلمية ولئلنسانية جمعاء، في كل زماف ومكاف

  وقد بلغت النسطية اإلسبلمية وتبلغ ىذا المقاـ في حضارتنا ألنها بنفيها الغلن الظالم والتطرؼ الباطل إنما تمثل الفطرة اإلنسانية
. الطبيعية في براءتها، وفي بساطتها، وبداىتها، وعمقها، وصدؽ تعبيرىا عن فطرة اللَّو التي فطر الناس عليها، إنها صبغة اللَّو

 ١َِّٝ ََٛضِط ُِ اي : ََعاِي
 وذلك بالجمع بين النحي والعقل؛ فالنحي ىن مصدر التشريع، والعقل لو دور في فهم النحي، كما أنو :تٛسٝد َضادز املعسف١ (ٔ

 .مصدر من مصادر المعرفة البشرية العامة في اللياة، كما أنو يجمع بين علـن الشريعة وعلـن اللياة
  . فيجمع بين االىتماـ بأعماؿ الجنارح وأعماؿ القلنب، أو ما يعرؼ بفقو الظاىر وفقو الباطن:ايتالشّ بني ايعاٖس ٚايباطٔ (ٕ
  .في أمنر الدنياٚاإلبداع في الدين، االتباع  (ٖ
.   فيجمع بين منهجي مدرسة الرأي ومدرسة األثر:صش١ ايٓكٌ ٚصساس١ ايعكٌ (ٗ
 فيتنلد عنو االتزاف بين متطلبات الجسد والروح، وتكنف الدنيا مزرعة ااخرة، ويجمع :اجلُع بني عُاز٠ احلٝا٠ ٚايطُٛ ايسٚسٞ (٘

 . بينهما َوْفَئ منهج اهلل
  . فبل ىن يغلقو كلية، وال يفتح لكلّْ أحد:االدتٗاد ايضادز َٔ أًٖ٘ ٚيف ذلً٘ (ٙ
  . في النساالٚاملس١ْٚ في األىداؼ ايجبات (ٚ
  . احتراماً بين التَّقديس والتَّبخيسايتٛاشٕ يف ايتعاٌَ َع ايرتاخ (ٛ
.   في بناء اإلنساف عقبلً وروحاً وجسداً ووجداناً بصنرة متنازنةايتَّهاٌَ (ٜ

 فكم من الجناىر الِلَساف ضاعت لسنء عرضها، وكم من الناس غشَّ ااخرين ببضاعتو :ق٠ٛ املغُٕٛ ٚمجاٍ ايعسض ٚاألضًٛب (ٓٔ
  .المزجاة ألنو أحسن عرضها

  . بين البناء الداخلي والسلطاف الخارجياجلُع بني ايتٗرٜب ٚايتأدٜب، (ٔٔ
طرؼ يريد للمرأة االنسبلخ من :  من النافد المسَتِلب ومن التقليد المنروث؛ وذلك أف القضية اكتنفها طرفافحتسٜس املسأ٠ (ٕٔ

  .القيم، وآخر ُيْكرىها على عادات وتقاليد ال عبلقة لها بالشرع، والنسط أف يعيش كل من المرأة والرجل وفئ منهج اهلل
 َّـِـ١ ََٛضِط ُِٖس اي ََعا َٚ : ََذاالُت 
  إف للنسطية في اإلسبلـ مظاىر متعددة في مجاالت متننعة، فالنسطية اإلسبلمية كامنة في االعتقاد والعبادات والشعاار

 .واألخبلؽ والتشريع
 نجد اإلسبلـ وسطاً بين الخرافيين الذين يصدقنف بكل شيء ويؤمننف بغير برىاف وبين الماديين الذين دلاٍ االعتكادففي  (ٔ

ينكروف كل ما وراء اللس، كما أنو وسط بين المبلحدة الذين ال يؤمننف بإَلٍو قطُّ وبين الذين يعددوف االهة حتى عبدوا األبقار 
. وألَّهنا األوثاف واألحجار

وىن وسط بين الذين يقدسنف األنبياء حتى رفعنىم إلى مرتبة األلنىية أو البننة لئللو وبين الذين كذبنىم واتهمنىم وصبنا  (ٕ
عليهم كؤوس العذاب، وىن وسط بين الذين يؤلّْهنف اإلنساف وبين الذين جعلنه أسير جبرية اقتصادية أو اجتماعية أو دينية 
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 باعتماد منهج القرآف والسنة والسلف الصالح في أمر العقيدة، والبعد عن اصطبلحات ٚايٛضط١ٝ يف ايعكٝد٠ َٛافك١ْ يًفطس٠ (ٖ
 . الجدليين، واالىتماـ ببياف أثر العقيدة على النفنس، واعتماد طريقتي المعرفة النقلية والعقلية في العقيدة لتقنية الصلة باهلل

 نجد اإلسبلـ وسطاً بين األدياف والنَّْلل التي ألغت الجانب الربَّانيَّ ػ جانب العبادة ػ من معناه دلاٍ ايعبادات ٚايػعا٥سوفي  (ٗ
وبين األدياف والنّْلل التي طلبت من أتباعها التفرغ . كالبنذية التي اقتصرت فروضها على الجانب األخبلقي اإلنساني وحده

فاإلسبلـ يطلب من المسلم أداء شعاار ملدودة، ثم يطلقو بعد . للعبادة واالنقطاع عن اللياة واإلنتاج، كالرىبانية المسيلية
. ذلك ساعياً منتجاً يمشي في مناكب األرض ويأكل من رزؽ اهلل

 للعمارة، فالتكاليف ليست كثيرة وال شاقة، كما أنها ال تتعارض مع متطلبات اللياة من سعي لرزؽ ٚضط١ٝ ايػعا٥س ايدافع١ (٘
 . وكدح لتأمين معاش

 وما أحسن ما عبر عنو اإلماـ ابن القيم رحمو اهلل؛ حيث فرؽ بين التقليد واالتباع؛ فاالتباع عمل :ايتٛضط بني ايتُرٖب ٚايتكًٝد (ٙ
.  بقنؿ الغير مع اللجة والدليل، أما التقليد فهن عمل بغير دليل

 بالمقارنة بين الكلّْيّْ والجزايّْ، والمنازنة بين المقاصد والفروع، والربط بين النصنص ومعتبرات المصالح في :ٚضط١ٝ يف ايفت٣ٛ (ٚ
.  الفتاوى وااراء؛ فبل َشَطَط وال وَكسَ 

 نجد اإلسبلـ وسطاً بين غبلة المثاليين الذين تخيلنا اإلنساف َمبلكاً أو ِشبَو مبَلٍؾ وبين ُغبلة الناقعيين الذين دلاٍ األخالموفي  (ٛ
حسبنه حيناناً أو كالليناف، فاإلنساف في نظر اإلسبلـ مخلنؽ ُمركب فيو العقل وفيو الشهنة، فيو غريزة الليناف وروحانية 

 .الَمبلؾ
 فيجعل اللنار أساساً للتعامل مع ااخر، ويعطيو اللرية في ممارسة شعااره، وال يكنف الخبلؼ :ٚضط١ٝ يف ايتعاٌَ َع اآلخس (ٜ

دافعاً للعداء أو االعتداء، بل العيش المشترؾ ىن الجامع للتعاوف، وأف المناطنة تقرب بين المختلفين، وتجعلهم يسعنف 
.  لبلشتراؾ في تلقيئ المصالح المرجنة للجميع

بين الذين أنكروا ااخرة واعتبروا اللياة الدنيا ىي البداية والنهاية، وبين الذين رفضنا ىذه يف ايٓعس٠ إىل احلٝا٠ واإلسبلـ وسط  (ٓٔ
 . اللياة وألغنا اعتبارىا من وجندىم واعتبروىا َشرَّاً تجب مقاومتو والفرار منو، فلرَّمنا على أنفسهم طيباتها وزينتها

 نجد اإلسبلـ وسطاً في التلليل والتلريم بين اليهندية التي أسرفت في التلريم وكثرت فيها الُملرَّمات مما دلاٍ ايتػسٜعوفي  (ٔٔ
حرَّمو إسراايل على نفسو ومما حرَّمو اهلل على اليهند جزاء بغيهم وظلمهم، وبين المسيلية التي أسرفت في اإلباحة حتى 

. أحلت األشياء المنصنص على تلريمها في التنراة
، بعكس التيارات الفلسفية والفكرية التي جاء بعضها ٚاشٕ بني ايفسد١ٜ ٚاجلُاع١ٝومن المظاىر الفريدة في وسطية اإلسبلـ أنو  (ٕٔ

  .ليطلئ حرية اإلنساف في كل شيء، والمذاىب األخرى التي جاءت لتجعل خصنصيات الفرد مشاعاً للمجتمع كلو
من خبلؿ الفاعلية اإليجابية دوف تقنقع أو استبلب، واالعتزاز ببل استعبلء، والتسامح ببل : ٚضط يف ايتفاعٌ احلغازٟواإلسبلـ  (ٖٔ

وف سلمالمُ )): ، فالمسلمنف أمة قاامة برأسها تتمتع بخصااصها الذاتية المتميزة، فهم كما وصفهم رسنلهم الكريمىناف
  ((.تَػَتكافَأُ ِدماُؤُىم، َوَيسَعى ِبِذمَِّتِهم أدناُىم، َوُىم َيٌد على َمْن ِسناُىم
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 ١َِّٝ ُِ ُّ ايعاَي ُٛٗ : ََف
  ًكلُّ ما حناه بطُن الَفَلِك، وكلُّ صنٍف من أصناؼ الَخلِئ : الخلُئ كلُُّو، وقيل: والعاَلم في اللَُّغةِ .  العاَلميَّة نسبة إلى العاَلم: لغة

 .كعاَلم الليناِف وعاَلم النَّبات وغيرىا
 أفَّ رسالَة اإلسبلـ غيُر ملدودٍة بعصٍر وال بجيٍل وال بمكاف؛ فهي تخاطُب :عاَلِميَّة اإلسبلـ تعني: من ناحية المفهـن فالعاَلميَّة أو 

. كلَّ األَمِم وكلَّ األجناِس وكلَّ الشُُّعنِب وكلَّ الطبقاِت وىي ىدايُة ربّْ النَّاِس لكلّْ النَّاِس ورحمُة اهلِل لكلّْ عباِد اهللِ 
 فمعناه أنَّو في العاَلم كلّْو أو للعاَلم كلّْو ((شيٌء عالميّّ )): عاَلميَُّة اإلسبلـ ػ معنًى ولفظاً ػ نطَئ بها القرآف، وحينما نقنؿ.  
 وَما َأْرَسْلَناَؾ إالَّ رَْحَمًة لّْْلَعاَلِميَن﴾، ﴿َوَما َأْرَسْلَناَؾ : ؛ فالقرآف الكريم وصف الرسالة اإلسبلميََّة بأنَّها للعاَلمين واإلسبلـَ للعاَلمين﴿

 .إالَّ َكافًَّة لّْلنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا﴾، ﴿تَػَباَرَؾ اَلِذي نَػزََّؿ الُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكنَف لِْلَعاَلِميَن َنِذيرًا﴾؛ فإذا منتهى العالمية في خطابو
 فاإلسبلـُ ديٌن عاَلميّّ ارتضاه اهلل لجميع الخلئ إلى أف َيِرَث اهلل األرَض وَمْن عليها، وىن وحده الذي جاءت ىدايُتُو شاملًة 

.  لجميع َمناِشِط اللياة ولمعالجة كلّْ القضايا، ويمكُن تطبيُئ مبادِاِو في كلّْ زماٍف ومكافٍ 
 والتشريُع اإلسبلميُّ جاَء شامبلً وكامبلً وخالدًا، ال يختصُّ بزماٍف دوف زماٍف، وال بُقطٍر دوف غيِرِه، وال بَخلٍئ دوَف ِسناُىم .
 ِّ ١َِّٝ اإِلضال ُِ َُٓد عاَي : َُطَت
  َيسَتِنُد مفهنـُ عاَلِميَِّة اإلسبلـِ على نصنٍص كثيرٍة من القرآِف الكريِم والسُّنَِّة النبنيَِّة؛ كلُّها تجَعُل من المعلنـِ ضرورًة أفَّ اإلسبلـ

 . عالميّّ 
  وأنَُّو عقيدٌة ال ينفرد بها شعٌب أو مجتمٌع بَعيِنِو، وال يختصُّ ببلٍد أو ببلٍد معيػََّنٍة، بل ىن ديٌن ذو قنانيَن تسري على األفراِد على

.  اختبلِفِهم من الُعنِصِر، والَنَطِن، واللّْسافِ 
  في المكاِف ّّ وال يفترض لنفنذه حاجزاً بين بني اإلنساف، وال يعترؼ بأية فناصَل وتلديداٍت جنسيٍَّة أو إقليميٍَّة أو زمنيٍَّة؛ فهن عا

    .والزَّمافِ 
َّاّل ِِ :أ ِٕ ايَهِسٜ َٔ ايُكسآ َِ  ِّ ١َِّ اإِلضال ُِ  :أدي١َُّ عاَي

، وذلك من عدة وجنه   :إذا نظرنا في نصنص القرآف الكريم وجدنا داللًة واضلًة على عاَلِميَِّة اإلسبلـِ
  ٍٚمنهاْضٌٛظ صسحي١ْ; :ايٛد٘ األ :  

  .﴿َتباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ الُفرقاَف على َعبِدِه ِلَيُكنَف لِلعاَلِميَن َنِذيرًا﴾: النَّصُّ األوَّؿُ  •
. ﴿َوما َأرَسلناَؾ ِإالَّ كافًَّة لِلنَّاِس َبِشيراً َوَنِذيراً َوَلِكنَّ َأكثَػَر النَّاِس ال َيعَلُمنَف﴾: النَّصُّ الثَّاني •
  .﴿ُقل يا َأيُّها النَّاُس ِإنّْي َرُسنُؿ اهلِل ِإَليُكْم َجِميعًا﴾: النَّصُّ الثَّاِلثُ  •
 .﴿َوَمْن يَػْبَتِغ َغيَر اإِلسبلـِ ِديناً فَػَلْن يُقَبَل ِمْنُو َوُىَن ِفي ااِخَرِة ِمَن الخاِسرِيَن﴾: النَّصُّ الرَّاِبعُ  •
  .﴿ِإْف ُىَن ِإالَّ ِذْكٌر لِلعاَلِميَن َوَلتَػْعَلُمنَّ نَػَبَأُه بَػْعَد ِحيٍن﴾: النَّصُّ الخاِمسُ  •
  .﴿َوُأْوِحَي ِإَليَّ َىذا الُقرآُف ألُْنِذرَُكم ِبِو َوَمْن بَػَلَغ﴾: النَّصُّ السَّاِدسُ  •
يِن ُكلِّْو َوَلْن َكِرَه الُمشرُِكنَف﴾: النَّصُّ السَّاِبعُ  • .  ﴿ُىَن الَِّذي َأْرَسَل َرُسنَلُو بِالُهَدى َوِديِن الَلئّْ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدّْ

 إفَّ ىذه اايات تدؿُّ على عاَلميَِّة الرّْسالِة الملمَّديَّة بشكٍل ال لبس وال شكَّ فيو .  

١َُّ :امُلشاَعَس٠ُ ايجَّاِيَج١ُ َٚايسَّٚاِبُط ايَبَػِس  ِّ ١َُّ اإِلضال ُِ  عاَي
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 ْٞايّجا ُ٘   :دع٠ُٛ غرِي ايَعَسِب :ايٛد

  ٌجاء في القرآف الكريم دعنة أىل الكتاب من اليهند والنصارى والمشركين إلى اإلسبلـ الذي جاء بو ملمَّد َّوبيََّن لهم أف ،
يُن اللئُّ الذي ال يقبل اهلل سناه؛ حيث قاؿ ﴿َوَمْن يَػْبَتِغ َغيَر اإِلسبلـِ ِديناً فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَن ِفي ااِخَرِة ِمَن : اإلسبلـَ ىن الدّْ

 اليهند والنصارى والبشريََّة بأكملها فلم تقتصر على عاَلم اإلنِس فقط بل تعدَّت الخاِسرِيَن﴾؛ بل تجاوزت رسالة نبينا ملمد
 . ذلك إلى عاَلِم الجنّْ أيضاً 

 قاؿ : ﴾ُقل ُأوِحَي ِإَليَّ أنَُّو اْسَتَمَع نَػَفٌر ِمَن الِجنّْ فَػَقاُلنا ِإنَّا َسِمْعنا قُػْرآناً َعَجَباً يَػْهِدي إلى الرُّْشِد َفآمنَّا ِبِو َوَلْن ُنْشِرَؾ ِبَربّْنا َأَحدًا﴿ 
 وقاؿ : َقاُلنا *﴿َوِإْذ َصَرفْػَنا ِإَلْيَك نَػَفراً ِمَن الِجنّْ َيْسَتِمُعنَف الُقْرآَف فَػَلمَّا َحَضُروُه قاُلنا َأْنِصُتنا فَػَلمَّا ُقِضَي َولَّْنا إلى قَػْنِمِهْم ُمْنِذرِين

.  يا َقنَمنا ِإنَّا َسِمْعنا ِكتاباً ُأنْػِزَؿ ِمْن بَػْعِد ُمنَسى ُمَصدّْقاً ِلما بَيَن َيَديِو يَػْهِدي إلى الَلئّْ َوِإلى َطرِيٍئ ُمْسَتِقيٍم﴾
 خطابات ايكسإٓ ْٚدا٤ات٘ ايعا١َ :ايٛد٘ ايجايح:  
  إف القرآف الكريم كثيراً ما ينجو خطاباتو إلى الناس غير مقيدة بشيء، وىذا دليل واضح على أف خطاباتو وتنجيهاتو تعم الناس

: كافة؛ ومن أمثلتو
 قنلو :﴾يا َأيُّها النَّاُس ُكُلنا ِممَّا في اأَلرِض َحبلالً َطيّْباً َوال تَػتَِّبُعنا ُخُطناِت الشَّيطاِف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبيٌن﴿  .
 وقنلو :﴾وغيرىا من اايات كثير، فهن يخاطب . ﴿يا َأيُّها النَّاُس اعُبُدوا رَبَُّكُم الَّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقنَف

  .((يا أيها العرب)): ولم يقل ((يا أيها الناس)): الناس جميعاً بقنلو
 ايتػسٜعات ايكسآ١ْٝ عامل١ٝ :ايٛد٘ ايسابع:  
  يعتمد اإلسبلـ في جميع أحكامو وتشريعاتو، وما يخص اإلنساف في معاشو ومعاده على طبيعة اإلنساف التي يتساوى فيها جميع

  .البشر
 وال يجد الباحث مهما أوتي من مقدرة علمية كبيرة فيما جاء بو نبي اإلسبلـوتلك آية .  أيَّ طاَبٍع إقليمي، أو صبغة طاافية

. واضلة على أف دعنتو دعنة عالمية ال تتليز إلى فبة معينة، وال تنجرؼ إلى طاافة خاصة
 ال تجد في ثنايا أيٍّ منها أيَّ تفكير .... فالعبادات والمعامبلت واألخبلؽ، والنظاـ االجتماعي والسياسي واالقتصادي والقضااي

 المسلم أينما وجد زماناً في المعامبلت وما يترتب عليها من مقاضاة بين الناس يأمر اهلل: طاافي أو نػزعة إقليمية؛ فمثبلً 
  .﴿ِإفَّ اهللَ يَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤدُّوا اأَلماناِت إلى أىِلها َوِإذا َحَكْمُتْم بَيَن النَّاِس أف َتْلُكُمنا بِالَعدِؿ﴾: ومكاناً قاابلً 

 َكَٛات يًتفسق١ بني ايٓاع :ايٛد٘ اخلاَظ َّ   :اإلضالّ ٜٓبر أ
  إف أقنى دليل على أف اإلسبلـ رسالة عالمية مكافلتو للنػزاعات اإلقليمية والطاافية، فاإلسبلـ ال يفرؽ بين أبيض وأسند وال بين

.  جنس وآخر؛ والمقياس النحيد للتفاضل في اإلسبلـ ىن التقنى
 قاؿ :﴾يا َأيُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوُأنْػَثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعنباً َوَقباِاَل ِلَتعارَُفنا ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأتَقاُكْم﴿.  

 

ََّٗس٠ِ :ثاِْٝا ١َِّ امُلَط ِٛ ََّب ١َِّ اي َٔ ايطُّ َِ  ِّ ١َِّ اإِلضال ُِ  :َأِدي١َُّ عاَي
 قنلو: النص األوؿ((واهلل الذي ال إلو إال ىن إني رسنؿ اهلل إليكم خاصة وإلى الناس عامة)):  يخبر قنمو . 
  أفَّ النبي: النص الثاني((يا أيُّها الناس إنما أنا رحمٌة مهداةٌ )):  رحمة مهداة للناس كافة  .
 اختص: النص الثالثوكاف النبيُّ ... ُأعِطيُت خمسا لم يُعَطُهنَّ أحٌد من األنبياء قبلي)):  من بين األنبياء بأنو بعث للناس كافة

(.  (يبعث إلى قنمو خاصة، وبعثت إلى الناس كافةً 
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 أرسل ،  ُكُتباً إلى عظماء زمانو يدعنىم فيها لئلسبلـ، فبعَث سفراَءُه وفي أيدي كل واحد منهم كتاباً خاصاً إلى قيصر الرـو
  ...وكسرى فارس، وعظيم القبط، وملك اللبشة

 سبلـ على من اتبع : من ملمد رسنؿ اهلل إلى كسرى عظيم فارس... بسم اهلل الرحمن الرحيم)): رسالتو إلى كسرى ملك فارس
الهدى، وأدعنؾ بدعاية اهلل؛ فإني أنا رسنؿ اهلل إلى الناس كافة ألنذر من كاف حيًا، ويلئ القنؿ على الكافرين، أسِلْم َتْسَلْم فإف 

 (.(َأبَػْيَت فعليك إثم المجنس
 سبلـ على من اتبع : إلى ىرقل عظيم الرـو.. بسم اهلل الرحمن الرحيم)): وىذا أيضاً ما كتبو إلى قيصر ملك الرـو يقنؿ فيو

  (.(َأْسِلْم َتْسَلْم، يؤتك اهلل أجرؾ مرَّتين؛ فإف تنليت فإنما عليك إثم اأَلرِيِسيّْين: أما بعد فإني أدعنؾ باإلسبلـ.. الهدى
 :َستهصات عامل١ٝ اإلضالّ ٚدعا٥ُٗا :ثايجّا

 : عامل١ٝ ايدع٠ٛ (1
 عديد من المناطئ اعتمادا على قنة اللجة في اؿرين فيو في يسرعة انتشاره ودخنؿ الكث ىن إف أعظم األدلة على عالمية اإلسبلـ

.  خطاب الدعنة اإلسبلمية للفكر اإلنساني
 وترسيخاً لمبدأ ،مبادئ ديننا اللنيف التي تبرز عالمية الدعنة تجسيداً لنحدة الننع اإلنسانيىن  ىذا االنتشار ةوأبرز أمثل 

 في جعلهم شعنباً وقبااَل ليتعارفنا ذلك التعارَؼ الذي يقند إلى التعاوف  وتلقيقاً إلرادة اهلل،سناسية الناس في الخلقة
  .والتكامل والسعي إلى التفاضل بالتقنى

 : ٚسد٠ ايٓٛع اإلْطاْٞ (2
  يمتاز اإلسبلـ بنظرتو إلى وحدة الننع اإلنساني؛ فالناس يشكلنف وحدة إنسانية ال تمايز بين شعنبها وأفرادىا في األصل أو

﴿يَا َأيػَُّها النَّاُس اتػَُّقنْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مّْن نػَّْفٍس َواِحَدٍة﴾  : الطبيعة أو المصير، والناس جميعاً ينلدروف من أصل واحد
  ىذه النفس الناحدة تعند إلى ذكر أو أنثى ﴿يَا َأيػَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مّْن ذََكٍر َوُأنَثى﴾، ثم إف ىذا األصل الناحد يعند بعد

. ذلك إلى أب واحد، ينتسب إلى التراب
 يقنؿ :(( يا أيها النَّاس إفَّ ربَّكم واحد، وإف أباكم واحد، كلكم ادـ وآدـ من تراب، وإف أكرمكم عند اهلل أتقاكم، وليس لعربي

  (.( وال ألبيض على أحمر فضٌل إال بالتَّقنى، وال ألحمر على أبيض، وال لعجمي على عربي،على عجمي
 : ٚسد٠ ايطبٝع١ اإلْطا١ْٝ (3
 ىذه الطبيعة أو الفطرة الناحدة منجندة في الناس جميعا، وىي التي أكد عليها قنؿ اهلل : َها ﴿ِفْطَرة اللَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَليػْ

يُن اْلَقيُّْم﴾ .  اَل تَػْبِديَل ِلَخْلِئ اللَِّو َذِلَك الدّْ
 وقد منح اإلسبلـ ىنية جديدة لئلنساف، وأحدث من أجل استيعاب ىذه الهنية أمة جديدة لم يكن لها مثيل من بين األمم  .
  لم تقم ىذه األمة على أسس عرقية أو دينية أو لننية، وإنما قامت على أساس االعتراؼ باإلنساف، فكاف اإلسبلـ دين اإلنساف

. بلئ، اعترؼ بننازعو فأحكم لها ضنابطها
  بل ىن مناطن عالمي، صنر اهلل دخاالو وننازعو تصنيراً لم تبلغو فلسفات األرض قديُمها وال حديثها، وبنأه منزلة لم ترؽ بو

ـَ َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبَػرّْ َواْلَبْلِر َوَرزَقْػَناُىم مَّْن الطَّيَّْباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثيٍر : األيدينلنجيات مبلغها في قنلو ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَد
  .مّْمَّْن َخَلْقَنا تَػْفِضيبًل﴾
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 : ١َُٗ األ١َ اإلضال١َٝ ٚٚظٝفتٗا (4
  ،األمة اإلسبلمية أمة عالمية يجمعها أمر واحد ودين واحد، وتكاليفها واحدة، وىي تلمل أمانة الشهادة على الناس يـن القيامة

. ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَّْتُكننُنْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكنَف الرَُّسنُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾: قاؿ اهلل
 ولكن ىذه النحدة البشرية التي جاء بها اإلسبلـ لم تمح خصنصيات الشعنب، بل اعتبر اهلل ًالتمايز بين الناس لنناً وعرقا 

 . ﴿َوِمْن آيَاِتِو َخْلُئ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلُؼ َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَناِنُكْم﴾: ، كما ورد في ااية الكريمةولساناً آيًة من آياتو
 : عامل١ٝ اخلطاب ايكسآْٞ يًفهس اإلْطاْٞ (5
 إف الخطاب القرآني قد خاطب العقل اإلنساني، ودعاه إلى التأمل والتدبر والنظر في آيات كثيرة  .
 قاؿ اهلل :﴾ُْوِلي األْلَباِب .  ﴿ِإفَّ ِفي َخْلِئ السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر ايَاٍت ألّْ
  واايات القرآنية التي تدعن إلى النظر وإعماؿ الرأي والتأمل كثيرة، وقد تصل إلى مبات اايات، وىي تلمل تربية عقلية ترقى

.  بمستنى الفكر لمن تدبرىا واتبع منهجها
 : عامل١ٝ ايكِٝ (6
  والقيم اإلسبلمية عالمية في ذاتها، مرنة في تطبيقها ألنها استجابة للفطرة السنية، فقيم العدؿ والتعاوف والمساواة وغيرىا قيم

.  عالمية في ذاتها، َتناَضَع عليها النَّاُس واصطللنا جميعًا، واستلسنها العقل البشري في مختِلف األزماف
  وىي واضلة في منهجها، مرنة في تطبيقها، تمتاز باالعتداؿ والتنسط بين اللقنؽ والناجبات، وتبلام بين النػزعة الفردية

  .والمصللة االجتماعية، وتغذي الروح والجسد، وتطمح إلى المثاؿ مع مراعاة الناقع وترسخ الثنابت وتساير التطنر
 : عامل١ٝ احلًٍٛ يًُػانٌ اإلْطا١ْٝ (7
  قدـ اإلسبلـ حلنالً لمختِلف معِضبلت اللياة في عقيدٍة واضلٍة ومنهٍج بيٍّْن ال لبس فيو، فداوى القلَئ، وعالج اليأس، وأذىب

الغمَّ، وجعل لللاالت النفسية أدوية يلمسها من تفهََّم معاني القرآف الكريم وتفيَّأَ ظبللو وعاش في رحابو، واقتبس من ننر النبنة 
. ما يضيء بو مسيرة حياتو

:  عامل١ٝ ايٓعاّ االدتُاعٞ (8
  ًة تعلن على رابطة أقاـ اإلسبلـ نظاماً اجتماعياً راادًا، أساسو التكافل، وعماده نسيج اجتماعي متبلحم، فالمؤمننف إخنٌة ُأُخنَّ

.  النسب
 قاؿ اهلل :﴾المجتمع مفتنح لكل من أراد االنتماء إليو، لذلك ضم إليو مختلف األجناس ؼ ىكذا ،﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُننَف ِإْخَنٌة

  .واأللناف والطبقات
 َفّٗٛ ايسٚابط ايبػس١ٜ :
  تمثل الروابط البشرية حالة التناصل الفطرية والمكتسبة بين األفراد والجماعات، وما ينشأ عنها من حقنؽ وواجبات وعبلقات

 .أدبية من تناد وتراحم وغيرىا، ىذه الروابط يقـن عليها بنياف المجتمعات وتربط أفرادىا بعضهم ببعض
 الكرامة اإلنسانية، والعدالة االجتماعية، : وقد قرر اإلسبلـ مجمنعة من المبادئ التي تدعم ىذه الروابط وتقنيها، من أىمها

. والمساواة بين الناس، واللرية، والنفاء بالعهند والمناثيئ، والتعاوف على البر، والتسامح مع ااخر
 ﴾ـَ َوَحَمْلناُىْم في البَػرّْ َوالَبْلِر َوَرزَْقناُىْم ِمَن الطَّيّْباِت َوَفضَّْلناُىْم َعلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقنا تَػْفِضيبًل .  ﴿َوَلَقْد َكرَّْمنا بَِني آَد
 وقاؿ :﴾َوَتعاَونُنا على الِبرّْ َوالتَّقنى َوال َتعاَونُنا على اإِلثِم َوالُعدواِف َواتػَُّقنا اهلل﴿. 
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 كما بنى اإلسبلـ عبلقة المجتمع اإلسبلمي بغيره على أساس السلم  .
 قاؿ :﴾يا أيُّها الَِّذيَن آَمُننا ادُخُلنا في السّْلِم كافًَّة واَل تَػتَِّبُعنا ُخُطناِت الشَّيطاِف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبيٌن﴿ .
 ألنو في بيبة السلم تقنى العبلقات االجتماعية، وتنمن الصبلت اللميمية بين الناس، ويشعروف بقيمتها وآثارىا النافعة  .
 أْٛاع ايسٚابط ايبػس١ٜ :
 .  ﴿ُىَن الَِّذي َأْنَشَأُكْم ِمْن نَػْفٍس واِحَدٍة َفُمْستَػَقرّّ َوُمْستَػْندٌَع َقْد َفصَّْلنا ااياِت ِلَقنـٍ يَػْفَقُهنَف﴾:زابط١ ٚسد٠ األصٌ (ٔ

. ﴿يا أيُّها النَّاُس إنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوُأنْػَثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعنباً َوَقباِاَل ِلَتعارَُفنا ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتقاُكْم﴾: وقنلو
 إف ارتباط اإلنساف بأفراد أسرتو أباً أو أمَّاً أو زوجًة أو أوالداً أو أقارَب وأرحاماً ىن ارتباٌط فطري يقرُّه :زابط١ األضس٠ ٚايكساب١ (ٕ

﴿َوبِالناِلَدْيِن ِإْحساناً َوِبِذي الُقرَبى﴾، ﴿َوُأْوُلْن اأَلْرحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى ِببَػْعٍض ِفي ِكتاِب اهلِل﴾، ﴿َوَوصَّْينا : اإلسبلـ، ويأمر بو
 . اإلنساَف ِبَناِلَدْيِو ُحْسنًا﴾

ـُ على رابطة اإليماف التي يتعين أف تكنف غايًة عليا لتناصل المؤمن وعبلقتو بغيره، ﴿ُقْل ِإْف  لكن بالرغم من ذلك فإنها ال ُتقدَّ
أحبَّ إَلْيُكْم ِمَن اهلِل َوَرُسنِلِو َوِجهاٍد في َسِبيِلِو فَػتَػَربَُّصنا حتَّى يَأِتَي اهللُ بَِأمِرِه َواهللُ ال ....كاَف آباؤُُكْم َوَأْبناؤُكم َوِإْخنانُكم َوَأزواُجُكم

 .َيهِدي القنـَ الفاِسقين﴾
 إف غاية اإلسبلـ من رابطة الدين تلرير البشرية كلها من عبندية األىناء، واالرتفاع بها عن أوضار اللقد وشنااب :زابط١ ايدٜٔ (ٖ

العصبيات؛ لتصنغ عبلقاتهم اإلنسانية صياغة فريدة، قنامها الدين اللنيف، وُللَمُتها التناصح والتآزر، وجنىرىا اإلخبلص 
﴿ِإنَّما الُمؤِمُننَف ِإخَنٌة﴾، ﴿َواْعَتِصُمنا ِبَلْبِل اهلِل َجِميعاً َوال تَػَفرَُّقنا َواذُْكُروا ِنْعَمَة اهلِل َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعداًء فََألََّف . وسبلمة النفس

. بَػْيَن قُػُلنِبُكْم فََأْصَبْلُتْم ِبنَػْعَمِتِو ِإْخنانًا﴾
 لما كانت عبلقة السلم ىي األصل في العبلقات اإلنسانية، وىي ضماف تلقيئ األمن والسبلمة للشعنب واألمم :زابط١ املٝجام (ٗ

ودفع الظلم عن المستضعفين، فإف العهند التي ُتَكنُّْف ىذه الرابطة وتقنيها يجب احترامها إذا كانت قاامة على العدؿ 
 .واإلنصاؼ واحتراـ ااخرين واالعتراؼ بلقنقهم

 فقد كانت عهند النبي ُقُضنَف َعْهَد اهلِل ِمْن بَػْعِد ِميثاِقِو َويَػْقَطُعنَف  عهنداً عادلة، وحرَّـ اإلسبلـ نقض العهد بعد إبرامو، ﴿الَِّذيَن يَػنػْ
. ما َأَمَر اهللُ ِبِو َأْف يُػْنَصَل َويُػْفِسُدوَف ِفي اأَلرِض ُأوَلِبَك ُىُم الخاِسُروَف﴾

 وأوؿ من يجب لهم النفاء بالعهد أىل الذمة المقيمنف بيننا، فلهم حئ المناطنة  .
 قاؿ :((من قتل ُمعاَىداً لم يرح راالة الجنة))  .
 وقاؿ :((أال من ظلم معاىداً أو انتقصو حقو أو كلََّفُو فنؽ طاقتو أو أخذ منو شيباً بغير طيب نفس فأنا حجيجو يـن القيامة)) ..

 
 
 
 
 
 
 



             
   .KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                              تنسيق  [ 13  ]حممد أمحد صاحل                ــــــــــــــــــــ/قضايا ثقافية معاصرة  د

 

 
 

 َع٢ٓ االضتػسام :
 ؟ لن أرجعنا ىػذه الكلمة إلى أصلها لنجدناىا مأخنذة من كلمة شرؽ ثم أضيف إليها ثبلثة حروؼ ىي  ما معنى ىذه الكلمة

 .، ومعناىا طلب الشرؽ، وليس طلب الشرؽ سنى طلب علـن الشرؽ وآدابو ولغاتو وأديانو األلف والسين والتاء
 (شرؽ): ، ومن كلمة(استشرؽ): ، ومأخنذة من الفعل كلمة ُمَنلََّدٌة وعصرية ((االستشراؽ)):  إف كلمة  .
  االستشراؽ طلب علـن الشرؽ ولغاتهم، ويسمى من :  نًُيت االضتػسام ٚاملطتػسقني بكٛي٘( (َعذِ َنت ايًػ١))ٚقد عسَّف صاسب

.  ((استشراقاً )): ، وجمعو مستشرقنف، وما ينجزونو يسمى((مستشرقاً )): يقـن بذلك
  ((أوريانتاليـز)) : ُتعسف بـِايًػ١ اإلجنًٝص١ٜٚيف (Orientalism) ،ِ((أوريانتاليست)) :نُا ٜعسف املطتػسم بـ 

(Orientalist)وكلمة االستشراؽ وكلمة المستشرؽ في اللغة اإلنجليزية مأخنذة من كلمة ،(( :أوريانت( ))Orient)  التي
التي أدرجت في  (Orientalism) ((أوريانتليـز)): ىي بمعنى الشرؽ، فلقيقة مصطلح كلمة االستشراؽ أنها ترجمة لكلمة

 .ـ((ٖٛٛٔ))في القرف التاسع عشر، وبالتلديد في عاـ  ((قامنس األكاديمية الفرنسية))
 إف ىذا المصطلح خرج قبل القرف التاسع عشر، وبرز وتلدث عنو عدد من الغربيين، ثم أدرج في ذلك القامنس في القرف :  أي

  .التاسع عشر ميبلدي
  أف المستشرؽ الجدير بهذا اللقب ىن الذي ال يقتصر على معرفة بعض اللغات التي ((َٝها٥ٌٝ أجنًٛ دٜٛدٟ)ٜٚس٣ املطتػسم 

تتلدث بها األمم الشرقية وإدراؾ عاداتها فلسب، بل يجمع إلى ذلك النقنؼ على القنى الروحية والفكرية واألدبية التي أثرت 
.  في الثقافة اإلنسانية

  تازٜذ االضتػسام :
  ،ولكن المتنقع أف رجاؿ الكنيسة في أوروبا ىم أوؿ ال يمكن تلديد اسم أوؿ غربي اعتنى بالدراسات الشرقية، وال في أي وقت

 والسيما األندلس إباف ازدىارىا لدراسة العلـن اإلسبلمية وترجمة القرآف الكريم والعلـن األخرى ، من قصد الببلد الشرقية
 .وبخاصة الفلسفة والطب والرياضيات

 ومن أواال ىؤالء الراىب:   
 ـ بعد عندتو من األندلس((ٜٜٜ))الذي انتخب بابا لكنيسة روما عاـ ( ( جربرت : )) الفرنسي  .
  ـ ((ٙ٘ٔٔ ػ ٕٜٓٔ))وبطرس الملتـر ، 
  ـ((ٚٛٔٔػ ٗٔٔٔ))وجيراردي كريمنف  .
 أف االستشراؽ انتشر في أوروبا بصفة نشيطة بعد فترة عهد اإلصبلح ، إال أف المؤرخين يكادوف يجمعنف على  تلك كانت البداية

.  ـ((ٖٗ٘ٔ)) عاـ ((مارتن لنثر))الديني على يد 
 َساسٌ االضتػسام:  
  
 املسس١ً األٚىل  :
  وحقيقة الفاتلين المسلمين وسر قنتهم العسكريةاستكشاؼ ُكْنِو اإلسبلـ وأسباب انتشارهمرحلة ،  .
 وتعد ىذه المرحلة مرحلًة منضنعيًَّة تبلث عن اللقيقة  .

 االضِتػساُم :امُلشاَعَس٠ُ ايسَّاِبَع١ُ
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 املسس١ً ايجا١ْٝ  :
 ضد مصالح  في العلـن اإلسبلمية وبُنية المجتمع، وتنجّْو الصليبيين ، وتبلث عن العينب والنقااص  مشنبٌة بالُعدوافوىي مرحلة

  . حنؿ قضايا اإلسبلـ إلضعاؼ القناعة بوإثارة الشَُّبوِ ، وتعمل على المسلمين
 املسس١ً ايجايج١  :
  العدواف السافروىي مرحلة.  
 الذي لفت أنظار الغرب بعد أسره وقد ظهرت بعد فشل اللمبلت الصليبية التي كاف آخرىا اللملة الثامنة بقيادة لنيس التاسع 

ال سبيل إلى النصر والتغلب على المسلمين عن طريئ القنة اللربية ألف )): في المنصنرة بمصر إلى الغزو الفكري حين قاؿ
وأنو البد تديُّنهم باإلسبلـ يدفعهم للمقاومة والجهاد وبذؿ النفس في سبيل اهلل للماية دار اإلسبلـ وصنف اللرمات واألعراض، 

 (.(من سبيل آخر وىن تلنيل الفكر اإلسبلمي وترويض المسلمين عن طريئ الغزو الفكري
 

 فكانت منعطفاً في تاريخ االستشراؽ حّنلتو إلى حرب العقيدة والفكر عن طريئ التأليف والمؤتمرات والمجبلت ووساال النشر.  
 

 أٖداف االضتػسام:  
 ٍٚاهلدف األ  :
  (ىدؼ منضنعي)ىدؼ علمي  :
  أقبل نفر قليل من المستشرقين على كتب التراث اإلسبلمي بهدؼ اإلطبلع على حضارات األمم وثقافاتها ولغاتها ودراستها

دراسة منضنعية وجادة رغبة في النصنؿ إلى اللقيقة العلمية، وقد كاننا أقل من غيرىم خطأً ألنهم فيما يظهر لم يتعمدوا 
، فجاءت بلنثهم أقرب إلى الصناب والمنضنعية من غيرىم، بل إف منهم من اىتدى إلى اإلسبلـ مثل  اللنرد )التلريف والدَّسَّ

الذي أنكر ألنىية ( أرنست ريناف)، ومنهم من كاف ُمنصفاً في رأيو مثل (ناصر الدين دنينيو: )وَتَسمَّى بػِ  (ىيدلي دانين دنينيو
 . ، وعدَّه من األبطاؿالذي أعجب بشخصية الرسنؿ (تنماس كاراليل) وأثنى على كتب السيرة النبنية، والمسيح

  التأثير  على أف ىؤالء غالباً ما يعتمدوف على مناردىم المالية الخاصة بليث يتمكننف من البلث المجرد عن الهنى أو
.  الخارجي

 ْٞاهلدف ايجا  :
 وتمثل فيما يأتي: ىدؼ صليبي: 
 التي اتجهت حمبلتها إلى الببلد اإلسبلمية ثم االستمرار في القياـ بدور الهجـن الفكري على عقيدة األمة االنتصار للصليبية (ٔ

  .اإلسبلمية وفكرىا بعد فشل ىذه اللمبلت عسكرياً عن طريئ تشنيو مبادئ اإلسبلـ وِقَيمو ومصادره وتاريخو
 بين المسلمين ليقـن االستشراؽ بنظيفة تجهيز المنصرين، وإحاطتهم بناقع العالم اإلسبلمي، وعينب التهيبة للتبشير بالنصرانية (ٕ

المجتمعات اإلسبلمية، وأماكن تجمعات النصارى المقيمين في الببلد اإلسبلمية، ومدى تأثيرىم ومساعدتهم لدواار التنصير 
  .بالمعلنمات

 تجاوباً مع الضغط الفكري الذي تتعرض لو الكنيسة عن طريئ النقد للنظريات وااراء الفلسفية اللاجة إلى العلـن اإلسبلمية (ٖ
والتاريخية التي كانت تتبناىا الكنيسة وُتضفي عليها صفة القداسة؛ مما اضطرىا إلى إعادة النظر في شروح األناجيل لملاولة 

، ومن ىنا اتجهنا إلى (مارتن لنثر)تفهمها على أساس التطنرات العلمية الجديدة، والسيما بعد حركة اإلصبلح الديني التي قادىا 
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الدراسات العبرانية وىذه أدَّت إلى الدراسات العربية ألف ىذه األخيرة كانت ضرورية لفهم األولى، ومع مرور الزمن اتسع نطاؽ 
 . الدراسات الشرقية

 اهلدف ايجايح : 
 ىدؼ دفاعي : 
  حرص عليو رجاؿ الكنيسة عن طريئ الكتابة باللغات المللية في أوروبا لتشنيػو صنرة اإلسبلـ ووصفو بالنحشية والعداء

للشعنب األخرى، والشدة في األحكاـ حتى ال يغتر أبناء أوروبا باللضارة اإلسبلمية والسيما في عهد ازدىار اللضارة العثمانية 
.  وامتداد فتنحاتها إلى قلب أوروبا مما كاف ملل إعجاب كثير من األوروبيين وانبهارىم متنكرين بذلك لؤلىداؼ العلمية

  ٚضا٥ٌ االضتػسام ٚأْػط١ املطتػسقني :
:  ايتأيٝف (1
 اتجو عدد كبير من المستشرقين إلى التأليف في منضنعات مختلفة عن اإلسبلـ وعقيدتو ورسنلو وقرآنو والسنة النبنية، وتعمَّد 

 : غالب ىؤالء تشنيو صنرة اإلسبلـ وإثارة الشبهات حنلو؛ ومن ىؤالء
 ((التصنؼ)). ـٖٜٗٔصدر عاـ  ((اإلسبلـ اليـن)):  وىن مستشرؽ إنجليزي معروؼ بالتعصب ضد اإلسبلـ؛ ومن كتبو: أربري 

  .ـٜٓ٘ٔصدر عاـ  ((ترجمة القرآف)). ـٜٓ٘ٔصدر عاـ 
 االتجاىات اللديثة في ))، ((طريئ اإلسبلـ)):  وىن مستشرٌؽ إنجليزي معاٍد لئلسبلـ، تتَّسم كتبو بالعمئ والخطنرة ومنها: جب

  .ـٜٚٗٔصدر عاـ  ((المذىب الملمدي)). ـٜٚٗٔصدر عاـ ( (اإلسبلـ
 عدوّّ لدوٌد لئلسبلـ يدَّعي أف الرسنؿ:فينسينك   ألَّف القرآف من خبلصة الكتب الدينية والفلسفية التي سبقتو، ومن كتبو 

  .ـٕٖٜٔصدر عاـ  ((عقيدة اإلسبلـ))
 : اجلُعٝات ٚاجملالت (2
  ـ؛ حيث أنشبت ٚٛٚٔأنشئ في أوروبا عدد من الجمعيات التي تخدـ االستشراؽ، وتسعى إلى تلقيئ أىدافو  ابتداًء من عاـ

، وفي لندف تألفت جمعية ((المجلة ااسينية))ـ، وأصدرت ٕٓٛٔ، وُأللئ بها أخرى عاـ ((جمعية المستشرقين في فرنسا))
الجمعية الشرقية ))ـ نشأت ٕٗٛٔ، وفي أمريكا عاـ ((الجمعية ااسينية الملكية))ـ باسم ٖٕٛٔتلت رعاية الملك عاـ 

شؤوف ))، ومجلة ((أوىاين))وكانت تصدر في والية (( مجلة الدراسات الشرقية: ))، وصدرت عدة مجبلت منها((األمريكية
  .وىي ذات طابع سياسي( (الشرؽ األوسط

 :  ايدٚا٥س املعسف١ٝ (3
 التي كانت تصدر بعدة لغات، وقد استنفر المستشرقنف كل قناىم وسخروا كل  ((داارة المعارؼ اإلسبلمية)): ومن أشهرىا

  .أقبلمهم من أجل إصدار ىذه المنسنعة التي تعتمد على الخلط والتلريف والعداوة السافرة لفكر اإلسبلـ
  إلى غير ذلك من المجاالت؛ مثل ملاولتهم الدخنؿ في المجامع العلمية العربية كمجمع اللغة العربية بالقاىرة وفي دمشئ، كما

 . حاولنا التأثير على مبادئ التربية اإلسبلمية واستبداؿ المبادئ الغربيَّة بها
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  آثاز االضتػسام ع٢ً ثكاف١ املطًُني :
 . أدَّى االستشراؽ إلى إضعاؼ عقيدة المسلمين (ٔ
. وتشنيو صنرة اإلسبلـ لدى أبنااو (ٕ
وإشعارىم بتناقض دينهم وقصنره في مناجهة الجديد والمتطنر في واقع اللياة، ومقارنة ذلك بالفكر الغربي الذي أظهره  (ٖ

.  المستشرقنف في صنرة الفكر المتكامل والمتبلام مع اللياة العصرية
مما أدَّى إلى انهزاـ نفسية كثير من المسلمين أماـ التيار الجارؼ من كتابات المستشرقين التي تدسُّ الفكر المنلرؼ، وتثير  (ٗ

.  الشَُّبَو حنؿ اإلسػبلـ
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 تعسٜف ايتٓضري :
 أدخلو في النصرانية، وجعلو نصرانيًا، ومنو قنؿ الرسنؿ:  كلمة التنصير مأخنذة من نصَّره أي :(( ما من

 (. (منلند إال ينلد على الفطرة؛ فأبناه يهندانو أو ينصرانو، أو يمجسانو
  ه المستشرقنف لمَّا سمَّنا التنصير بالتبشير إلخفاء غايتهم سميت بالنصرانية نسبة إلى مدينة الناصرة بفلسطين، وقد منَّ

منو، وىي الدعنة إلى النصرانية؛ إذ تسميتو بالتبشير مأخنذة من البشارة، وىي الخبر الذي يفيد السرور، ويظهر أثره اللسن 
  .على بشرة اإلنساف

ىي الجهد المبذوؿ بصفة فردية أو جماعية في دعنة الناس إلى النصرانية، ويطلئ أيضاً على ما تقـن بو )
  .المنظمات الدينية من تعليم الدين النصراني ونشره

 ْػأ٠ ايتٓضري :
 يعند تاريخ التنصير كدعنة إلى مبتدأ دعنة المسيحإلى تنحيد اهلل  وإلى إصبلح ما أفسده بنن إسراايل في شريعة 

 . منسى
ْنِجيَل ِفيِو ُىًدى َونُنٌر َوُمَصدّْقًا ِلَما بَػْيَن : قاؿ - َناُه اإْلِ َنا َعَلٰى آثَاِرِىْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدّْقًا ِلَما بَػْيَن َيَدْيِو ِمَن التػَّْنرَاِة َوآتَػيػْ ﴿َوقَػفَّيػْ

. َيَدْيِو ِمَن التػَّْنرَاِة َوُىًدى َوَمْنِعَظًة لِْلُمتَِّقيَن﴾
 إال أف النصارى مع تقادـ العهد بالمسيح ،وابتعادىم عن تعاليمو انلرفنا عن التنحيد، وبدلنا الشريعة التي أمروا باتباعها ،

.  وأعادوا كتابة اإلنجيل بما يتنافئ مع أىنااهم، ونسبنا ما ادعنه من تلريف في التنحيد وتبديل في الشريعة إلى اهلل زوراً وبهتاناً 
﴿فَػَنيٌل للَِّذيَن َيكُتُبنَف الِكتَٰػَب بَِأيِدِيهم ُثمَّ يَػُقنُلنَف َىٰػَذا ِمن ِعنِد ٱللَِّو ِلَيشتَػُروْا ِبِو َثَمًنا قَِليبلً فَػَنيٌل لَُّهم مّْمَّا كَتَبت َأيِديِهم : قاؿ -

.  َوَويٌل لَُّهم مّْمَّا َيكِسُبنَف﴾
  إال أف دعنة المسلمين إلى النصرانية لم تعرؼ بالتأثير والنشاط المدعنمين إال بعد فشل اللمبلت الصليبية التي استمرت مبتي

 . سنة من اللروب الدامية، تمكن النصارى خبللها من الهيمنة على بيت المقدس
  بقيادة القااد صبلح الدين األينبي (ـٛٛٔٔىػ ٖٛ٘)ثم استردىا المسلمنف من أيديهم في معركة حطين عاـ .
  وما تبع ىذه المعركة من ىزاام شنيعة للنصارى دفعهم إلى إيقاؼ ىذه اللمبلت، واتباع مسلك آخر في مناجهة المسلمين، ىن

.  الغزو الفكري
  ىػ ٙٔٙ))من أواال النصارى الذين وصلنا إلى العالم اإلسبلمي، فقد وصل إلى مصر عاـ  (فرانس)وُيذكر أف القسيس

(.  (ـٜٕٔٔ
  عدداً من المنصرين إلى مراكش بالمغرب (فرانسيس)كما أرسل القديس . 
  إلى البابا خطة لتنصير المسلمين بعد أف أتقن اللغة العربية في  (ـٜٕٗٔ ى ٖٜٙ)الراىب األسباني عاـ  (ريمنف لنؿ)كما قدـ

. مدارس األندلس بكل مشقة، وجاؿ في ببلد اإلسبلـ وناقش علماء المسلمين
 وغيرىم من القساوسة الذين اتجهنا إلى بلداف العالم اإلسبلمي لتنصير أبناء المسلمين.  

ََِط١ُ  ايتَِّٓضرُي :امُلشاَعَس٠ُ اخلا
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  وبرز التنصير بعد ذلك نشاطاً للكنااس حينما أرسلت عدداً من إرسالياتها المتعددة إلى الهند وجزاار السند والشرؽ العربي
.  لتنصير المسلمين

  َأسََّست  (ـٖٗٛٔىػ ٕٛ٘ٔ)بدأ نشاط جمعية التنصير المعمدانية في بنغبلديش، وفي عاـ  (ـٜ٘ٚٔىػ ٜٕٓٔ)ففي عاـ
.  مدرسًة للبنات بُتنُنس (أخنات القديس ينسف)الجمعية التنصيرية 

  في شماؿ أفريقيا لتنصير المسلمين( جمعية ااباء البيض للسيدة العذراء)ُأسَّْست  (ـٛٙٛٔىػ ٕ٘ٛٔ)وفي عاـ . 
  إلى البلرين ليتخذىا مركزاً للتنصير في منطقة الخليج العربي( صمنايل زويمر)وصل القس  (ـٕٜٛٔىػ ٜٖٓٔ)وفي عاـ  .
 وىكذا تتابعت اإلرساليات وتبلحقت، وشملت بقاعاً واسعة في البلداف اإلسبلمية  .
 بٛاعح ايتٓضري :
 (َمتَّى)ورد في إنجيل - بزعمهم –  يستند المنصّْروف في دعنتهم الناس إلى النصرانية على تفنيض إلهي :ايباعح ايدٜين :أٚاّل 

اذىبنا وتَلمذوا جميع األمم، وعمُّْدوىم باسم األب واالبن وروح )):  في قنلو لللناريينبتنصير الناس ينسب إلى المسيح
 (.(القدس

  وواقع حاؿ التنصير أنو تلنؿ من دعنة إلنقاذ المسلم من الضبلؿ إلى وسيلة إفساد تعمل إلى إخراج المسلم من دينو ليكنف
. مللداً 

مهمة التنصير التي َنَدبَػْتُكم دوؿ المسيلية للقياـ بها في الببلد الملمدية )): ـ ٖٜ٘ٔفي مؤتمر القدس عاـ  (زويمر)يقنؿ  -
ليست ىي إدخاؿ المسلمين في المسيلية؛ فإف في ىذا ىداية لهم وتكريمًا، وإنما مهمتكم أف تخرجنا المسلم من اإلسبلـ 

  (.(ليصبح مخلنقاً ال صلة لو باهلل
 منذ انتشر اإلسبلـ وظهر على الدين كلو وأىل الكتاب يضمروف العداوة لئلسبلـ وأىلو، وزاد األمر :احلكد ايضًٝيب :ثاّْٝا 

 وسيطرتها على الشاـ ومصر التي ينظر إليها الصليبينف كراىية بعد اتساع نفنذ الدولة اإلسبلمية في عهد عمر بن الخطاب
على أنها تابعة لهم على أساس أنها كانت جزءاً من ممالك الدولة الرومانية، وامتدادىا في عهد العثمانيين إلى شرؽ أوروبا 

 .وجننبها
  اً في وجو انتشار )): في قنلو (بيكر)وىن ما عبر عنو المنصر األلماني إف اإلسبلـ لما انبسط في العصنر النسطى أقاـ سدَّ

  (.(النصرانية، ثم امتد إلى الببلد التي كانت خاضعة لَصنَلجاِنها
  ًوزاد حقد النصارى بعد ارتدادىم على أدبارىم مهزومين إثر اللروب الصليبية التي دامت قرنين، مما ولَّد في نفنسهم آالما

صعب عليهم نسيانها ففرغنىا في مخططات التنصير التي تسعى إلى تلنيل المسلمين عن دينهم َوَلْن إلى اإلللاد وتعمل على 
﴿َقْد َبَدِت :بسط النفنذ الغربي عن طريئ تبلميذ التنصير والُمْغتَػرّْين بلضارة الغرب، وىذا ما أبدتو ألسنتهم؛ كما قاؿ

 .البَػْغضاُء ِمْن َأْفناِىِهْم َوما ُتْخِفي ُصُدورُُىْم َأْكبَػُر﴾
. يجب استخداـ أمضى سبلح ضد اإلسبلـ لنقضي عليو تماماً : (جنف تاكلي)يقنؿ المنصر  -
لن تتنقف جهندنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة، ويقاـ : (روبرت ماكس)ويقنؿ المنصر  -

... قداس األحد في المدينة
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 حقئ الغرب عن طريئ التنصير نفنذاً سياسياً في العالم اإلسبلمي، بدأ مع االستعمار حين اعتمدت :ايباعح ايطٝاضٞ :ثايجّا 
سياسة الدوؿ االستعمارية على جهند الرىباف والمبشرين، فكثيراً ما كاف المنصروف يتنلنف مناصب سياسية وعسكرية ويتستروف 

 .بالتنصير، ويعملنف على حض حكنماتهم على بث المبشرين في العالم
  ساىم التنصير واالستشراؽ في تقديم النصح والمعلنمات للدوؿ االستعمارية الغربية التي رأت في احتبلؿ الدوؿ اإلسبلمية ما

يلقئ أىدافها التنسعية التي تؤمن حاجتها من األيدي العاملة للعمل في المصانع وبناء البنية التلتية، ومن المناد الخاـ المعدنية 
  .والزراعية التي تتطلبها مصانعها اللديثة ، ومن األسناؽ لمنتجاتها الكثيرة

  ومن ثم صارت اللكنمات االستعمارية ُمِعيناً للمنصّْرين في الدوؿ اإلسبلمية التي خضعت لسيطرتهم عرافاناً بجميلهم، كما وجد
المنصروف في ىذا العنف ما يلقئ ىدفهم وىن إعادة مملكة المسيح، كما يظهر من قنؿ المنصرين اليسنعيين لما مارسنا 

نلن ورَثَة الصليبين رجعنا تلت راية الصليب لنستأنف التسرب التنصيريّْ، ولنعيد )): نشاطهم في ظل اللكنمات االستعمارية
 (.(َممَلَكة المسيح

  األمر ااخر أف التنصير كاف عامبلً مهماً في كسر كل دعنة إلى النحدة اإلسبلمية التي يلن إليها المسلمنف بعد سقنط الخبلفة
.  العثمانية

  إذا اتلد المسلمنف في إمبراطنرية عربية أمكن أف يصبلنا )): ىذا المنقف في صنرة واضلة حين قاؿ (لنرنس براوف) لقد أبرز
(.  (لعنة على العالم وخطرًا، أو أمكن أف يصبلنا نعمة أيضًا، أما إذا بقنا متفرقين فإنهم يظلنف حينبػذ بػبل وزف وال تأثير

 ٚضا٥ٌ ايتٓضري :
 يقـن بو فرد أو مجمنعة من المبشرين المتفرغين لهذه النظيفة ممن تنظفهم الكنيسة وّعاظاً لنشر :ايتٓضري املباغس :أٚاّل 

النصرانية، ويعتمد ىذا الننع على اإلقناع الفردي والنعظ العاـ في الكنااس أو األماكن العامة لتعريف الناس بالمسيح وحياتو 
 .وتعاليمو

 يُػْقَصد بها التنصير عن طريئ مجالي التعليم والعبلج والخدمة االجتماعية واإلعبلـ:  ٚضا٥ٌ ايتٓضري املطاعد٠ :ثاّْٝا  .
 فُتعد من أنجح النساال لنشر النصرانية، ويتم ذلك عن طريئ إنشاء مدارس للمراحل األولى، والتي غالباً ما أما وسيلة التعليم -

يدرس فيها المنهج النصراني والفكر العلماني، ويتعلم فيها أبناء علية القـن الذين يتنقع لهم التأثير في واقع مجتمعاتهم 
.  مستقببًل، كما امتد نشاط المبشرين إلى التعليم العالي فافتتلت كليات تنصيرية

 فهن النسيلة الفعالة في المجتمعات اإلسبلمية إلقناع الناس بلاجة المجتمع إلى المنصّْرين السيما في المجتمعات أما العبلج -
 . الفقيرة المتخلفة التي تمارس فيها التعاويذ والتماام كنسيلتي عبلج

ة التلامل عليهم  - وإليجاد روح االعتراؼ بالجميل والعرفاف للمعاملة الطيبة التي قدمت لهم، وحقئ المبشروف منها كسر حدَّ
. وبناء قناة اتصاؿ بهم

 :آثار التنصير على ثقافة المسلمين
 . كما حدث في تنصير بعض المناطئ اإلسبلمية في إفريقيا وشرؽ آسياإخساز املطًُني َٔ دِٜٓٗ ٚإدخاهلِ يف ايٓضسا١ْٝ (1

إنني أحاوؿ أف أنقل المسلم من ملمد إلى المسيح، وإف كاف النصارى لم يلققنا في ): حيث يقنؿ (رايد) ينضح ذلك المنصر 
سبيل تلقيئ ىذا الهدؼ نجاحاً كبيراً يتناسب مع الجهد المبذوؿ إال أنهم نجلنا في إحداث ردة بين المسلمين وإضعاؼ والء 

(. (كثير منهم لدينهم، وتلك كانت غاية أخرى للمنصرين
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.   فإف المنصرين أدركنا أف تمسك المسلمين بدينهم ىن سر قنتهمإععاف ق٠ٛ املطًُني بإععاف صًتِٗ بدِٜٓٗ; (2
إف القنة التي تكمن في اإلسبلـ ىي التي تخيف أوروبا، كما أف إالسبلـ العاائ األوؿ أماـ تقدـ انتشار )): (جاردنر)يقنؿ المنصر 

(. (النصرانية في دوؿ العالم
 .  وتخلصهم من سيطرة الغرب عليهمتفسٜل ن١ًُ املطًُني ٚاحلًٝٛي١ دٕٚ ٚسدتِٗ (3

إف النحدة اإلسبلمية تجمع آماؿ الشعنب اإلسبلمية، وتساعد على التملص من )): في قنلو (سيمنف)يعبر عن ىذا المنصر القس 
السيطرة األوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شنكة اللركة؛ من أجل ذلك يجب أف نلنؿ بالتبشير اتجاه المسلمين عن النحدة 

(. (اإلسبلمية
 الذي اعتنى بو التنصير إليجاد أجياؿ تنتمي إلى اإلسبلـ اسمًا، وتلمل فكر تػسٜب املطًُني يف بالدِٖ عٔ طسٜل ايتعًِٝ (4

.  ، وتمارس عاداتو بعيداً عن تعاليم اإلسبلـ وأحكامو الغرب حقيقة
يجب أف نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني ألف كثيراً من المسلمين قد زعزع اعتقادىم باإلسبلـ )): (تاكلي)يقنؿ 

  (.(والقرآف حينما درسنا الكتب الغربية، وتعلمنا اللغات األجنبية
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 َتعسُٜف االضِتعُاِز :
 فرض السيادة على األرض واستغبللها . 
  بقصد االستيبلء على خيراتو والسيادة على - العالم اإلسبلمي : أي–  سيطرة دوؿ الغرب على دوؿ الشرؽ

.  أىلو وتنجيو كل ذلك لخدمة مصاللهم
 تازٜذ االضتعُاز :
  ـ، ومهد لهذه ٛٛٓٔ الذي تنلى كرسي البابنية سنة (البابا أورباف الثاني)كاف أوؿ من نادى باللروب الصليبية على المسلمين

 . اللروب، وحشد لها الجمنع من رجاؿ الدين والساسة والعامة، وأجج نارىا في أصقاع أوروبا
  ىػ ػ ٜٔٗ)وقد امتدت ما يقرب من تسعة قروف منذ اللملة الصليبية األولى على العالم اإلسبلمي التي قادىا بطرس الراىب سنة

وتمكن من السيطرة على األراضي المقدسة في ببلد الشاـ، إلى اللملة الصليبية الثامنة بقيادة لنيس التاسع سنة  (ـٜٚٓٔ
ونّبو إلى عدـ جدوى الصّْداـ العسكري مع المسلمين في . ـٕٓ٘ٔالذي ُأسر في معركة المنصنرة سنة . ـٜٕٗٔ ػ ٕ٘ٙ

  .ذلك اللين ونادى بالغزو الفكري لعقيدتهم وأخبلقهم وفكرىم
  وقد استطاعت اللروب الصليبية التي استمرت زىاء قرنين في المشرؽ استنزاؼ جميع القنى البشرية والمادية في منطقة الشاـ

 . ومصر، وفرض سيادتها على أجزاء من الببلد اإلسبلمية منها بيت المقدس وما حنلو من األراضي المباركة
  جهد الصليبينف طناؿ قرنين الستعادة األرض المقدسة من أيدي المسلمين المتعصبين، فكاف عهد اللروب )): (شتر)يقنؿ

الصليبية من أجل ذلك وأروع العهند في العصنر النسطى كلها، ولكن ذلك الجهد قد خاب وتراجعت اللملة الصليبية أماـ 
(. (سدود عتيدة من التعصب اإلسبلمي

  وباءت اللمبلت الصليبية بالفشل، وارتدَّت على أعقابها خاابة، ولم تلبث األمة أف تنلت قيادتها الدولة العثمانية التي حفظت
العالم اإلسبلمي من أخطار ملاولة الغزو العسكري الغربي؛ بل عملت على تنسيع رقعة الببلد اإلسبلمية ونشر اإلسبلـ في 

 . أوروبا، حتى تمكنت من فتح القسطنطينية قلعة الدولة الرومانية الشرقية
  

استعمرت ماليزيا وشبو القارة الهندية وساحل الخليج العربي واليمن ومصر والسنداف وجزءاً من الصنماؿ وأريتريا :  بسٜطاْٝا (1
.  وقبرص ونيجيريا، وبعد اللرب العالمية األولى أضافت إليها العراؽ واألردف وفلسطين

 استعمرت مالي وتشاد والسنغاؿ ومنريتانيا والمغرب والجزاار وتننس وجيبنتي، وبعد اللرب العالمية األولى أضافت :فسْطا (2
. إليها سنريا ولبناف

  . استعمرت ليبيا وجزءاً من الصنماؿ:إٜطايٝا (3
استعمرت تركستاف واألراضي اإلسبلمية في األوراؿ وحنض نهر الفنلجة وشبو جزيرة القـر وببلد القنقاز إلى شماؿ إيراف :زٚضٝا (4
 .  استعمرت الرّْيف المغربي والصلراء المغربية:إضباْٝا (5

.   استعمرت أندونيسيا:ٖٛيٓدا (6
 ،وقد استخدمت الدوؿ االستعمارية كل ما لديها من وساال القنة لمناجهة كل من يقاومها، ويعيئ سيطرتها على العالم اإلسبلمي 

.  وتلقيقها أىدافها الصليبية التي صرح بها عدد من قادة الدوؿ االستعمارية

 االضِتعُاُز :امُلشاَعَس٠ُ ايطَّاِدَض١ُ
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  (ااف انتهت اللروب الصليبية): الذي قاؿ في خطبتو لما دخل القدس (اللنبي القااد العسكري اإلنجليزي)منهم  .
  دمشئ طلب أف يدلُّنه على قبر صبلح الدين األينبي رحمو اهلل؛ فلما  (غنرو القااد العسكري الفرنسي)وعندما دخل الجنراؿ

  .(ىا قد عدنا يا صبلح الدين): وقف على قبره ركلو بقدمو قاابلً 
  أٖداف االضتعُاز :

يلقئ ما عجػزت عن تلقيقو اللمبلت الصليبية إباف القرف الثاني عشر والثالث عشر : (ىدؼ للكنيسة) صًٝيبٖدف  (1
الميبلديين، وىن السيطرة على الببلد اإلسبلمية وانتزاع بيت المقدس من المسلمين والذي كانت الدوؿ الغربية في القرف التاسع 

 . عشر الميبلدي تسعى إليو
نشأ عن التنافس بين الدوؿ الغربية في السيطرة على المناقع االستراتيجية : (يتعلئ بالدوؿ واللكاـ أنفسهم) ضٝاضٖٞدف  (2

ومناطئ الثروات المعدنية والزراعية وبسط النفنذ على أكبر قدر من المساحة، ونظراً لما تتمتع بو الببلد اإلسبلمية من منقع 
.  استراتيجي يقع في وسط العالم ويتصل بالقارات الثبلث

 نتج عن الثنرة الصناعية التي نشأت في أوروبا في الثلث األخير من القرف الثامن عشر الميبلدي، وفي القرف :اقتضادٟٖدف  (3
التاسع عشر الميبلدي زاد اإلنتاج زيادة ىاالة فاحتاج أصلاب المصانع إلى المناد الخاـ والقنى العاملة كما احتاجنا إلى 

األسناؽ لتصريف منتجاتهم، ولم تتمكن الدوؿ األوروبية من سد تلك اللاجات كليا مما دفعها إلى االستعمار لللصنؿ على 
 .المناد الخاـ وفتح أسناؽ جديدة أماـ منتجات صناعتها، فكاف العالم اإلسبلمي ىدفاً 

يعند إلى ما انطنت عليو قلنب النصارى من حسد وبغض لؤلمة اإلسبلمية التي ناصبنىا العداء منذ نشأتها،  :عدا٥ٖٞدف  (4
وعملنا على القضاء عليها بشتى النساال العسكرية والفكرية عن طريئ اللمبلت الصليبية ثم االستشراؽ والتنصير، ويعد 

.  االستعمار حلقة أخرى في سلسلة حلقات العداء المتتالية
 قاؿ : َُّودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْن يَػُردُّوَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأنْػُفِسِهْم ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّن َلُهُم اْلَلئ﴿

  .فَاْعُفنا َواْصَفُلنا َحتَّٰى يَْأِتَي اللَُّو بَِأْمِرِه ِإفَّ اللََّو َعَلٰى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر﴾
  ،لذا فإف الدوؿ االستعمارية سعت إلى مسح اإلسبلـ من قلنب المسلمين واالستخفاؼ بو وبعلمااو بنساال مباشرة وغير مباشرة

وتغريب األمة وتعطيل أحكاـ اإلسبلـ وملاصرة التعليم الديني وملاربة كل المظاىر المتصلة باإلسبلـ، وإخماد كل اللركات 
.  اإلصبلحية الداعية إلى النحدة اإلسبلمية أو إلى العندة إلى اإلسبلـ من جديد

  آثاز االضتعُاز ايجكاف١ٝ :
 فقد كاف الغرب يسعى في مستعمراتو، وفي مناطئ نفنذه إلى نشر ثقافتو بين المسلمين، وحملهم :تػسٜب ايعامل اإلضالَٞ (1

 . عليها
 كالطنرانية في تركيا والفرعننية في مصر والبابلية في العراؽ وااشنرية والفينيقية في الشاـ، والبربرية في إسٝا٤ ايٓعسات ايك١َٝٛ; (2

شماؿ إفريقية، والقنمية العربية وتشجيعها لتكنف بديبلً عن الفكر اإلسبلمي وإشغاؿ األمة بتمجيدىا واالفتخار بها، مع تجهيل 
.  المسلمين بتاريخهم اإلسبلمي المجيد

.   والخبلؼ بين المسلمين مثل مشاكل اللدود بين الببلد اإلسبلميةشزع أضباب ايفت١ٓ (3
.   ودعمها للقياـ بعملها وتلقيئ أىدافها وتبرير إفسادىا لعقااد المسلمينمحا١ٜ اإلزضايٝات ايتٓضري١ٜ (4
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 تعسٜف ايتػسٜب :
 سافر سفراً بعيدًا، أو اتجو نلن الغرب: غرب في األرض؛ أي:  مصدر من َغرَّب، يقاؿ. 
 إعادة صياغة ثقافة العالم اإلسبلمي وفئ ثقافة الغرب وحضارتو   .
  والتغريب يعد تياراً فكرياً ذا أبعاد سياسية واجتماعية وفنية، يهدؼ إلى إلغاء شخصية المسلمين الخاصة، وجعلهم أسرى الثقافة

  .الغربية
 تازٜذ ايتػسٜب :
  ظهرت بدايات التأثر بمظاىر اللضارة الغربية في أواخر عهد الخبلفة العثمانية عندما أرادت تطنير جيشها على وفئ النظاـ

 . ـ العسكريين بلبس الزي العسكري األوروبيٕٙٛٔاألوروبي، فقد أمر السلطاف ملمند الثاني عاـ 
 كما استقدـ السلطاف سليم الثالث المهندسين من السنيد وفرنسا والمجر وانجلترا وذلك إلنشاء المدارس اللربية والبلرية  .
  واتخذ التغريب اتجاىاً آخر لنشر أفكاره وحمل الناس على تبني مفاىيمو عن طريئ إنشاء مدارس اإلرساليات التنصيرية بلبناف

.  ومصر التي كانت مفتنحة ألبناء المسلمين للتعلم وفئ منهج التعليم الغربي
  ،وكاف نصارى الشاـ من أواال من اتصل باإلرساليات التنصيرية، وسارع إلى تلقي الثقافة الفرنسية، كما أظهروا إعجابهم بالغرب

  .ودعنا إلى السير على طريقو
  ،وقد ظهر ذلك جليا في مقاالتهم التي كتبنىا في الصلف التي أسسنىا وعملنا فيها مثل صليفة الجناف والمقتطف في بيروت

 . وجريدة المقطم واألىراـ التي رأسنا تلريرىا في القاىرة
  وعن طريئ التشجيع على البعثات إلى أوروبا؛ فقد قاـ ملمد علي والي مصر بابتعاث عدد من خريجي األزىر  إلى أوروبا من

. أجل التخصص، وتنسع في ذلك الخديني إسماعيل بهدؼ جعل مصر قطعة من أوروبا
  وقد أثر التيار التغريبي في فكر كثير من القادة والمفكرين، وتمكن من إعادة صياغة مفاىيمهم وفئ الثقافة الغربية حتى ظن

ىؤالء أف التقدـ الذي حققو الغرب عااد إلى تصنراتو ومفاىيمو وأسلنب حياتو البعيدة عن الدين مما دفعهم إلى الدعنة إلى 
  .الللاؽ باللضارة الغربية واالندماج في ثقافة المجتمع الغربي

 أٖداف ايتػسٜب :
لقد كاف الهدؼ إضعاؼ شأف اإلسبلـ في نفنس المسلمين، وإزاحتو من قلنبهم  :ْكض عس٣ اإلضالّ ٚإبعاد املطًِ عٔ دٜٓ٘ (1

قااد جيش االحتبلؿ الفرنسي في  (الماريشاؿ بيار لينتي)يقنؿ . وحياتهم، وقطع صلتهم بمصادره والسيما القرآف الكريم
 .(يجب أف نبعد سكاف المغرب عن كل ما يطلئ عليو لفظ اإلسبلـ، وال نترؾ القرآف يثبت في أذىانهم): المغرب

 وكذلك تجهيل المسلمين باللغة العربية حتى تنقطع صلتهم بالقرآف الكريم والسنة النبنية ومؤلفات السلف من علماء المسلمين .
 إننا لن ننتصر على الجزااريين ما دامنا يقرؤوف ىذا القرآف، ): يقنؿ اللاكم الفرنسي للجزاار في ذكرى مرور مااة على االحتبلؿ

. (ويتكلمنف العربية، فيجب أف نزيل القرآف العربي من وجندىم، ونقتلع اللساف العربي من أفناىهم
  متى تنارى القرآف ومدينة مكة عن ببلد العرب يمكننا أف نري العربي حينبذ يتدرج في سبل ): (وليم جيفنرد بالكراؼ)ويقنؿ

 .(اللضارة التي لم يبعده عنها إال ملمد وكتابو

 ايتَّػِسُٜب :امُلشاَعَس٠ُ ايطَّاِبَع١ُ
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سعى الغرب إلى إيقاظ النعرة العنصرية وصرؼ المجتمعات اإلسبلمية عن اإلسبلـ بصفتو عامبل  :تفتٝت ايٛسد٠ اإلضال١َٝ (2
: وأتساءؿ... أخذت طنؿ الطريئ أفكر ): يقنؿ (بلنرنس العرب: تنماس إدوارد لنرنس براوف المسمى)لنحدتهم، وكاف المدعن 

ىل تتغلب القنمية ذات يـن على النزعة الدينية؟ وىل يغلب االعتقاد النطني االعتقاد الديني؟ وبمعنى أوضح، ىل تلل المثل 
( لنرنس العرب)وكما يصرح  (العليا السياسية مكاف النحي واإللهاـ، وتستبدؿ سنريَّة َمثَلها األعلى الديني بمثلها األعلى النطني؟

  .(...أىدافنا الرايسية تفتيت النحدة اإلسبلمية ): في قنلو
ولتلقيئ ىذا الهدؼ تم تسليم : إقضا٤ أْع١ُ احلهِ ٚاإلداز٠ ٚايتعًِٝ املطتُد٠ َٔ اإلضالّ، ٚإسالٍ األْع١ُ ايػسب١ٝ َهاْٗا (3

مناقع التأثير المتمثلة باللكم واإلدارة وسدة التعليم في الببلد اإلسبلمية للمنبهرين من المسلمين باللضارة الغربية، المتخلقين 
 .بأخبلؽ أوروبا ألنهم أقدر على إحداث تغيير يتفئ مع الثقافة الغربية

  (إف المسلم غير المتخلئ بأخبلؽ أوربية ال يصلح للكم مصر): المندوب البريطاني في مصر (كرومر)يقنؿ  .
  أصلح الناس ... إف المتفرنجين من المصريين ... كما أكد أف المستقبل النزاري سيكنف للمصريين المتربين تربية أوروبية؛

  .(للتعاوف مع اإلدارة االنجليزية
، وملاكمة الفكر اإلسبلمي وفئ ىذه التصنرات والمقاييس  إعاد٠ بٓا٤ فهس املطًُني ع٢ً أضاع تضٛزات ايفهس ايػسبٞ َٚكاٜٝط٘ (4

 . بهدؼ سيادة اللضارة الغربية
  وقد أثمرت ىذه الملاولة بكثرة التناوؿ للقضايا والمفاىيم، وتننع األساليب حتى أحدثت انقبلبا فكريا في تصنرات الطبلاع

.  المثقفة من المسلمين ومفاىيمها
  ،وتمكنت من عزلهم أو تلييدىم عن مناجهة ىذه الملاولة؛ بل انجرؼ بعضهم مع التيار التغريبي فصاروا يهاجمنف دينهم

. ويسخروف منو
  وكاف ىذا إيذانا بقياـ مدرسة فكرية جديدة تنطلئ مما جاءت بو اللضارة الغربية من أفكار وفلسفات ونظريات في ميادين

. اللياة
 بما يتنافئ مع عادات المجتمعات صبؼ سٝا٠ املطًُني يف مجٝع دٛاْبٗا َٚسافكٗا بضبػ١ احلغاز٠ ايػسب١ٝ، ٚتػٝري عاداتِٗ (5

الغربية، وال بأس ببقاء االنتماء إلى اإلسبلـ اسماً في حين يستسلم الناقع في كل مظاىره للفكر الغربي مما أدى إلى إيجاد 
 . مجتمعات إسبلمية تتعامل وفئ العادات والتقاليد الغربية

 االختبلط بين الجنسين وإلغاء اللجاب عن المرأة، والتللي بااداب الغربية في التلية والطعاـ واللباس : وكاف من مظاىر ذلك
  .ونلن ذلك

 ٚضا٥ٌ ايتػسٜب :
  :ايٛضا٥ٌ املباغس٠ (1

  ، تم تكريس التغريب بشكل مباشر بعد إخضاع غالب البلداف اإلسبلمية لسلطاف اللكم العسكري والسياسي والثقافي الغربي
 . والقضاء على ىنيتها الذاتية وتنجيهها النجهة الغربية

  ،أرخى االحتبلؿ للمنصرين العناف، فصاروا يسرحنف ويمرحنف، ويستخدمنف كل النساال لتنصير المسلمين أو تلقيئ ردتهم
.  ومكنهم من بناء الكنااس والمدارس والمستشفيات لتلقيئ أغراضهم
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  كما دعم المستشرقين وسهل مهمتهم لجمع المعلنمات عن الشرؽ اإلسبلمي ونشر مطبنعاتهم المغرضة بهدؼ تشنيو صنرة
.  اإلسبلـ في نفنس أىلو

  كما أسس المدارس المدنية التي تمجد الفلسفة الغربية وتجهل المسلمين بدينهم ولغتهم وتاريخهم، وأفسح المجاؿ لؤلقليات
.  غير المسلمة لتعمل ضد وحدة المسلمين

 وأدخل القنانين األوروبية وأقصى العمل بالشريعة في الملاكم . 
 وشجع على نشر اإلباحية والعادات والمنضات الغربية  .
  وغير ذلك مما قاـ بو االحتبلؿ األوروبي لتغريب الشعنب اإلسبلمية ولم يزؿ العالم اإلسبلمي يعاني من آثارىا المدمرة لهنيتو

. وثقافتو اإلسبلمية
  :ايٛضا٥ٌ غري املباغس٠ (2

   
  اتخذ من تقديم الخبرة والمشنرة غطاء للتدخل في السياسات واألوضاع الداخلية للعالم اإلسبلمي عن طريئ السفراء والقناصل

والخبراء الذين يعدوف طبلاع للتغريب في كثير من البلداف اإلسبلمية كما يظهر من عملهم، وتلديث مؤسسات الدولة على 
. النمط الغربي

 

  اللغة العربية الفصلى ىي لغة القرآف والسنة النبنية والتراث اإلسبلمي ولغة الصبلة وشعاار اإلسبلـ، لها أثر كبير في تنحيد
المسلمين على اختبلؼ أجناسهم وبلدانهم لذلك كانت غرضاً مباشراً للتغريب من أجل تجهيل المسلمين بتعاليم دينهم 

 .وصرفهم عنها
  فقد تم ملاصرة تعليم اللغة العربية الفصلى في حلقات المساجد ومدارس التعليم الديني وتقليص تدريسها في المدارس المدنية

. والدعنة إلى االستغناء عنها باللغة العامية التي تمثل مجمنعة من لهجات تختلف من بلد إلى آخر
  وكذلك عمد أصلاب التيار التغريبي إلى التنسع في تعليم اللغات األوروبية لتكنف نافذة لتسرب الثقافة الغربية إلى عقنلهم

. وحياتهم
 

  اتخذ التغريب من التعليم في البلداف اإلسبلمية وسيلة في صرؼ الناشبة عن انتمااهم األصيل، وتزويدىم باألفكار والثقافة 
 .الغربية، وتنجيههم نلن النالء لللضارة الغربية

  ىػ ٖ٘ٗٔ)المندوب البريطاني على مصر في خطبتو التي ألقاىا في كلية فكتنريا باإلسكندرية عاـ  (لنيد)يقنؿ اللنرد -
ليس من وسيلة لتنطيد الرابطة بين البريطانيين والمصريين أفعل من كليٍة تعلم الشباف من مختلف األجناس : )(ـٕٜٙٔ

وينمن فيهم من الشعنر االنجليزي ما يكنف ... فيصيروا قادرين أف يفهمنا أساليبنا ويعطفنا عليها ... المباديء البريطانية العليا 
. (كافياً لجعلهم صلة للتفاىم بين الشرقي والغربي

 ولخطنرة ىذه النسيلة وقنة تأثيرىا سارع االحتبلؿ إلى استثمار التعليم ورسم سياستو نلن تلقيئ أىداؼ التغريب.  
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  إف المرأة نظراً لمكانتها وتأثيرىا القني في اللفاظ على ثقافة المجتمع اإلسبلمي ونقل مكنناتها إلى الناشبة وتربيتها على مبادئ
اإلسبلـ وقيمو فقد كانت ىدفاً لدعاة التغريب الذين دعنا إلى سلخ المرأة عن دينها ودعنىا إلى ملاكاة المرأة الغربية ومجاراتها 

في العادات والتقاليد باسم تلرير المرأة، وطالبنىا بخلع حجابها ومخالطة الرجاؿ األجانب في ميادين التعليم والعمل، كما 
فهمي )دعنا إلى إباحة زواجها بالكفار ومنع تعدد الزوجات وتقييد الطبلؽ وإيقاعو في الملاكم، وكاف النصراني المتعصب 

 .(المرأة والشرؽ)ـ في كتاب لو سماه ٜٗٛٔأوؿ من طرح ىذه المطالب، وذلك عاـ  (مرقص
  ،ومن المؤسف أف المرأة المسلمة التي كانت تنعم بكرامتها وحقنقها استخدمت باسم التلرير والتطنر مصيدة لجمع الماؿ

.  ومطية لتلصيل المتعة، ووسيلة للدعاية التجارية
  

  التي كانت تعمل على تطنير اإلسبلـ وإيجاد تفسير جديد لو يخدـ أىداؼ التغريبيين، ويقني الصلة بهم، وىذا التطنير كاف
 . خطرا خفيا انقادت لو مجتمعات المسلمين دوف إدراؾ لنجو الخطر فيو

  أقنى أدوات التغريب، وأعظمها نفنذاً في العالم اإلسبلمي، وال سيما أف  (جب)وال غرابة في االىتماـ بالصلافة فهي كما يقرر
.  مديريها ينتمنف في معظمهم إلى من يسميهم التقدميين؛ ذلك أف معظم الصلف واقعة تلت تأثير ااراء واألساليب الغربية

  
  ،مع بداية القرف العشرين تلنؿ اىتماـ المستشرقين في دراساتهم نلن تطنير الفكر اإلسبلمي، وىي دراسات منجهة ىادفة

. تساير تطنر السياسة االستعمارية في الببلد اإلسبلمية، واتجاىها إلى التغريب
  ـ من أف اإلسبلـ يجتاز مرحلة ٜٚ٘ٔالذي صدر عاـ  (اإلسبلـ في التاريخ اللديث): في كتابو (سميث)وىذا ما ينضلو

تلنؿ وتغير خطيرة، وأف دراسة ىذا التطنر تعني المسلمين لكي يشاركنا في تطنير حياتهم مشاركة واعية ، ويرى أف ذلك 
  .اإلسبلميضروريا لترويج مفاىيم التلرر والعلمانية والعالمية في العالم 

 آثاز ايتػسٜب :
  استطاعت حركة التغريب التغلغل في كل ببلد العالم اإلسبلمي، وترؾ بصماتها على كل مظاىر اللياة، والتأثير في فكر المجتمع

 اإلسبلمي وسلنؾ أفراده، وقد تفاوت حجم التأثر من بلد إلى آخر 
:     وكاف من أبرز ىذه ااثار ما يأتي (ٔ
.  زعزعة اعتقاد المسلم ودفعو إلى ترؾ االلتزاـ بأحكاـ اإلسبلـ (ٕ
.  تكريس التبعية للغرب في كل تنجهات المسلمين وممارساتهم (ٖ
  .منع تطبيئ الشريعة اإلسبلمية (ٗ
  .إعاقة العمل نلن النحدة اإلسبلمية (٘
.  إلغاء بعض عادات المجتمع اإلسبلمي وقيمو وإحبلؿ بعض عادات الغرب وقيمو مكانها (ٙ
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 ١ََْ : ََُكدِّ
 يزداد االىتماـ العالمي ينماً بعد يـن على مستنى الدوؿ والشعنب بمنضنع العنلمة ومظاىرىا المختلفة  .
  ويكاد ىذا المنضنع أف يستلنذ على مساحة كبيرة من الرأي والفكر واللنار والنقاش في وساال اإلعبلـ والمؤتمرات والندوات

.  الدولية واإلقليمية
  وىذا يعني أف العنلمة من القضايا الساخنة والمثيرة التي تشغل باؿ كثير من العلماء والمفكرين في النقت اللاضر، وتجعلهم

يتطلعنف إلى اإلسهاـ في تنضيح حقيقتها وتجلية غمنضها وكشف خباياىا واإلجابة عن ما يثار حنلها من تساؤالت واستفهامات 
. ، والتعرؼ على آثارىا المستقبلية

  وإذا كانت العنلمة قد برزت في مظهريها االقتصادي واإلعبلمي فإنها ااف في مرحلة ترسيخ المظهر الثقافي الذي يعد أكثر
.  صعنبة وحساسية من المظاىر األخرى

 تعسٜف ايعٛمل١ :
  كلمة عنلمة مصدر قياسي على وزف فنعلة مشتئ من الفعل الرباعي عنلم من العالم، مثل حنقل حنقلة، وىي كلمة 

  .تدؿ على التغير والتلنؿ من حاؿ إلى حاؿ
  العنلمة مصطلح جديد، لو عدة مرادفات، ىي الكنكبة والكننية الشاملة واللداثة   .
  ىذا المصطلح لم يكن لو وجند قبل منتصف عقد الثمانينات الميبلدية من القرف الماضي؛ إذ إنو قبل ىذا التاريخ لم يكن لو

.  حضنر خاص
  ـ واصفاً إياه بأنو من الكلمات الجديدة ٜٜٔٔللكلمات اإلنجليزية الجديدة أشار إليو ألوؿ مرة عاـ  (إكسفنرد)بل إف معجم

  .التي برزت خبلؿ التسعينات
  ومع ىذا التداوؿ المتزايد ال بد من االعتراؼ بأف العنلمة من حيث الناقع تمثل ظاىرة سياسية واقتصادية وثقافية؛ بل واجتماعية

 . غير ملددة المعالم، وغير مجمع على صنرتها، وال مجمع على ىيمنتها
   ولكن يراد لها أف تكنف سمة ىذا العصر، ومصير الشعنب، وىن ما يمكن استقراؤه من خبلؿ إمعاف النظر في تعريفات العنلمة

  :ااتية
  .اتجاه اللركة اللضارية نلن سيادة نظاـ واحد، تقنده في الغالب قنة واحدة: ىي (ٔ
. استقطاب النشاط السياسي واالقتصادي في العالم حنؿ إرادة مركز واحد من مراكز القنة في العالم: ىي (ٕ
تلنيل العالم إلى قرية واحدة يتلكم فيها نظاـ رأسمالي واحد، يلزمها بالتخلي عن ديانتها وقيمها وحضارتها شرطا : ىي (ٖ

.  لتلقيئ النجاح في مجاؿ تنمية االقتصاد والسنؽ وجندة األسعار
  (ايعٛمل١)ْػأ٠ ايٓعاّ اجلدٜد :
 سنة حدد الرايس األمريكي بنش ٘ٗ التي دامت أكثر من بعد انتهاء اللرب الباردة بين القطبين أمريكا واالتلاد السنفييتي 

إطار ىذا النظاـ في خطابو الذي ألقاه أماـ قنات التلالف في الكنيت بعد انتصارىا في حرب الخليج . ـٜٜٔٔاألب في عاـ 
عالم  تصبح فيو األمم المتلدة بعد تلررىا من الطريئ المسدود .... إننا نرى ااف ظهنر نظاـ عالمي جديد ): الثانية قاابلً 

 . (لللرب الباردة قادرة على تلقيئ الرؤية التاريخية لمؤسسيها، عالم  تلتـر فيو جميع األمم اللرية وحقنؽ اإلنساف

١َُٓ َِ ١َُّ :امُلشاَعَس٠ُ ايجَّا ١َُُ ايجَّكاِف   ايَعَٛي
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  لعل الرايس بنش كاف يقصد من تلقيئ الرؤية التاريخية قياـ وحدة عالمية تتجاوز أسباب الصراع، وتستبعد عنامل التناقض بين
:  الشعنب؛ وىذا يقتضي التساؤؿ

 ـَ تقـن ىذه النحدة ؟   عبَل
 إف كثيرا من المفكرين والملللين  يروف أنها ستقـن على أساس سيادة النمنذج الرأسمالي  .
 دٚافع ايعٛمل١ :

، وتمثلت في  التقدـ الصناعي الغربي الهاال، والسيما في مجاؿ ظٗٛز ايجٛز٠ ايتك١ٝٓ اييت مسٝت بايجٛز٠ ايضٓاع١ٝ ايجايج١ (1
  .االتصاالت والمعلنمات والفضاء واللاسب االي واإللكترونيات الدقيقة والهندسة النراثية

 عن طريئ رفع القيند عن النشاط االقتصادي وإبراـ االتفاقيات الدولية التي سعت إلى فتح حتسٜس ايتذاز٠ اخلازد١ٝ بني ايدٍٚ (2
  .األسناؽ العالمية أماـ التجارة العالمية، وإزالة كل القيند واللناجز أماـ التجارة الدولية

 متننعة النشاطات متميزة بضخامة نشاطها وإيراداتها ومبيعاتها، تمتلك أرصدة ضخمة  قٝاّ غسنات نرب٣ َتعدد٠ اجلٓطٝات، (3
.  وإمكانات مادية ىاالة وقنة إنتاج واسعة

 استطاعت ىذه الشركات أف تفرض نفسها على الناقع االقتصادي بليث تعجز الدوؿ من أف تلد من تأثيرىا.  
ـ تلنؿ ٜٜٛٔـ وقد سبقو في عاـ ٜٜٔٔ والسيما بعد سقنط االتلاد السنفيتي في عاـ تٓاَٞ ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ ايػسب١ٝ (4

الدوؿ األوربية الشرقية من النظاـ االشتراكي إلى النظاـ االقتصادي الغربي، واتباعها لسياسات االنفتاح على أسناؽ الدوؿ الغربية 
 . وعلى الفكر الغربي

  تقند نظاماً جديداً يسعى إلى نشر ىذه الظروؼ أسهمت في إظهار الدوؿ الغربية على أنها قنة عالمية واحدةوال ريب في أف ،
.  نمط اللياة الفكرية الغربية بكل مفاىيمها ونظمها وقيمها بين المجتمعات

 ايعٛمل١ ايجكاف١ٝ :
  ،إف الثقافة ذات خصنصية؛ إذ إف لكل أمة من األمم مبادئ وقيماً ومفاىيَم تمثل شخصيتها الظاىرة، وتعبر عن نظرتها لللياة

 . وتنم عن تصنرىا للنجند، فتلرص على استمرارىا والملافظة عليها
  وحينما نستعرض سلسلة األحداث الكبيرة التي غيرت تاريخ العالم من اشتعاؿ حروب وقياـ دوؿ وحركات فكرية ونهضات

  .علمية نجدىا جميعها تهدؼ إلى اقتبلع فكرة وإحبلؿ فكرة أخرى مكانها
  وتمثل ظاىرة العنلمة في النقت اللاضر إحدى الللقات الجديدة في ىذه السلسلة الممتدة، والتي يمكن القنؿ بأف العنلمة

الثقافية أحد وجنىها وأكثرىا تميزا، وأعظمها خطرا، وىي تعني إلغاء ثقافات الشعنب المتراكمة والمنروثة لتلل مللها ثقافة 
.  النظاـ الناحد عن طريئ النساال اللديثة المستخدمة من أجل إحداث التلنؿ المطلنب

  إف المرحلة القادمة من الجهند الغربية  المبذولة في التلنؿ العالمي ستتجو نلن االىتماـ بالعنلمة الثقافية نظرا للعناية المتزايدة
من الدوؿ الغربية وبعض الدوؿ الشرقية التي تسير في ركابها كالياباف  بثقافة المعلنمات والمعرفة العلمية نتيجة لما تلقئ من 

  .تطنر صناعي سريع ومذىل في العلم وتقنية وساال االتصاؿ واإللكترونيات
  إف العنلمة  في اتجاىها  الفكري تطمح إلى صياغة ثقافة كننية شاملة، تغطي مختلف جنانب النشاط اإلنساني، فهناؾ اتجاه

.  صاعد يضغط في سبيل صياغة نسئ ملـز من القناعد األخبلقية الكننية
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  وإف ىذه الثقافة مهما استخدـ في صياغتها من صبغة علمية ومعرفية فإنها كما يراىا عبد النىاب المسيري صيغت داخل
التشكيل اللضاري والسياسي الغربي، فهي تلمل معالم ىذا التشكيل، وتدور في إطار العلمانية الشاملة التي تدعن إلى إنكار 

.  القيم وتأكيد النسبية المعرفية واألخبلقية
 َعامل ايعٛمل١ ايجكاف١ٝ ايػسب١ٝ :
 تبرز معالم  تأثير ىذه العنلمة على العالم وعلى العالم اإلسبلمي بصفة خاصة في النقت اللاضر فيما يلي : 
 تسعى العنلمة إلى التذويب الكلي أو الجزاي للهنية الثقافية ذات الخصنصية :ايترٜٚب ايهًٞ أٚ اجلص٥ٞ ي١ًٜٛٗ ايجكاف١ٝ (1

.  الشديدة لدى المجتمعات
  وإذا كانت العنلمة تستهدؼ ىذا التذويب، وتعمل على انهيار ىذه الثقافات وذوبانها فإف ىذا يعني أف الثقافة بما فيها ثقافتنا

اإلسبلمية ستتعرض لمناجهة شديدة تنعكس سلباً على مجتمعنا المتمسك بجذوره الثقافية، وستكنف ىذه الثقافة في ملك 
.  االمتلاف

 بما تشتمل عليو من مفاىيم وقيم وقناعات ومناقف إنسانية مشتركة وعابرة لكل المناطئ   ايعٌُ ع٢ً إبساش ايجكاف١ ايػسب١ٝ (2
.  اللضارية، وفرضها على ما سناىا من ااراء واألفكار على أساس أنها الثقافة البديلة

 والنساال اإلعبلمية والنشاط السياحي لترويج الفكر الغربي داخل المجتمعات بطريئ غير مباشر، اضتػالٍ املؤضطات االقتضاد١ٜ (3
فقد أصبلت المؤسسات االقتصادية القاامة وساال إلى لبلحتكار والتعامل بالفاادة وتجاىل مشاعر الفقراء والملتاجين وتنمية 

الفنارؽ بين فبات المجتمع وتعظيم صنرة الماؿ في النفنس والقضاء على الملكيات الصغيرة وتلنيل الناس إلى عماؿ لفبة 
. قليلة من مبلؾ رؤوس األمناؿ والشركات الكبرى

 أخطاز ايعٛمل١ ايجكاف١ٝ :
  قد يصعب حصر األخطار التي تنشأ عن العنلمة بصفة عامة؛ بل قد يطنؿ اللديث عن أخطارىا الثقافية، ولكن يمكن االقتصار

  :على أىمها، وىي
 تلت وطأة تأثير الفكر الغربي والنظريات المنلرفة عن الدين والقيم، ومصادرة االنتماءات تػٝٝب املبادئ ايد١ٜٝٓ ٚاخلًك١ٝ (1

الدينية عدا االنتماء إلى النصرانية، الذي ال نجد في حركة العنلمة الغربية ما يدؿ على اإللزاـ بالتخلي عنو ألنو يعد ننعا من 
أنناع اللرية الشخصية في الفكر العلماني الغربي؛ ذلك أف واقع الدوؿ الغربية التي تروج للعنلمة، وتسعى إلى فرضها على 

. الشعنب عن طريئ مصادرة االنتماء الديني لم تزؿ على رغم علمانيتها تسير على الخط المسيلي في تنجهها العاـ
 ذلك أف العنلمة ليست ملصنرة في االقتصاد وحرية التجارة الدولية التي تعد :فسض ايتأقًِ َع احلغاز٠ ايػسب١ٝ ٚايرٚبإ فٝٗا (2

الملرؾ الرايس لها، وليست مجرد وساال تنقل العقااد والقيم والنظم بشكل سريع يمكن لكل أمة االستفادة منها في ترسيخ 
عقاادىا وقيمها ونظمها، وليست فكرة خاضعة للرية الفرد أو حريات الشعنب بليث يأخذ كل واحد ما يريده منها، ويدع ما ال 

 .يريد، وإنما ىي تأقلم وذوباف مع معطيات اللضارة الغربية بخيرىا وشرىا
 ذلك أف العنلمة الغربية ال تؤمن بأي قيم ثابتة، وال تعترؼ بنجند :إخغاع ايكِٝ ٚاألخالم يكإْٛ فهس٠ ايعضس١ْ ٚايٓطب١ٝ (3

كليات ملزمة؛ بل تتجاوز العقااد والمنروثات والقيم األصيلة إلى ما تقتضيو السينلة الفكرية التي تقـن عليها فكرة العصرنة 
.  والنسبية من التطنر وعدـ الثبات وقبر كل قديم وثابت من األخبلؽ والقيم
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 ١َِّٝ ١َُِ  ايجَّكاِف َٔ ايَعَٛي َِ : امَلِٛقُف 
 مضت سنة اهللفي حصنؿ التدافع بين الناس والصراع بين البشر، وتمثل ظاىرة العنلمة  أحد ُصَنِرِه اللديثة  . 
 قاؿ :﴾؛ ىذا التدافع [ٕٔ٘:البقرة]﴿َوَلنال َدفُع اهلِل النَّاَس َبعَضُهم ِبَبعٍض َلَفَسَدِت األرُض َوَلِكنَّ اهللَ ُذو َفضٍل على العاَلمين

. يستلـز أف يتم بين طرفين مختلفين؛ لكن ال يستلـز أف يرفض أحدىما ما عند ااخر كلياً 
  ًوعلى الخصنص ال يصح أف يقبل ما عنده كلياً ألف القبنؿ يتنافى مع معنى التدافع المقتضي للرفض ولن جزايا .
  إف اتخاذ المسلمين منقفاً من العنلمة في ظل التدافع القاام بين اللضارات ، والسيما مع الدوؿ الغربية التي تقند ىذه العنلمة

يلتاج إلى حكمة ووعي، فليس القبنؿ المطلئ للعنلمة التي تفرضها ىذه الدوؿ على الشعنب اإلسبلمية صاابًا، وليس رفض 
.  العنلمة جملًة صليلاً أيضاً ألنو مناؼ لللكمة، ويعرض الشعنب اإلسبلمية لضرر أكبر

  يتعين على المسلمين رفض االنسياؽ مع العنلمة فيما يتعارض مع دينهم وىنية أمتهم وإثبات خصنصيتها نظراً ألف العنلمة
 . تستهدؼ صهر األمم والمجتمعات في بنتقة واحدة ىي بنتقة اللضارة الغربية وعلى الخصنص اللضارة األمريكية

  إف استثمار المسلمين لما يمتلكننو من عقيدة صليلة لهي من أقنى العناصر المؤثرة في قلنب المجتمعات والشعنب؛ ذلك
أف الخناء الروحي المتفشي بين الناس وطغياف المادية المتسلطة وانتشار األمراض الفتاكة الناشبة من فساد األخبلؽ وغياب 

القيم، ورواج المخدرات بين األفراد، وابتذاؿ الجنس لهي من أىم الظناىر الفكرية واالجتماعية التي تعاني منها شعنب العالم، 
ويعالجها اإلسبلـ مخلصا ىذه الشعنب من شرورىا، وواقعية اإلسبلـ وعنايتو بمصللة اإلنساف وبكل متطلبات تكنينو ىي من 

.  أىم ما يساعد على سرعة انتشاره بالرغم من جاذبية المدنية الغربية المادية التي ابتليت مجتمعاتها بهذه الظناىر السيبة
  كما أف التأييد المطلئ للعنلمة الثقافية بلجة أف االنفتاح على الثقافات األخرى أصبح من سمات العصر، وأف الرفض المطلئ

لن يغني فتيبلً  في إيقاؼ المد الغربي الثقافي الزاحف على العالم اإلسبلمي ىن ننٌع من االستسبلـ الرخيص المتجاىل لطبيعة 
 . الدين اإلسبلمي والمتغافل عن تاريخ األمة اإلسبلمية وثقافتها

  إف المنقف السليم يقتضي رفض العنلمة الثقافية الغربية التي ال تؤمن بغير قيمها، وتريد تذويب ثقافتنا اإلسبلمية، ورفض كل ما
.  يخالف ديننا وقيمنا الشرعية، ورفض كل ما يمسخ شخصيتنا أو يبدؿ ىنيتنا

  ويقتضي أال نكتفي بمجرد الرفض وحده؛ بل ال بد أف نكنف إيجابيين في المنقف بليث نتبنى نهج المناجهة لعنلمة المسخ
.  الثقافي أو العدواف الثقافي، وىذا يتطلب منا التشبث بهنيتنا الثقافية اإلسبلمية ذات الخصااص المستمدة من عقيدتنا وديننا
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 ١ََْ : َُكدِّ
 إنها : تردد لفظ اللنار في العقند األخيرة في ملافل شتى، ووصفت بو أنناٌع متباينةمن العبلقات ال يستطيع المراقب أف يقنؿ

كلها كانت مجاوبة تؤدي إلى النفع العاـ للملاورين ػ أفراداً وجماعات ػ بل كاف بعضها كذلك، وكاف بعضها ااخر ملاولة من 
 .القني لفرض رأيو وثقافتو، ونظرتو إلى الكنف والناس واألشياء

  بالتلليل والمناقشة حسب الخطة المذكنرة ((اللنار))وىذا ما يدعننا إلى تناوؿ ىذا المنضنع.  
 ُ٘ َُّٝت ِّ َٖ ََٚأ : َتعِسُٜف احِلٛاِز 
 الُمراجعة في الكبلـ: الرجنع عن الشيء إلى الشيء؛ ويقصد بو:  من اللنر وىن  .
  من َجَدَؿ اللبل إذا فَػتَػَلو، أطلئ على من خاصم بما يشغل عن ظهنر اللئ ووضنح الصناب، ثم استعمل في ُمقابَػَلة 

.  األدلة لظهنر أرجلها
  فاللنار مراجعة الكبلـ وتبادلو بين المتلاورين وصنالً إلى غاية مستنداً إلى أنو يجري بين 

  .﴿قَاَؿ َلُو َصاِحُبُو َوُىَن ُيَلاِورُُه﴾: صاحبين أو اثنين ليس بينهما صراع، ومنو قنلو
 وأما الجداؿ فأكثر وروده في القرآف الكريم بالمعنى المذمـن كقنلو :﴾َّوىذا الجدؿ . ﴿َوَجاَدُلنا بِاْلَباِطِل ِلُيْدِحُضنا ِبِو اْلَلئ

  .حنار ال طاال من ورااو
 ولكن جاء الجدؿ أيضاً ملمنداً في مناضع كقنلو :َواَل ُتَجاِدُلنا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن﴾، وقنلو﴿ : ادُْع ِإَلى﴿

 . َسِبيِل رَبَّْك بِاْلِلْكَمِة َواْلَمْنِعَظِة اْلَلَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن﴾؛ فالجداؿ بالتي ىي أحسن مرادؼ لللنار اإليجابي البناء
 ويجمع بين اللنار والجداؿ معنى تطارح الرأي واألخذ والرد وقد جمعهما قنلو : َقْد َسِمَع اللَُّو قَػْنَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي﴿

.  َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّو َواللَُّو َيْسَمُع َتَلاُورَُكَما ِإفَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيٌر﴾
 وإظهار حجٍَّة، وإثبات حٍئ، : ويراد باللنار والجداؿ في مصطلح الناس ، مناقشة بين طرفين أو أطراؼ، يُقصد بها تصليح كبلـٍ

 . ع شبهٍة، وردُّ الفاسد من القنؿ والرأيودؼ
 أ١ُٖٝ احلٛاز : 

  يكتسب اللنار أىمية بالغة في منظنمة الدعنة اإلسبلمية؛ فهن أسلنب أصيل من أساليب الدعنة ومعلم بارز في منهجها
.  الرشيد

 ولللنار دوره الكبير في تأصيل المنضنعية .
 واللنار قديم قدـ البشرية فهن نابع من أعماؽ النفس البشرية  .
  ومما ورد في القرآف الكريم اللنار الذي كاف بين آدـ وزوجو وىما في الجنة، وكذلك ما أمر اهلل بو المبلاكة من السجند ادـ

.  لما خلقو
 قاؿ  : َماَء َوَنْلُن ُنَسبُّْح ﴿َوِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمبَلِاَكِة ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلنا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدّْ

 . ﴾ َونُػَقدُّْس َلَك قَاَؿ ِإنّْي َأْعَلُم َما اَل تَػْعَلُمنفَ ِبَلْمِدؾَ 
 

 احِلٛاُز :امُلشاَعَس٠ُ ايتَّاضع١ُ
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 َأٖداُف احِلٛاِز :
 وىي كل ما يلقئ الخير والصبلح واألمن والسبلـ والرخاء والطمأنينة للناس كافة . 
  ما يُغني ويفيد ويقني ويزكّْي ىذه المعاني جميعاً  ((التعارؼ))وفي اللفظ القرآني  .
 قاؿ :﴾يَا َأيػَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوُأنْػَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعنبًا َوقَػَباِاَل ِلتَػَعارَُفنا﴿  .
 وىن . فالتعارؼ ىنا يتسع ليشمل التعاوف والتعايش، وكلَّ ضروب العمل اإلنساني المشترؾ لما فيو الخير والمنفعة لبني البشر

. ىدٌؼ ساـٍ من أىداؼ اللنار
  وينبغي أف تبدأ أىداؼ أي حناٍر من اإلنساف وتدور حنؿ شؤونو وقضاياه، وتعند إليو؛ لببل يفقد اللنار قيمتو وأىميتو ومضمننو

.  الغني
  

تعريف الطرؼ ااخر بما يغيب ، و ووجهات نظره وحججو في القضايا التي ىي منضنع اللنارَعسف١ أطسٚسات ايطسف اآلخس (1
 . عنو أو يلتبس عليو من المعلنمات ووجهات النظر والبراىين في القضايا التي ىي منضنع اللنار

 ليتخلص من وجهات نظره ومناقفو كلياً أو جزاياً في القضايا التي ىي منضنع اللنار ليتقبلها ايعٌُ ع٢ً إقٓاع ايطسف اآلخس (2
 . ويعمل على تبنيها بعد اقتناعو بها سناء بعد اللنار مباشرة أو تدريجياً على المدى الطنيل

ف اللكمة ضالة أل من حقاائ وإيجابيات واالعتراؼ بها وقبنلها واالستفادة منها طالما ايعٌُ ع٢ً اضتهػاف َا يد٣ ايطسف اآلخس (3
 .  أنى وجدىا فهن أولى بها؛المؤمن

 أو دقيقة ومما في وجهات نظره أو مناقفو من ثغرات وأخطاء ايعٌُ ع٢ً اضتهػاف َا عٓد احملاٚز َٔ َعًَٛات غري صشٝش١ (4
 . والعمل على تداركها وإصبلحها

 .  وسد الطريئ أماـ المناجهات والمصادمات مما يبدد الجهندايبٓا٤ تػٝٝد دطس يًتٛاصٌ ايطًُٞ (5
 .  وىي صفة مبلزمة ألجناء التلدي الفكري واللنار المتبادؿٜطاعد احلٛاز ع٢ً ايتٛقد ايرٖين (6
، فيعطي كل فرد ما يعرؼ من أجزاء اللقيقة حتى يمكن تركيبها كاملة وحتى قد ٜؤدٟ احلٛاز إىل إٜغاح احلكٝك١ باإلعاف١ إيٝٗا (7

 . صاحب اللئ فإف أجزاء من اللئ تبرز لو بصنرة أوضح أثناء تنقده الذىني في للظات اللنار
؛ فكثير من حنارات كبار علماء اإلسبلـ مع الفرؽ الضالة كشفت زيف أفكارىم وذلك ما إسباط سذر املتطسفني ٚاملتعدٜٔ (8

الرد على ))البن رشد، و ((الفصل بين الملل واألىناء والنلل))للشهرستاني، و ((الملل والنلل)): سجلتو كتب تراثية خالدة كػَ 
. للمندودي، وغيرىا(( المسألة القاديانية))البن القيم، و(( الصناعئ المرسلة))البن تيمية، و( (الجهمية

 والسير بطرؽ االستدالؿ الصليح ، الغاية من اللنار إقامة اللجة ودفع الشبهة والفاسد من القنؿ والرأي:إقا١َ احلذ١ (9
 . للنصنؿ إلى اللئ

ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَّْك بِاْلِلْكَمِة َواْلَمْنِعَظِة اْلَلَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ﴿ :قاؿ.  اللنار الهادئ مفتاح للقلنب وطريئ إلى النفنس:ايدع٠ٛ (10
 . ﴾بِالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ 

 من ثمرات اللنار تضييئ ىنة الخبلؼ، وتقريب وجهات النظر، وإيجاد حل وسط يرضي األطراؼ في :تكسٜب ٚدٗات ايٓعس(11
 . زمن كثر فيو التباغض والتناحر
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وََكَذِلَك نُػَفصُّْل اْايَاِت َوِلَتْسَتِبيَن َسِبيُل ﴿: كما قاؿ  إلظهار اللئ وإزىاؽ الباطلنػف ايػبٗات ٚايسد ع٢ً األباطٌٝ; (12
 . ﴾اْلُمْجِرِمينَ 

 ََطاَز احِلٛاِز ٍُ ايَِّتٞ َتغِبُط  : اأُلُصٛ
  ٍٚفبل بد من التجرد في طلب اللئ، واللذر من التعصب والهنى، وإظهار الغلبة :إزاد٠ ايٛصٍٛ إىل احلل :األصٌ األ 

 . والمجادلة بالباطل
 أف يكنف في طلب اللئ كناشد ضالة، ال يفرّْؽ بين أف تظهر الضالة على )): لب اللئا اإلماـ الغزالي عند ذكره لعبلمات طيقنؿ

((. يده، أو على يد من يعاونو، ويرى رفيقو معيًنا ال خصًما، ويشكره إذا عرَّفو الخطأ وأظهر لو اللئ
  ْٞجدؿ عقيم ليس لو نقطة   فإف كثيًرا من اللنارات تتلنؿ إلى؛حتدٜد اهلدف ٚايكغ١ٝ اييت ٜدٚز سٛهلا احلٛاز :األصٌ ايجا

 . ملددة ينتهي إليها
  والمرجعية العليا عند كل مسلم ىي الكتاب والسنة، والضنابط المنهجية في  :االتفام ع٢ً أصٌ ٜسدع إيٝ٘ :األصٌ ايجايح

 . ﴾فَِإْف تَػَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسنؿِ ﴿: ؿ بالرد إليهما فقا وقد أمر اهلل؛فهمهما
 إذ إف االختبلؼ ؛ على منهج النظر واالستدالؿ قبل البدء في أي نقاش علمي يضبط مسار اللنار وينجهو نلن النجاحفاالتفاؽ 

 . في المنهج سيؤدي إلى الدوراف في حلقة مفرغة ال حصر لها وال ضابط
  فبل بد من البدء باألىم من األصنؿ وضبطها واالتفاؽ عليها، ومن :عدّ َٓاقػ١ ايفسع قبٌ االتفام ع٢ً األصٌ :األصٌ ايسابع 

 . ثم االنطبلؽ منها لمناقشة الفروع واللنار حنلها
 ١َِّٜ ايػَّسٜف١ِ إىل احلٛاِز َّبٛ ١َِّٓ اي ِِ ٚايطُّ ِٕ ايَهسٜ ٠َُٛ ايُكسآ : َدع
 أدؿ على ذلك من ورود مبادئ للصيغ البيانية في القرآف الكريمليس  : 
 من ذلكو ؛ غرو فالقرآف الكريم كلو بياف وىدى للناس، بل ىن قمة البياف وذروة الببلغةوال:  
ٌِ ))ٚزٚد ايطٝام ايكسآْٞ اجلًٌٝ َضدزّا بضٝػ١ األَس  (1  المشعرة بأف الداعية ينبغي أف يصدع باللئ وأف يتخذ من القنؿ (( ُق

َر اللَِّو َأتَِّخُذ َوِليِّا فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَن :في تقرير التنحيد المبين واللجة البالغة منهاجا وغاية؛ كما في قنلو  ﴿ُقْل َأَغيػْ
ُقْل ِإنّْي َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت رَبّْي َعَذاَب يَػْنـٍ *ُيْطِعُم َواَل ُيْطَعُم ُقْل ِإنّْي ُأِمْرُت َأْف َأُكنَف َأوََّؿ َمْن َأْسَلَم َواَل َتُكنَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكينَ 

.  ﴿ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اللَُّو ُقْل َأفَاتََّخْذُتْم ِمْن ُدوِنِو َأْوِلَياَء اَل َيْمِلُكنَف أِلَنْػُفِسِهْم نَػْفًعا َواَل َضرِّا﴾: َعِظيٍم﴾، وقنلو
 ُقْل َمْن يَػْرزُُقُكْم ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اللَُّو َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِفي َضبَلٍؿ :وفي الرد على المشركين﴿ 

نَػَنا بِاْلَلئّْ َوُىَن اْلَفتَّاُح اْلَعِليمُ *ُقْل اَل ُتْسَأُلنَف َعمَّا َأْجَرْمَنا َواَل ُنْسَأُؿ َعمَّا تَػْعَمُلنفَ *ُمِبينٍ  نَػَنا رَبػَُّنا ُثمَّ يَػْفَتُح بَػيػْ ُقْل *ُقْل َيْجَمُع بَػيػْ
 . َأُروِنَي الَِّذيَن َأْلَلْقُتْم ِبِو ُشرََكاَء َكبلَّ َبْل ُىَن اللَُّو اْلَعزِيُز اْلَلِكيم﴾

 ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكْم ِبَناِحَدٍة َأْف تَػُقنُمنا لِلَِّو َمثْػَنى َوفُػَراَدى ُثمَّ تَػتَػَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْف :وفي الرد على منكري النبنة﴿ 
ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فَػُهَن َلُكْم ِإْف َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَِّو َوُىَن َعَلى ُكلّْ َشْيٍء *ُىَن ِإالَّ َنِذيٌر َلُكْم بَػْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 

ـُ اْلُغُينبِ *َشِهيدٌ  ُقْل ِإْف َضَلْلُت فَِإنََّما َأِضلُّ َعَلى *ُقْل َجاَء اْلَلئُّ َوَما يُػْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُِعيدُ *ُقْل ِإفَّ رَبّْي يَػْقِذُؼ بِاْلَلئّْ َعبلَّ
.  نَػْفِسي َوِإِف اْىَتَدْيُت َفِبَما يُنِحي ِإَليَّ رَبّْي ِإنَُّو َسِميٌع َقرِيٌب﴾

ُعنثُنَف َخْلًقا :  ومثالو قنلو:ٚقد ٜأتٞ األضًٛب ايكسآْٞ اجلًٌٝ ع٢ً غهٌ تعًِٝ احلٛاز (2 ﴿َوقَاُلنا َأِاَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا َأاِنَّا َلَمبػْ
 . َأْو َخْلًقا ِممَّا َيْكبُػُر ِفي ُصُدورُِكْم َفَسيَػُقنُلنَف َمْن يُِعيُدنا﴾*ُقْل ُكننُنا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا*َجِديًدا
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.  ﴿َيْستَػْفُتنَنَك ُقِل اللَُّو يُػْفِتيُكْم ِفي اْلَكبَلَلِة﴾: ((ُقلْ )):  ويأتي عقبها فعل األمر((ٜطتفتْٛو))صٝػ١  (3
﴿َيْسَأُلنَنَك َعِن اأْلَِىلَِّة ُقْل ِىَي : مرة؛ منها قنلو( (٘ٔ))؛ وقد وردت ((ُقلْ )):  ويأتي عقبها فعل األمر((ٜطأيْٛو))ٚصٝػ١  (4

.  َمَناِقيُت لِلنَّاِس َواْلَلجّْ﴾
  وىذا يتضمن فيما يتضمنو التنجيو بتعلُّم صيغ الجداؿ واللنار ومعرفة متى يتكلم الداعية وكيف وبماذا وغيرىا مما ىن من

  .مؤىبلت الدعاة
 ١َِّٝ َِ ٠َِٛ اإلضال ُّ احِلٛاِز يف ايدَّع : اضِتددا
  وفي مجاؿ الدعنة إلى اهلل نجد أف اإلسبلـ ينبذ العنف ألف الدعنة اإلسبلمية تستهدؼ البدء بتغيير النفس وإعادة صياغة

﴿ِإفَّ اللََّو اَل يُػَغيػُّْر َما ِبَقْنـٍ َحتَّى يُػَغيػُّْروا َما بَِأنْػُفِسِهْم َوِإَذا َأرَاَد اللَُّو ِبَقْنـٍ ُسنًءا َفبَل َمَردَّ َلُو َوَما َلُهْم ِمْن ُدوِنِو ِمْن : قاؿ. اإلنساف
 . َواٍؿ﴾

  وتغيير ما بأنفسهم وما بداخلهم ال يتأتى باإلكراه أو العنف ألف العنف يؤدي إلى النفاؽ، فإذا استعملت العنف في الدعنة 
أكرىت ااخرين، فأنت تكسب بذلك منافقاً ال مؤمناً ألنك تكسب الظاىر، أما الداخل أو الباطن فبل يظهر، ومن ىنا كانت وما 

.  زالت اللكمة والمنعظة اللسنة، واللنار والجداؿ بالتي ىي أحسن سبيل الدعنة
 َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو : فاللنار والمجادلة بالتي ىي أحسن من أبرز وساال الدعنة إلى اهلل وىي عبلمة على وسطية األمة﴿

 . ِفي َضبَلٍؿ ُمِبيٍن﴾
 وقد كاف رسنؿ اهلليلاور الناس ويبلث عمن يقبل دعنتو، واستخدـ النساال المتعددة لتبليغ الرسالة ومنها اللنار   .
 وقاؿ :ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعن ِإَلى اللَِّو َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتػَّبَػَعِني َوُسْبَلاَف اللَِّو َوَما َأنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾، وقاؿ﴿:  ادُْع ِإَلى﴿

َسِبيِل رَبَّْك بِاْلِلْكَمِة َواْلَمْنِعَظِة اْلَلَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ رَبََّك ُىَن َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَن َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾؛ 
.  من احتاج منهم إلى مناظرة وجداؿ فليكن بالنجو اللسن برفئ ولين وحسن خطاب: أي
 ٍّ َِ ََُٓعٍٛز إضال : ََُٓطًَكاُت احِلٛاِز َٔ 
  ما داـ اللنار الراقي ىن مظهراً حضارياً يعكس تطنَر المجتمع ونضَج فباتو الناعية فإنو ال بد أف يستند إلى أسس ثابتة، وضنابط

 : ُملكمة، وأف يقـن على منطلقاٍت أساٍس يمكن حصرىا في ثبلث، ىي
 

. نبذ التعصُّب والكراىية (ٖ. اإلنصاؼ والعدؿ (ٕ  .االحتراـ المتبادؿ (ٔ
 

:   االسرتاّ املتبادٍ (1
  وفي رؤيتنا اإلسبلمية اللضارية فإف االحتراـ المتبادؿ بين األطراؼ المتلاورة ىن المنطلئ األوؿ الذي يجب أف َيرتكز عليو

.  اللنار، وىذا يفترض وجند قناسم مشتركة تكنف إطاراً عاماً وأرضيًة صلبة لللنار
  ولنا في القيم الدينية والمبادئ اإلنسانية والقناعد القانننية َغَناٌء لجميع الفرقاء المشاركين في اللنار على أي مستنى كاف، وىي

  .جميعاً قيٌم ومبادئ تلكم عبلقات البشر، وتضبط مسار حركاتهم وسكناتهم، وتضع القناعَد الثابتَة للتعامل فيما بينهم
: اإلْضاف ٚايعدٍ (2
 ولنا في قنلو : َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُف قَػْنـٍ َعَلى َأالَّ تَػْعِدُلنا اْعِدُلنا ُىَن َأقْػَرُب للتقنى﴾ قاعدٌة ثابتٌة، وىدايٌة داامٌة؛ فالعدؿ ىن﴿

  .أساس اللنار الهادؼ الذي ينفع الناس ويمكث أثُره في األرض
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  إفَّ العدؿ ىن روح الشريعة اإلسبلمية، وىن جنىر القاننف النضعي، وىن األساس الراسخ الذي يقـن عليو القاننف الدولي الذي
يجب أف يسند المجتمعات البشرية كلَّها؛ ولذلك فإف العدؿ واإلنصاؼ في مفهنمنا اإلسبلمي ىن الشرعية اللضارية التي ينبغي 

.  أف تكنف منطلقاً لللنار؛ أيَّاً كاف مستناه، ومهما تكن أىدافو
: ْبر ايتعضُّب ٚايهسا١ٖٝ (3
 ونجد أصبلً لهذه القاعدة في قنلو : يِن َوَلْم ُيْخرُِجنُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْف تَػبَػرُّوُىْم َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم يُػَقاتُِلنُكْم ِفي الدّْ ﴿اَل يَػنػْ

 . َوتُػْقِسُطنا ِإَلْيِهْم ِإفَّ اللََّو ُيِلبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾
  ًوالتنجيو القرآني ىنا يرقى من مستنى نبذ التعصب والكراىية إلى مقاـ أرفع؛ وىن البرُّ بالناس كافة، ومعاملتهم بالقسط جميعا  .
 والِبرُّ ىن اإلحساف بكل دالالتو األخبلقية واللغنية؛ ونتلن قنلو :﴾َوُقنُلنا لِلنَّاِس ُحْسًنا﴿ . 
 ِسٛاُز احَلغازاِت :
  دعت منظمات عديدة للنار الثقافات في الثمانينيات من القرف العشرين ثم انتهى ىذا اللنار إلى أوراؽ في كتب نشرت عن

 . لقاءاتو، لكنها لم تثمر تغييراً ثقافياً حقيقاً ملمنساً حتى ااف
  أو ((صراع اللضارات))وحين ترددت في أرجاء الكنف الثقافية والسياسية صيلة الكاتب األميركي صامنايل ىنتنغتنف عن ،

صدامها كاف البديل العاقل الملتمل لها ىن اللديث عن حنار اللضارات، والدعنة إليو، والعمل على إنجاحو لتجنب البشرية 
. ويبلت الصراع، ولتلاشي أثار الصداـ المؤلمة أو المدمرة

  وحنار اللضارات مطلب إسبلمي عبَّر عنو كثير من المفكرين المسلمين، بل ردوا بو على تلليبلت صامنايل ىنتنغتنف الخطيرة
. والمخيفة

 ُ٘ ََٚأٖداُف ُّ ِسٛاِز احَلغازاِت  ُٛٗ : ََف
  حنار اللضارات ىن التشاور والتفاعل الثقافي بين الشعنب، والقدرة على التكيف مع األفكار المخالفة والتعامل مع جميع

  .ااراء الثقافية والدينية والسياسية
 التعارؼ والتناصل وكذا التفاعل واالحتكاؾ اللضاري:  تتعدد أىداؼ اللنار اللضاري، ومنها .
 ِّ  :ََذاالُت احلٛاِز احلغاِز

 

  يتجلى في اللنار بين اإلسبلـ وباقي الديانات.  
  ىن اللنار بين مختلف التيارات السياسية.  
  ىن التعاوف االقتصادي بين الدوؿ في مختلف األنشطة االقتصادية.  
  يتجلى في التبادؿ المعرفي وتبادؿ األفكار  

 

 ِّ : ُغُسُٚط احِلٛاِز احَلغاِز
 وال يصل إلى ىدفو المنشند ما لم تتنافر لو شروط ىذا النجاح ومقنمات تلقيئ ىذا ، ال يلقئ حنار اللضارات نجاحو المبتغي

  .الهدؼ
 أوؿ الشروط التي ال يتم اللنار أصبلً دوف تنافرىا ىن أف يكنف كل من طرفي اللنار أو أطرافو معترفاً :االعرتاف باآلخس :أٚاّل 

بااخر وبااخرين؛ فاللنار يقتضي قبنالً مبداياً على األقل بنجند ااخر، وبلقو في ىذا النجند، وبخصنصيتو التي ال يجنز 
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ألحد أف يسعى إلى تغيرىا، وبمقنمات استمرار بقااو مغايراً ومتميزًا، وبلقو في الملافظة على ىذه المقنمات وتنريثها في أجيالو 
. المتعاقبة جيبلً بعد جيل

  يا أيها الناس إنّا خلقناكم : ىن تيسير التعارؼ بينهم (شعنباً وقباال)وفي القرآف الكريم األمر الصريح بأف سبب اختبلؼ الخلئ﴿
  .من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعنباً وقباال لتعارفنا إف أكرمكم عند اهلل أتقاكم إف اهلل عليٌم خبير﴾

  والتعارؼ يقتضي تقارباً بين المتعارفين، وتسليماً متبادالً باختبلؼ كل منهما عن ااخر، وال يستمر األمر بالتعارؼ مطاعاً إالّ إذا
 .استمر التغاير واالختبلؼ بين الناس المخاطبين بهذه ااية الكريمة قااماً 

  فأبناء اللضارة اإلسبلمية، والداعنف إلى مشروعها االجتماعي في عصرنا يسلمنف بمقتضى ىذا الشرط األوؿ من شروط نجاح
حنار اللضارات، وال يطلبنف من أبناء اللضارات األخرى إالَّ أف يكنف لهم المنقف نفسو؛ وإال فإف اللنار سيصبح حديثاً من 

.  طرؼ واحد، أو ملاولة كل طرؼ غزو الطرؼ ااخر ودحره، وىكذا يعيش العالم صراعاً وصدامًا، وال يعيش حناراً وال تعارفاً 
 بأف يكنف لكل طرؼ من أطرافو حئ قنؿ رأيو وبياف منقفو من القضايا التي يجري اللنار حنلها :  أي:ايتبادٍ احلغازٟ :ثاّْٝا

 .مهما كاف ىذا الرأي أو المنقف مخالفاً لما يعتقده أو يفعلو، أو يدعن إليو ويدافع عنو ااخروف
  إنو ال يتلقئ بفعل طرؼ واحد، وإنما بأفعاؿ أطراؼ : ، وىي جمع فعل؛ أي(ِفعاؿ)واللنار في اللغة العربية على صيغة

.  متعددين
  واللضارات المتباينة اللية تملك كل منها مقنمات خاصة بها، ويراىا أصلابها صناباً نافعًا، وقيمة اللنار بينها تبدو في تعرؼ

أبناء كل منها على األخرى كما يراىا أصلابها، ال كما تراىا أعين الغرباء عنها؛ رضاًء كاف ما تظهره ىذه العين أـ سخطًا، نقصاً 
. كاف أـ كمااًل، جزاياً كاف قاصراً كاف أـ كلياً شامبلً 

 ألف اإلحاطة بجنانب التميز والتغاير، ثم اإلفادة منها في تبادؿ الخبرة والمعرفة ووساال النمن والترقي  :ايتذدد ٚايتعدد :ثايجّا
ال يتم في جلسة أو عدة جلسات وال يليط بو فرد أو مجمنعة أفراد، ولكنو يلتاج إلى تناصل مستمر يتعدد المشاركنف فيو 

 .بتعدد جنانب اللياة وتكاثر التخصصات فيها حتى يؤتي ثمرتو ويلقئ غايتو
 من شروط نجاح حنار اللضارات واستمراره أف يكنف ملنره الثقافة التي تعبر عنها اللضارات المختلفة، : ايجكاف١:زابعّا 

.  والنشاط البشري الذي تتمثل فيو ىذه الثقافة
  ،ومن معاني ىذا الشرط وضروراتو أف تستبعد من اللنار بين اللضارات منضنعات العبلقات السياسية، والتبادؿ االقتصادي

  .واالختبلؼ الديني
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 ١ََْ : ََُكدِّ
  احتلت ظاىرة اإلرىاب  في النقت اللاضر منقع الصدارة من اىتماـ  الباحثين؛ نظراً التساع داارتها، وانتشارىا في معظم أنلاء

 . مما اقتضى بذؿ مزيد من الجهند العلمية في دراستها وتلليلها للتعرؼ على أسبابها ووساال عبلجهاالعالم؛ 
  لذا كانت ومنذ أربعة عقند مبعث قلئ المجتمع الدولي عبَّرت عنو الجمعية العامة لؤلمم المتلدة بقرارىا رقم((ٖٖٓٗ ))

حيث أوصت الدوؿ األعضاء فيها بالبلث عن  حلنؿ عادلة وسليمة تسمح بإزالة األسباب . ـٕٜٚٔ/ٕٔ/ٛٔالصادر في 
.  المؤدية إلى أعماؿ العنف

 وفي النقت اللاضر ازداد االىتماـ بهذه الظاىرة بسبب تنامي األعماؿ اإلرىابية، وتباين أشكالها  .
 تعسٜف اإلزٖاب :
   خاؼ، والرىبة في أصل اللغة تعني الخنؼ والفزع: ؛ أي(َرَىبَ )مشتئ من الفعل الثبلثي. 

التي  (Terreor)ـ وجاءت من اللغة البلتينية ٖ٘٘ٔألوؿ مرة في اللغة الفرنسية عاـ  (Terreur)وقد ظهرت كلمة رعب 
. تعني الخنؼ والقلئ المتناىي الذي يساوي تهديداً غير مألنؼ وغير متنقع بصنرة واسعة

   يصعب وضع تعريف جامع مانع نظراً الختبلؼ نظرة الدوؿ والمجتمعات إلى ىذه الظاىرة وتشعبها وتننع
. بناعثها وأىدافها، والختبلؼ األطر المرجعية والقانننية التي يستند عليها في التعريف

  وبسبب عدـ االتفاؽ على تعريف اصطبلحي ملدد كثرت التعريفات؛ لذا نكتفي منها بتعريف قاننني وآخر شرعي ينضلاف
:  المقصند بو

 كل فعل من أفعاؿ العنف أو التهديد بو أياً كانت بناعثو أو أغراضو يقع تنفيذاً لمشروع ):  بأنوعرفو مجلس وزراء الداخلية العرب
إجرامي فردي أو جماعي، ويهدؼ إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذااهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 

للخطر أو إللاؽ الضرر بالبيبة أو بأحد المرافئ أو األمبلؾ العامة أو الخاصة أو احتبللها أو االستيبلء عليها أو تعريض أحد 
 .(المنارد النطنية للخطر

 العدواف الذي يمارسو أفراد أو جماعات أو دوؿ بغياً على اإلنساف في دينو  ):  بأنووعرفو المجمع الفقهي في مكة المكرمة
وعقلو ودمو ومالو وعرضو، ويشمل صننؼ التخنيف واألذى والتهديد والقتل بغير حئ وما يتصل بصنر اللرابة وإخافة السبيل 

.  (وقطع الطريئ وكل أفعاؿ العنف أو التهديد
 اإلزٖاب يف املاعٞ ٚاحلاعس :
  اإلرىاب ليس جديدا في تاريخ الشعنب والمجتمعات، بل عرفتو البشرية منذ تاريخها القديم؛ فهن ظاىرة قديمة ابتدأت باإلقداـ

 . على قتل النفس البريبة حين استباح قابيل قتل أخيو ىابيل ظلماً وعدواناً فكاف من النادمين
  ويمكن عد اإلرىاب المتمثل في قتل األبرياء واالعتداء على الممتلكات وتدمير المنجزات اإلنسانية واللضارية من قبيل

.  التطرؼ العملي
 ومن الظناىر القديمة الغلن أو التطرؼ الديني الذي كاف متفشياً في بني إسراايل كما أخبر : يا أىل الكتاب ال تغلنا في﴿

دينكم وال تقنلنا على اهلل إال اللئ﴾؛ فقد مارسو اليهند ضد النصارى عملياً من منطلئ عنصري يقـن على فكرة أنهم شعب اهلل 
.  المختار

 اإِلزٖاُب :امُلشاَعَس٠ُ ايعاِغَس٠ُ

 

 

 
 

 

 

 

 
 



             
   .KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                              تنسيق  [ 38  ]حممد أمحد صاحل                ــــــــــــــــــــ/قضايا ثقافية معاصرة  د

 

  وفي المجتمعات الرومانية القديمة شهدت النصرانية على أيدي األباطرة الروماف إرىاباً قاسياً بسبب مصادرة حرية التدين، كاف
مدينة روما ليشفي حقده بمرآىا وىي تشتعل بأىلها . ـٜٙمن أبرز مظاىره إحراؽ األمبراطنر الروماني نيروف المتنفى عاـ 

 . وأمنالهم، وتعذيبو لمؤمني النصارى
  في نهاية الربع األوؿ من القرف  (قسطنطين)ومارست الكنيسة أسلنب اإلرىاب الديني مع مخالفيها في عهد األمبراطنر الروماني

. الرابع الميبلدي
  ـ مبتين وثبلثة وثمانين شخصاً ألنهم ينتمنف لطاافة البروتستانت٘٘ٔٔوفي بريطانيا أحرقت الملكة تيندور عاـ  .
  للعلة نفسها (األلبيين)ـ ولمدة خمس سننات ذبح ملينف شخص من ٕٛٓٔوفي فرنسا ابتداء من عاـ  .
 وفي أمريكا منرس اإلرىاب ضد الهنند اللمر والملننين السند  .
  ـ أبشع أنناع العنف واإلرىاب ضد الشعنب المستعمرة، وتبعهم في ذلك الهنلندينف ٘ٔوارتكب البرتغالينف واإلسباف في القرف

  .والبريطانينف واإليطالينف، وكانت الدوؿ االستعمارية تنكر على شعنب الببلد المستعمرة مقاومة ىذا اإلرىاب
  وتعرض العالم اثار مدمرة نتيجة حربي اإلبادة العالميتين األولى والثانية التي قادتها بريطانيا وفرنسا والياباف وأمريكا وذىب

ضليتها المبليين من البشر وتركت خساار مالية كبيرة ال تقدر بعدد، وكانت أبشع صنرىا إلقاء الناليات المتلدة األمريكية 
. القنبلة الذرية على مدينتي ىيروشيما ونجزاكي اليابانيتين

  وبالرغم مما تتمتع بو شعنب الدوؿ الغربية والياباف من حريات، وما يتنافر لدى حكنماتها من قنة ىاالة في المعلنمات ونظم
  :األمن المتطنرة فإنها غدت في العقند الماضية بيبة لؤلعماؿ اإلرىابية المنجهة ضد أمنها وسيادة القاننف فيها فقد

  ـ ٜٙٛٔظهر التيار النازي في ألمانيا ثانية وبقنة منذ عاـ. 
  القنمية المتطرفة في فرنسا (لنبن)ظهرت حركة .
  اإلسبانية التي تسببت في قتل مبات األبرياء من المناطنين والسياح، وإتبلؼ ما قيمتو مبليين الدوالرات (الباسك)ظهرت حركة .
  ـ لسلسلة من األعماؿ اإلرىابية الخطيرة من جانب جيش إيرلندا الجمهنري ٜٓٚٔتعرضت بريطانيا منذ عاـ  .
 ظهرت جماعات اليمين المتطرؼ في ألمانيا على أعقاب تنحيد ألمانيا وزيادة حجم البطالة .
  (أندرياس بادر ماينهنؼ)ظهر الجيش األحمر األلماني ومجمنعة .
 ظهرت األنشطة اإلرىابية لؤلجنلة العسكرية اليسارية في كل من فرنسا وبلجيكا .
  (األلنية اللمراء)ظهرت الفيالئ اللمراء اإليطالية  .
  في الياباف (مافيا يكنزا)، و(حقيقة أـو العليا)ظهرت منظمة . 
  التي  (كنكلنكس كبلف)عانت الناليات المتلدة األمريكية من المنظمات اإلرىابية األمريكية وغيرىا، وفي مقدمتها منظمة

ـ، وتعرضت لعدد من األعماؿ اإلرىابية منها حادث المركز التجاري بأكبلىنما عاـ ٘ٙٛٔـ ػ ٔٙٛٔتأسست ما بين عامي 
. (تيمنثي ماؾ فاي) جريح على يد أحد رجاؿ الجيش األمريكي ويدعى ٓٓٗمدنياً وٙٛٔـ الذي راح ضليتو ٜٜ٘ٔ

  للنادث اختطاؼ طاارات أدت إلى تدمير المركز التجاري في نينينرؾ وىدـ ٜ/ٔٔتعرضت الناليات المتلدة األمريكية في 
.  جانب من وزارة الدفاع األمريكية في واشنطن وتسبب في قتل ثبلثة آالؼ شخص تقريباً 

  تطنرت ظاىرة اإلرىاب في النقت اللاضر لتظهر في أشكاؿ مختلفة ومتننعة مثل اختطاؼ الطاارات ونسف المباني والجسنر
 . وتدمير المنشآت اللضارية وغيرىا
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  ولم تسلم منها دولة من الدوؿ أو مجتمع من المجتمعات البشرية بما فيها المجتمعات المتقدمة علميا والغنية ماديا والقنية
.  أمنياً 

  مما يدؿ على أنها ال ترتبط بدين من األدياف وال بشعب من الشعنب، وال بطبقة اجتماعية معينة، وإنما تلدث غالبا كمسلك
تنفيذي لمعتقد خطأ، أو مسلك انتقامي، أو بسبب وازع عدواني يصدر عن نفس خبيثة ملبت حقداً وكراىيًة لآلخرين وطبعت 

. على حب التدمير واإلفساد في األرض، وغذاىا الجهل والفقر واإلحباط النفسي
 وقد تعرضت الشعنب اإلسبلمية أكثر من غيرىا للنادث القتل واإلبادة الجماعية . 
 فقد عانى المسلمنف لمدة قرنين ابتداء من نهاية القرف العاشر الميبلدي من حروب صليبية متنحشة في الشاـ ومصر  .
  ـ عن طريئ ملاكم التفتيش ٓٔٙٔ-ٜٓٙٔوتعرضنا في األندلس أللناف من التعذيب والتنكيل واإلبادة الجسدية خبلؿ عامي

. التي سيقنا إليها في قشتالة وإشبيلية وغرناطة
  وذاقنا مرارة الهيمنة العسكرية االستعمارية اإليطالية والبريطانية والفرنسية واإلسبانية والهنلندية خبلؿ القرنين التاسع والعشرين

التي تفننت في التعذيب واالضطهاد واجتثاث كل حركات التلرر من االستعمار، وال تزاؿ الشعنب اإلسبلمية في سنرية 
.  وفلسطين وكشمير والفلبين والعراؽ وأفغانستاف تتعرض أللناف من اإلذالؿ والمهانة

 َٛقف اإلضالّ َٔ اإلزٖاب :
  اإلرىاب مرفنض في األدياف والقنانين ، ويمثل خطراً على المجتمعات والدوؿ؛ إذ يتخذ من إىبلؾ اللرث والنسل بغير حئ

 .وسيلة لتلقيئ ىدؼ من األىداؼ الشخصية أو القنمية أو الدولية
 ُه ننعاً من الظلم . ﴿وتلك حدود اهلل ومن يتعد حدود اهلل فقط ظلم نفسو﴾: قاؿ. نبذ اإلسبلـ التطرؼ بكل أشكالو، وعدَّ
 قاؿ. وبين أف مصير الغالي المتنطع الهبلؾ واالنقطاع :(( ََىَلَك الُمتَػَنطُّْعنف))وقاؿ ، :(( يَن َأَحٌد يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيشادَّ الدّْ ِإفَّ الدّْ

(.  (إالَّ َغَلَبُو؛ َفَسدُّْدوا وقارِبُنا
 واعتبر اإلسبلـ التطرؼ العملي ننعاً من الملاربة هلل ورسنلو واإلفساد في األرض يستلئ فاعلو أشد العقنبات وأقساىا .
 قاؿ : إنما جزاء الذين يلاربنف اهلل ورسنلو ويسعنف في األرض فسادا أف يقتلنا أو يصلبنا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من﴿

.  خبلؼ أو ينفنا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في ااخرة عذاب عظيم﴾
  ذلك أف اإلسبلـ دين يمتلك صيغة وفاؽ إنساني عالمي، يملكها منهجًا، ويملكها سيرًة وتاريخاً وحضارًة من غير أف يصادر

سماحُتُو ورحابُة مباداو : حقنؽ ااخرين وتطلعاتهم، ويلقئ ذلك من خبلؿ مبادئ عادلة يرتضننها ألنفسهم؛ من ىذه المبادئ
واحتناؤه على أسس التعايش السلمي العالمي لجميع أمم األرض مهما اختلفت انتماءاتها الدينية والطاافية والعرقية والثقافية، 

 .ومنها أنو ال يكره أحداً على دخنؿ اإلسبلـ
  ،كما أف اإلسبلـ دين يدعن إلى السبلـ والتسامح واألمن واالستقرار على األرض، وىن دين رفع شعار السبلـ، وجعلو عنناناً لو

. وعلى أساسو رسم مبلملو ومباداو، فقد قضى على نزعات العنف الهدامة، وعلى بذور الشر في النفس اإلنسانية
  وإذا كاف التطرؼ أو اإلرىاب ينشأ أو يرتكب لدوافع سياسية واقتصادية واجتماعية فإنو عالج ىذه الدوافع من المهد، ولم

. يسمح بنجندىا أو تطنرىا، وقد دعا إلى نبذ العنف واإلكراه، والجننح إلى السلم، وحـر استخداـ القنة بشكل غير مشروع
  وأمر أف يعتمد اللنار مع المخالف على المجادلة بالتي ىي أحسن، وشرع قاننناً متكامبلً يلدد جراام اإلفساد في األرض التي

 . قبل ملاربة أفراد المجتمعتلدث على وجو اإلخافة واإلرىاب، وبين صنرىا، وجزاء مرتكبيها، وعدىا ننعاً من ملاربة اهلل
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  بل سبئ اإلسبلـ جميع الدساتير اللديثة في معالجة ظاىرة التطرؼ ومكافلة اإلرىاب والعنف، وذلك عن طريئ تقرير المبادئ
.  التي تعترؼ بكرامة اإلنساف ومسؤوليتو، وتشريع األحكاـ التي تلفظ حياتو وعرضو ومالو ودينو وعقلو

 قاؿ . لذا منع اإلسبلـ بغي اإلنساف على أخيو اإلنساف، وحـر كل عمل يللئ الظلم بو : قل إنما حـر ربي الفناحش ما﴿
. ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير اللئ وأف تشركنا باهلل ما لم ينزؿ بو سلطانا وأف تقنلنا على اهلل ما ال تعلمنف﴾

 وشنع على الذين يؤذوف الناس في أرجاء األرض، ولم يلدد ذلك بديار المسلمين كما في قنلو : وإذا تنلى سعى في﴿
.  األرض ليفسد فيها ويهلك اللرث والنسل واهلل ال يلب الفساد﴾

  ويقيم اإلسبلـ عبلقة المسلم بالمخالف لو في الدين من أىل الكتاب وغيرىم على أساس التعامل بالبر والقسط واالعتراؼ لو
﴿ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلنكم : قاؿ. باللقنؽ المدنية، والعيش في ديار المسلمين بأماف سناء كاف ذمياً أو مستأمناً 

 .في الدين ولم يخرجنكم من دياركم أف تبروىم وتقسطنا إليهم إف اهلل يلب المقسطين﴾
  ًقاؿ. وقد أوجب الدية والكفارة على قتل أحدىم خطأ : نَػُهْم ِميثَاٌؽ َفِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْىِلِو َنُكْم َوبَػيػْ ﴿َوِإْف َكاَف ِمْن قَػْنـٍ بَػيػْ

ـُ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن تَػْنَبًة ِمْن اللَِّو وََكاَف اللَُّو َعِليًما َحِكيًما﴾   َوَتْلرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيا
 َٛقف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َٔ اإلزٖاب :
  تعد المملكة في مقدمة الدوؿ التي أعلنت حربها على اإلرىاب، وقد حرصت على المشاركة في المؤتمرات األقليمية والدولية

 .التي تعنى بهذا المنضنع، وعلى االنضماـ إلى االتفاقيات العربية والدولية التي تسهم في مكافلة ظاىرة اإلرىاب
  كما أنها عملت بكل دقة وجدية على تنفيذ بنند االستراتيجيات والخطط األمنية التي تم إقرارىا لتلقيئ التكامل األمني

ومكافلة الجريمة بكل صنرىا وأشكالها واللفاظ على أمن النطن وحماية حياة أفراده وممتلكاتهم، وتنثيئ أواصر التعاوف 
. األمني خاصة بين الدوؿ العربية

  ىػ، وأعقب ذلك ٚٔٗٔومن ذلك تنفيذ اإلستراتيجية العربية لمكافلة اإلرىاب التي أقرىا مجلس وزراء الداخلية العرب عاـ
ىػ بهدؼ تعزيز التعاوف لمنع اإلرىاب ومكافلتو وإزالة ٜٔٗٔإقرار االتفاقية العربية لمكافلة اإلرىاب في صنرتها النهااية عاـ 

.  أسبابو، والتعاوف مع الدوؿ والمنظمات الدولية من أجل ذلك
  ومن المؤسف أف المملكة العربية السعندية لم تسلم من ىذه الظاىرة؛ إذ اجتاحت منجتها بعض مدنها الكبيرة متعرضة للنادث

إرىابية مؤلمة، كاف ضليتها األبرياء من المدنيين ورجاؿ األمن، وحصنؿ دمار لبعض مرافقها الهامة وبنيتها التلتية، واستهدفت 
 . أمنها ووحدتها

  إف األعماؿ اإلرىابية تعد من الناحية الشرعية جريمة خطيرة لما لها من آثار سيبة على ضروريات الناس وحياتهم ومعاشهم؛
لذلك أللقتها ىيبة كبار العلماء في المملكة العربية السعندية بجريمة اللرابة واإلفساد التي تنعد اهلل فاعلها بعقنبة زاجرة 

  :يظهر ىذا جلياً في قرارات الهيبة وفئ ما يأتيلبشاعتها وعظم ضررىا، 
 وىن ما كاف عمداً عدواناً على وجو الليلة والخداع، أو على وجو يأمن معو المقتنؿ من اعتباز قتٌ ايػ١ًٝ ْٛعّا َٔ احلساب١، (1

  .ىػ ٜٖ٘ٔ/ٛ/ٔٔوتاريخ  (ٖٛ)غاالة القاتل، وذلك بقرار الهيبة رقم 
اعتباز ايتفذري ٚاالختطاف ٚإغعاٍ احلسا٥ل يف املُتًهات ايعا١َ ٚاخلاص١، ْٚطف املطانٔ ٚاجلطٛز ٚاألْفام، ٚتفذري ايطا٥سات  (2

ىػ ٜٓٗٔ/ٔ/ٛ وذلك بقرار الهيبة في دورتها الثانية والثبلثين المنعقدة في مدينة الطااف في الفترة من أٚ خطفٗا َٔ احلساب١،
  .ىػ ٜٓٗٔ/ٔ/ٕٔإلى 
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اعتباز سٛادخ ايتفذري اييت سدثت يف بعض املدٕ ايعسب١ٝ، َٚا سضٌ بطببٗا َٔ قتٌ ٚتدَري ٚتسٜٚع ٚإصابات يهجري َٔ ايٓاع َٔ  (3
 .ىػ ٚٔٗٔ/ٕ/ٗٔ، وذلك في بياف أصدره مجلس الهيبة في الطااف في املطًُني ٚغريِٖ َٔ اإلفطاد

  
 لذا فإف المسلم يجب عليو أف يخاؼ اهلل  ويتقيو، ويتجنب كل ما فيو إضرار بأمن الناس ومعاشهم، وأف يتعاوف مع ولي األمر 

والقاامين على األمن في التصدي لكل من يتبنى أفكاراً ضالة، أو يمارس سلنكاً يخل بأمن النطن أو يسيء إلى مباداو ووحدتو؛ 
.  فإف األمن نفيس ال يصح التهاوف فيو بأي حاؿ من األحناؿ
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 َكد١َ :
  ،تعد القنمية والعنصرية من أىم النزعات االجتماعية التي ربطت اإلنساف منذ القدـ بجماعتو، بليث اعتز باالنتماء إليها

وحمايتها، والذب عنها بنفسو ومالو، وأخلص النالء لها، والخضنع لمباداها وتقاليدىا دوف قيد أو شرط، وتبعها تبعية مطلقة 
 . دوف إعماؿ لعقل أو قيمة من القيم

  وىي وإف كانت ربطت اإلنساف في المجتمعات بعشيرتو أو قبيلتو أو قنمو، أو من يلتقي معهم على مصالح معينة، إال أنها من
.  أشد النزعات التي أثارت الكراىية والبغضاء بين الناس

  وأىدرت حقنؽ اإلنساف، وصادرت كرامتو وحريتو، وحرمتو من العبلقات اإلنسانية الكريمة القاامة على المساواة بين الناس في
. القيمة اإلنسانية، والعدؿ بينهم، والتعاوف بينهم فيما يلقئ الخير للجميع، ويَُمكّْن من حياة آمنة مطمبنة

 َفّٗٛ ايك١َٝٛ ٚايعٓضس١ٜ :
  
 (أ) وىم الجماعة من الناس، تجمعهم جامعة يقنمنف لها، وقـن الرجل عصبتو، وىم أقاربو من أبيو، أو قنمو :القنمية ،  من القـن

. الذين يتعصبنف لو، وينصرونو
 (ب) من العنصر، وىن األصل واللسب، والعصبية تعني تعصب المرء أو الجماعة للجنس:العنصرية  .
   ىي شعنر قني لدى جماعة باالنتماء إلى آصرة القـن أو العنصر، واالعتزاز بها، ينشأ عنو والء وارتباط

يتلكم في عقنؿ أفراد ىذه الجماعة وسلنكهم؛ بليث يصبلنا يداً واحدًة على من سناىم، ينتصروف لبعضهم، ويسالمنف عليها 
  .غيرىم ويعادونهم، ويبننف عليها آراءىم وأفكارىم ومناقفهم ونظاـ حياتهم

 تازٜذ ايك١َٝٛ ٚايعٓضس١ٜ :
  ،عرفت المجتمعات البشرية ألنانا من السلنكيات التي احتقرت اإلنساف وامتهنتو، نشأت عن عقااد ضالة، ومذاىب فاسدة

 . وأنظمة اجتماعية منلرفة
سكاف مدينتي أثينا وإسبارطة، : كاف الينناف يقسمنف المجتمع إلى طبقات اجتماعية متفاوتة في اللقنؽ المدنية، ينناف، وىم  (ٔ

ولهم جميع اللقنؽ المدنية، ومنالي ليس لهم حئ في كثير من اللقنؽ، ورقيئ ملرومنف من كل اللقنؽ، كما أف قدماء 
الينناف كاننا يعتقدوف أنهم وحدىم كاملن اإلنسانية، زودوا بقنى العقل واإلرادة على حين خلقت الشعنب األخرى ناقصة 

.  اإلنسانية
واعتز الروماف بأرومتهم، ورأوا أنهم أرقى أىل األرض عنصرًا، وأنهم أعظمهم مدنية وثقافة، وكاننا يلقبنف الشعنب الخاضعة لهم  (ٕ

بالبرابرة، وكاف مبدؤىم يقـن على تقديس الشعب الروماني، وأف الشعنب األخرى ال تستلئ أف تلكم نفسها بنفسها، وحسبها 
.  خدمة العنصر الروماني الرفيع

واعتقد األكاسرة ملنؾ فارس أنو يجري في عروقهم دـ إلهي، وكانت الرعية تنظر إليهم على أنهم آلهة، يعتقدوف أف في طبيعتهم  (ٖ
شيباً علنياً مقدسًا، كما كاف المجتمع الفارسي طبقياً يصنف الناس على أساس النسب واللرؼ، بين كل طبقة وأخرى ىنة 

واسعة، ال تصل بينهما صلة، وعلى كل فرد أف يقنع بمركزه الذي منلو إياه نسبو، فليس لو أف يتخذ حرفة غير اللرفة التي خلئ 
 .لها، وكاف أىل فارس يقدسنف قنميتهم، ويروف لها فضبلً على ساار األجناس واألمم

١َُّ :امُلشاَعَس٠ُ احلاد١َٜ عػس٠َ َٚايُعُٓضِس  ١َُّ َِ  ايَكٛ
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خضع المجتمع الهندي آالؼ السنين لنظاـ اجتماعي لم يعرؼ التاريخ أشد قسنة منو على اإلنساف، يرتكز على قاعدة  (ٗ
  :أربع طبقات ىيالملافظة على السبللة اارية ونجابتها، مكنناً تفاوتاً طبقياً بين أفراد المجتمع الناحد متننعاً إلى 

 

 ٍوىم طبقة الكهنة ورجاؿ الدين، ويعتقد أنهم خلقنا من فم اإللو: ٠ـــّـزاٙـبـا.  
 ٍوىم الجند ورجاؿ اللرب، ويعتقد أنهم خلقنا من ساعد اإللو: زــتـــشــىــا .
 ٍوىم أىل الصناعة والتجارة والزراعة، ويعتقد أنهم خلقنا من فخذ اإللو: شــــٟٚـــــــا .
 ٍوىم الطبقة الدنيا، يعملنف في خدمة الطبقات السابقة، ويعتقد أنهم خلقنا من قدـ اإللو: ٚدزــــشــــــا .

 

  وقد منح ىذا النظاـ الذي وضعتو الكتب الدينية الهندوسية طبقة البراىمة امتيازات عجيبة، فقد جعلتهم صفنة االهة، وملنؾ
  (المنبنذين)الخلئ، وسادة األرض، في حين أىانت طبقة الشندر 

وزعم اليهند أنهم شعب اهلل المختار، وأنهم أبناء اهلل وأحباؤه، وأف اإلسراايلي معتبر عند اهلل أكثر من المبلاكة، وأف ما عداىم  (٘
. من البشر ليسنا إال كاللينانات، وإنما خلقنا على صفتهم حتى ال يتنحشنا من خدمتهم

  وجاءت اللركة الصهيننية لتؤكد نظرة اليهند إلى غيرىم من األمم، وىي نظرة ازدراء وكراىية، وتتضح ىذه النظرة في استعبلاهم
  .األميين: أي (الجنييم): عنصريًا، والزراية بغيرىم ممن يسمننهم

 غير قادر على تلليل أي شيء، فضبلً – لكننو ذا طبيعة بهيمية ملضة – إف عقل األمم ): جاء في البروتنكنؿ اللادي عشر
عن التكهن بما قد يؤدي عليو امتداد حاؿ من األحناؿ إذا وضع في ضنء معين؛ وىذا االختبلؼ التاـ في العقلية بيننا وبين 
األميين، وىن الذي يمكن أف يرينا بسهنلة آية اختيارنا من عند اهلل، وأننا ذوو طبيعة ممتازة فنؽ الطبيعة البشرية حين تقارف 

. (بالعقل الفطري البهيمي عند األميين
كما أف الكتاب المقدس في النصرانية رسم صنرة عريضة للدود طاعة ما يعرؼ بالعبيد لسادتهم واستجبلب رضاىم؛ مما ينحي  (ٙ

.  بنظرتو للنظاـ الطبقي المتبع آنذاؾ، ويدؿ كذلك على أف النصرانية اصطبغت بصبغة الروماف
وعرؼ العرب في الجاىلية فكرة القنمية باسم العصبية؛ فكانت القبيلة أو العشيرة ىي النحدة السياسية واالجتماعية التي يعيش  (ٚ

  :أفرادىا في إطارىا، وتلت ظلها، ويخلصنف النالء لها، ويخضعنف لتقاليدىا، يعبر عن ذلك منطئ الشاعر الجاىلي
ال َيسَأُلنَف أخاُىم ِحيَن يَندبُػُهم                    لِلنَّااِبات على ما قاَؿ بُرىانا 

وفي أوروبا لم تكتمل القنمية إال في القرف الثامن عشر الميبلدي بعد أف فقدت الكنيسة الكاثنلكية نفنذىا على إثر قياـ حركة  (ٛ
مارتن لنثر اإلصبلحية وظهنر الكنيسة البروتستانتية المتلررة؛ حيث تشكلت فكرة القنمية على أساس المصالح القنمية دوف 

. اعتبار للدين في تشريعها السياسي واالقتصادي واالجتماعي
  وظهرت اليـن آثار العنصرية في استعبلء الجنس األبيض على األسند في صنرة مختفية وراء السياسات العنصرية وأساليب

 . التعامل المهينة واالتفاقيات المجلفة في حئ اقتصاد الشعنب الملننة والسنداء
  وفي حالة التخلف العلمي والفقر واإلىماؿ وانتشار األوببة واألمراض الفتاكة التي ال تزاؿ تعاني منها ىذه الشعنب، وتذوؽ

  .مرارتها على مرأى ومسمع العالم بأسره
  في ضنء ىذه التصنرات والفلسفات المتراكمة على مر العصنر تطلع اإلنساف إلى منهج يعالج ىذه المشكلة التي عانى فيها من

ظلم أخيو اإلنساف واستعبلاو عليو وحرمانو من حقنقو األساسية، ومصادرتو للريتو، واستغبللو لثرواتو دوف وجو حئ أو ألسباب 
. مكتسبة
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 تعسٜف ايعضب١ٝ :
 الملاماة والمدافعة عمن يلزمك أمره، وتلزمو لغرض: اجتمعنا حنلو، وتعني:  من َعِصب القـن بو عصبًا؛ أي.  
  ىي رابطة استعبلء تقـن على التعصب الطبقي والعنصري والتمايز بين الناس على أساس اللنف أو النسب أو 

.  الثروة أو الجاه، تؤدي إلى إىدار كرامة المخالف والزراية بو وسلبو حقنقو اإلنسانية أو بعضها
 وبهذا المعنى تكنف الطبقية والعنصرية من أنناع العصبية التي عرفتها المجتمعات البشرية  .
 أْٛاع ايعضب١ٝ :

 تقـن على أساس افتراض وجند دـ أزرؽ نبيل، وآخر دـ أحمر وضيع، وعلى تقسيم الناس إلى أقساـ حسب لنف :عضب١ٝ ايًٕٛ (1
في كتابو  (شارؿ دي مننتيسكين)يقنؿ . بشرتهم بيضاء كانت أو سنداء، يستغل بها األبيض أخاه األسند، ويمتهنو للنف بشرتو

وما شعنب إفريقية إال جماعات سنداء البشرة من أخمص القدـ إلى قمة الرأس، ذات أننؼ فطساء إلى درجة ): روح القنانين 
في – أو على األخص روحاً طيبة – يكاد من المستليل أف ترثي لها، وحاشا هلل ذي اللكمة البالغة أف يكنف قد أودع روحاً 

 .(جسد حالك السناد
  وال ريب أنو  عندما يسند في مجتمع ما منطئ احتقار اإلنساف على أساس لننو، ويتم تصنيف أفراده في طبقات متفاوتة بسببو

.  فإف ذلك يدؿ على جهل ىذا المجتمع وشقااو
.   تنشأ روابط اجتماعية بين الناس كرابطة األسرة، أو رابطة المهنة أو رابطة السكنى بين أىل اللي أو القرية:عضب١ٝ ايطبك١ (2

وتقـن روابط أخرى على أساس التقارب في المراتب والمنازؿ؛ فقد كانت قريش قبل اإلسبلـ تفرض لنفسها مرتبة خاصة وحقنقاً 
 . وتقاليد ملددة خبلؼ ساار العرب

  ،وفي المجتمع الفارسي تفاوتت الطبقات على اعتبار النسب واللرؼ، كما تمايزت في الهند الطبقات األربع في النظااف
. طبقة النببلء وطبقة رجاؿ الدين وطبقة العامة  الذين ىم غالب الشعب: وانقسم المجتمع الروماني إلى طبقات ىي

 تقـن على تفضيل قنمية على غيرىا، وعنصر من العناصر البشرية على آخر، فُيزَعم أف ىذه القنمية :عضب١ٝ ايكّٛ ٚايعٓضس (3
.  عن النزعة العنصرية التي حكمت المجتمع الينناني (أرسطن)أرقى، وأف ىذا العنصر أزكى وأنقى، وقد عبر 

  ويلتقي الفكر االستعماري مع النزعة العنصرية التي تزعم تفنؽ الجنس ااري في الصفات العقلية والروحية، وأنو النبع األوحد
. لللضارة، وإلى ىذا الجنس ينلدر المفكروف والمخترعنف والعلماء الذين حملنا مشعل اللضارة

  
  للكننت جنزيف جنبينن ((عدـ المساواة بين األجناس))منها كتاب  .
  الذي قرر فيو أف الجنس السامي دوف الجنس ااري: ألرنست رناف ((تاريخ اللغات السامية))وكتاب.  
 َٛقف اإلضالّ َٔ عضب١ٝ ايك١َٝٛ ٚايعٓضس١ٜ :
  ال يرفض اإلسبلـ العصبية القاامة على اللئ، واالنتصار للعدؿ والفضيلة، كما أنو ال يعترض على االنتماء إلى القبيلة إلثبات

 .نسب، أو إلى قنمية معينة كنحدة اجتماعية، يشاركها مشاعرىا، ويذب عن حقنقها ومكارمها
  وال ينفي اإلسبلـ كذلك حئ اإلنساف في حب وطنو وعشيرتو واللنين إليهم مرتقياً بو من التعلئ باألرض والمنقع الجغرافي

.  لذاتهما إلى القيمة والمكانة واللرمة؛ وقارناً لها بالمبادئ والقيم التي يؤمن بها من يقيم على ىذا النطن
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 لقد أظهر الرسنؿما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، ولنال أف قنمي أخرجنني )):  ىذا المعنى في خطابو لمكة، وىن مهاجر منها
(. (منك ما سكنت غيرؾ

 إف ىذا المعنى يجلي منقف الفطرة في ملبتو ،لبلده مكة، معلبلً ىجرتو منو رغم تعلقو بو وملبتو لو بإخراج  كفار قريش لو 
.  ومنعهم إياه من إقامة مبادئ اإلسبلـ فيو

  وال يلغي اإلسبلـ فضل قنمية بعينها؛ لكنو يضع منها ما كاف سااداً في المجتمعات من الفخر باألنساب واألحساب، والتعالي
 . بسببها على الناس وأعراقهم

 كما ال يتنكر اإلسبلـ األنساب، فالناس معادف مختلفة كما قاؿ الرسنؿ : (( تجدوف الناس معادف؛ فخيارىم في الجاىلية
(.  (خيارىم في اإلسبلـ إذا فقهنا

 ولكنو يلـر التفاخر بها، والتباىي بمكاـر ااباء؛ فيجعل من كاف تقياً غير نسيب أكـر عنده من نسيب فاجر؛ إذ يقنؿ اهلل :
. ﴾يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعنبا وقباال لتعارفنا إف أكرمكم عند اهلل أتقاكم إف اهلل عليم خبير﴿

 ويقنؿ الرسنؿ :((ومن أبطأ بو عملو لم يسرع بو نسبو))  .
 ّأْٛاع ايعضب١ٝ يف االضال :
 إف العصبية في نظر اإلسبلـ ننعاف : 
 وىي ملاماة اإلنساف عن قنمو إذا كاننا على حئ، وىي مقصند الرسنؿ: عضب١ٝ ممدٚس١األٚىل خيركم المدافع )):  في قنلو

ىذا ننصره مظلنمًا، فكيف ننصره ! يا رسنؿ اهلل: قاؿ. ((انصر أخاؾ ظالماً أو مظلنماً ): ، وقنلو((عن عشيرتو ما لم يأثم
  .((تأخذ فنؽ يديو)): ظالما؟ قاؿ

 وصفها  وىي التي كانت معروفة في الجاىلية، تقـن على الفخر باألنساب، وَعدّْ مآثر ااباء، وقد : عضب١ٝ َر١ََٛٚاألخس٣
. ﴾إذ جعل الذين كفروا في قلنبهم اللمية حمية الجاىلية﴿ : في قنلوالقرآف الكريم بلمية الجاىلية 

 وبين الرسنؿسبب ذمها، وىن ملاماة اإلنساف عن قنمو مع أنهم على ظلم؛ فعن واثلة بن األسقع يا رسنؿ : قلت: ، قاؿ
.  ((أف تعين قنمك على الظلم)): اهلل ما العصبية؟ قاؿ

  وقد أبطل اإلسبلـ ىذه العصبية لما فيها من تكبر على الناس، واستطالة عليهم بنخنة القبيلة والقرابة، وأقاـ مكانها عصبية
 .معيار التفاضل بين الناس العمل الصالح والعلم النافعاالنتصار لللئ والعدؿ واإلخنة في الدين، جاعبلً 

 قاؿ الرسنؿ :(( إف اهلل قد أذىب عنكم ُعبػّْيَّة الجاىلية وفخرىا بااباء، مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بنن آدـ، وآدـ من
(. (تراب

  فصارت المكانة المشروعة مشاعة يرتقي إليها كل من كاف أىبلً لها من أىل العلم والعمل مهما كاف نسبو وعنصره ولننو، ومهما 
.  كانت طبقتو؛ لذا كانت المساواة بين األجناس من مآثر اإلسبلـ التي امتاز بها

  يقنؿ المؤرخ الفيلسنؼ(Toynbee) إف القضاء على الفنارؽ السبللية والعصبيات ((: اللضارة في االمتلاف: ))في كتابو
الجنسية والدمنية من أعظم مآثر اإلسبلـ ومفاخره، أما العصر اللالي فإف  الشعنب الناطقة باللغة االنجليزية قد حققت بعض 
النجاح في ربط الشعنب بعضها ببعض، وعادت على العالم اإلنساني بخير ورحمة، ولكن اللقيقة الراىنة التي يجب االعتراؼ 

 .بها أنها أخفقت في القضاء على العناطف السبللية والجنسية
 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1736&idto=1736&bk_no=51&ID=1767
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1736&idto=1736&bk_no=51&ID=1767
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 ِٗٝد  :َتُ
 َحَبا المنلى  اللغة العربية بنضعية قلَّما نجدىا في اللغات األخرى؛ فإلى جانب أنها لغة فطرية يتناصل أصلابها باالكتساب 

 .  الذي حفظو في اللنح الملفنظ إلى يـن الدينوالتعلم فهي لغة كتابو
 ويتضح ذلك في اختبلفها عن تلك اللغات المنتشرة المشهنرة كاإلنجليزية والفرنسية واأللمانية   .
 

 َّهلا ؛ بمعنى أنها استمرت منذ األدب الجاىلي حتى ااف دوف أف تتعرض أف العربية لها امتداد تاريخي ليس لهذه اللغات :أ
  .كاللغات األخرى، وال يجد العربي المعاصر عناًء في االستجابة ألدب العرب القدماء ((ننعي))لتغير 

 يبدأ ىذا االرتباط بالقرآف الكريم ثم يمتد في اللديث الشريف، أف ىذه اللغة ترتبط ارتباطاً عضنياً باإلسبلـ :ثاّْٝا ،
والتفسير، والفقو والتاريخ وغير ذلك من جنانب اللياة اإلسبلمية، فاإلسبلـ يكنف النناة الثقافية للعربية الفصيلة، ونلن حين 

إنما نطلقها بهذا المعنى، وىذا من أىم الجنانب التي البد من حسابها عند النظر في  ((العربية الفصيلة))نطلئ مصطلح 
 .تعليمها

 ال نعرؼ لو مثيبلً أيضاً في اللغات األخرى؛ فمنذ القرف أف ىذه العربية الفصيلة لها تراث ىاال  في الدرس اللغني :ثايجٗا 
الثاني الهجري والعلماء يتبلحقنف واحداً في إثر واحد يدرسنف جانباً من العربية، في األصنات، وفي الصرؼ، وفي النلن، 

  .وفي المعجم ، فتكنََّف لدينا ىذا التراث الضخم في وصف العربية
 ١َِّٝ ١َُٜ ِدزاَض١ِ ايًَُّػ١ِ ايَعَسِب : ِبدا
  وعلى الرغم من االمتداد التاريخي للعربية منذ العصر الجاىلي فإنو لم يتفئ حتى ااف بين علماء اللغة حنؿ البداية الفعلية 

 . لدراستها واالىتماـ بها في النناحي البلثية والعلمية
  ،ربما في عصر الصلابةويرى البعض أف االىتماـ بدراسة العربية بدأ مبكرًاوالتابعين .  

 وتؤرخ كثير من الروايات ذلك االىتماـ بالتابعي أبي األسند الدؤلي تلميذ اإلماـ علي  ؛ حيث تشير كثير من الروايات إلى أف
.  اإلماـ َوجََّو َنَظَر أبي األسند إلى االىتماـ ببعض مساال العربية

  فإف أبا األسند يُػَعدُّ بلئٍّ مؤسس الدراسة اللغنية عند العربوأياً ما كاف األمر.  
 ١َِّٝ ١َُّٝ ايًَُّػ١ِ ايَعَسِب ِّ َٖ : َأ
  وأبرز ىؤالءوقد اعتبر كثير من العلماء أف العروبة ىي اللساف وأف الكبلـ بغيرىا لغير حاجة يخشى أف ينرث النفاؽ:  
. إف اللساف العربي شعار اإلسبلـ وأىلو، واللغات من أعظم شعاار األمم التي بها يتميزوف: ابن تيمية الذي يقنؿ (ٔ
كره الشافعي لمن يعرؼ العربية أف يتكلم بغيرىا، أو يتكلم بها خالطاً لها بالعجمية، وكاف يؤكد على أف كل من يقدر على تعلم  (ٕ

  .العربية فإنو ينبغي عليو أف يتعلمها ألنها اللساف اأَلْوَلى بأف يكنف مرغنباً فيو
  ومن أبرز ىؤالءكما اعترؼ كثير من المستشرقين بأىمية اللغة العربية وتميزىا: 
بفضل القرآف بلغت العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفو أي لغة أخرى من لغات الدنيا، : يقنؿ العبلمة كارؿ بروكلماف (ٔ

  .والمسلمنف جميعاً مؤمننف بأف العربية وحدىا ىي اللساف الذي أحل لهم أف يتعلمنه في صلناتهم
 وبهذا اكتسبت العربية من زمن طنيل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا األخرى التي تنطئ بها شعنب إسبلمية . 

١ََٝ َعػَس٠َ ١َُّ :امُلشاَعَس٠ُ ايجَّاِْ َٚايجَّكاَف١ِ  ايًَُّػ١ُ ايَعَسِب  ِِ ِٚعا٤ُ ايتَّعًِٝ
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اللغة العربية لغة )): يقنؿ المستشرؽ الفرنسي لني ماسينينف المعروؼ بكتاباتو المغرضة غير المنصفة عن اإلسبلـ والمسلمين (ٕ
وعي، ولغة شهادة، وينبغي إنقاذىا سليمة بأي ثمن للتأثير في اللغة الدولية المستقبلية، واللغة العربية بنجو خاص ىي شهادة 

  (.(دولية يرجع تاريخها إلى ثبلثة عشر قرناً 
  كما أف أىميتها تنبع من كننها ذات قدرة كبيرة على تذليل الصعاب وقنة واضلة في مجابهة اللياة وأنها تتمتع بقدرة فااقة على

استيعاب كل جديد من العلم واللكمة والفلسفة وأنناع المعرفة األخرى، وىي تتمتع كذلك برسنخ في األصنؿ وحينية في 
.  الفروع
 ١َِّٝ : َخضا٥ُِط ايًَُّػ١ِ ايَعَسِب
  ًإف اللغة العربية لغة غنية ودقيقة تمتاز بنفرة ىاالة في الصيغ وىذا ناتج عن طبيعتها التي تختلف عن أية لغة أخرى وخصنصا

وأنها من أقنى اللغات السامية األخرى من حيث التطنُر شكبلً ومضمنناً صنتاً وكتابة ومبلامة لتطنرات الناقع ويتضح ذلك من 
 :خبلؿ الخصااص ااتية

 تبدأ بما بين الشفتين في نطئ حروؼ تستغرؽ كل جهاز النطئ عند اإلنساف وتخرج من مخارج مختلفةأصنات اللغة العربية  (ٔ
األلف والناو والياء التي تخرج من الصدر والللئ إلى : كالباء والميم والفاء، وتنتهي بجنؼ الناطئ في نطئ حروؼ المد

. خارج الفم
  .تطرب لسماعها، وتفهم بيانها، وترتاح لتبيانهافإذا تكلم ذو بياف فإنك : اللغة العربية صنعت قانننها بنفسها (ٕ
 وطناعية العربية تتمثل أكثر ما تتمثل في ظاىرتي طناعية األلفاظ للداللة على المعانيويظهر ذلك من : اللغة العربية لغة مرنة (ٖ

  .الترادؼ واالشتقاؽ بصفة خاصة، وفي قدرتها على استيعاب الُمَنلَّد والُمَعرَّب والدخيل بصفة عامة
ينبغي أف ننظر إلى اللغة العربية على أنها إحدى اللغات العظمى في العالم اليـن فقد : قدرة العربية على النفاء بمتطلبات العصر (ٗ

، كما استنعبت ما نقل إليها من تراث األمم والشعنب ذات اللضارات الضاربة في القدـ استنعبت التراث العربي واإلسبلمي
. كالفارسية، واليننانية، والرومانية، والمصرية وغيرىا

 اإلنساني ذو الداللة فيها األسلنب األدبي. اللغة العربية لغة مرنة طيعة: اللغة العربية بين التعبير األدبي والتعبير العلمي (٘
.  ذو الداللة الملدودة الصارمة، وفيها األسلنب العلميالناسعة

؛ وإنما ينجد قـن ((بدااية))إف الكثير من الباحثين اللغنيين يرى أنو ال تنجد لغة جامدة أو قاصرة أو : اللغة العربية لغة كاملة (ٙ
قادرة دااماً على التطنر والنمن واستنباط المفردات - فضبلً عن أف تكنف العربية – أو جامدوف، فاللغة أية لغة  ((بدااينف))

فإذا لم يكن لدى أىلها حاجة إلى اختراعات . والتراكيب التي تبلءـ اللاجات الجديدة والمخترعات الجديدة لدى أىلها
ليس لقصنٍر في طبيعتها أو – أية لغة – جديدة أو استعماالت جديدة فاف اللغة تبقى كما ىي، وعلى ىذا فعدـ نمن اللغة 

  .ذاتها، وإنما لقصنِر وجمنِد أىلها
 ١َِّٝ ايًُّػاِت ُُّصٖا عٔ َبِك َُ : َت
 تميزت العربية عن بقية اللغات بميزات في ألفاظها وقناعدىا وتراكيبها في ااتي:  
 فقد اشتملت على األصنات جميعها وزادت عليها اصناتاً أكثر اللغات اختصاصاً باألصنات السامية؛أشار الباحثنف إلى أنها  (ٔ

.  (التاء والذاؿ والظاء والغين والضاد)كثيرة ال وجند لها في اللغات األخرى، مثل أصنات 
.   وأنها تمتلك ثروة ىاالة في أصنؿ الكلمات والمفرداتأوسع اللغات وأدقها في قناعد النلن والصرؼ،تميزت بأنها  (ٕ
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. (اإلعراب والغنى بالمفردات والتراكيب والمفاىيم واإليجاز والشمنؿ والدقة والمنسيقية) ومنها تتميز بخصااص ربما تنفرد بها (ٖ
  ومن المبلحظ أف ذلك يدؿ على احتفاظ اللغة العربية بمقنمات اللساف السامي األوؿ دوف منازع فضبلً عن النناحي اإلعرابية

  .والسمات األسلنبية، باإلضافة إلى تفنقها في أصنؿ المفردات والكلمات من حيث النفرة
 ١َِّٝ :     َٚظا٥ُِف ايًَُّػ١ِ ايَعَسِب
  إف اللغة العربية بهذا التميز وبهذا الرصيد التاريخي والناقعي لم يكتب لها النجاح لنال النظااف المتعددة التي تقـن بها ىذه اللغة

 :وأىمها
 فنلن عندما نفكر نستخدـ األلفاظ والجمل والتراكيب العربية في كبلمنا وكتابتنا، وسيلة اإلنساف العربي في التفكيرأنها  (ٔ

  .وبمعنى آخر إف تفكيرنا حديث عربي صامت وحديثنا تفكير عربي صااب
  . بلكم أنها لغة القرآف الكريمتلمل مبادئ اإلسبلـ السليمةأنها  (ٕ
 في قنالب رصينة ؛ فهي تلمل إلى المتكلمين بها ىدى القرآف وىدى رسنؿ اهللتعمل على تأصيل العقيدة اإلسبلميةأنها  (ٖ

  .ملكمة؛ فالعبلقة وثيقة جداً بين العربية والعقيدة اإلسبلمية
ـٌ من مقنمات األمة العربية الناحدةأنها  (ٗ ؛ فهي تنثُّْئ شخصية األمة، وتؤكُّْد ىنيَّتها وتشكل أداة لبلتصاؿ بين أبناء ىذه ُمَقنّْ

 . األمة
  .وسيلة المتعلمين جميعهم لتعلم ساار المناد األخرىأف العربية ال تدرس وال تعلم لذاتها بل ىي  (٘
  .النسيلة المثلى للفظ التراث الثقافي العربيأنها  (ٙ
النظيفة اللضارية اإلنسانية تلك النظيفة التي مهدت للضارة وأىم وظيفة يمكن أف تقـن بو العربية وتؤديها خير تأدية ىي  (ٚ

حيث جمعت اللضارة كل األعراؽ واألجناس وبالتالي صارت مقنماً من مقنمات األمة اإلسبلمية اإلسبلـ أف تعم آفاؽ الدنيا؛ 
التي ىي أكثر شمنالً من األمة العربية فضبلً عن كننها إنسانية ألنها تخاطب اإلنساف في فكره ووجدانو وبالتالي فهي متصاللة 

  .مع ىذا اإلنساف ماداـ اإلنساف يتقنى بها لغة وثقافة وسلنكاً وأدباً 
 ١َُّٝ ِّ: ايًَُّػ١ُ ايَعَسِب ُّٞ ِفٞ ايتَّداُفِع احَلغاِز : امَلِٛقُع اإلضرتاِتِٝذ
  إف اللغة العربية باعتبارىا وعاًء للثقافة العربية ولللضارة اإلسبلمية فإنها تناجو أخطاراً تتفاقم باطراد تأتي من ىيمنة النظاـ 

 .العالمي الذي يرفض صياغة العالم الجديد وفئ خصنصيات الشعنب وثقافاتها وأعرافها وتقاليدىا
  ،وإف منقع اللغة العربية في الصدارة  من الهنية للدفاع عن األمة، فما اللغة إال وعاء الفكر الذي يصنع طراائ المناجهة 

. بالتكيف حينًا، وبالتصلب حيناً 
  وبالرغم من وساال التهجين والتدجين لهذه اللغة فإنها استعصت على التدجين والمنت ألنها اللغة النحيدة للنحي اإللهي الباقي 

. على ظهر األرض، وبقاؤىا ىن إكسير اللياة لؤلمة، والمجدد الدااب لطاقاتها األدبية والمادية
  يقنؿ العبلمة الجزااري الشيخ ملمد البشير اإلبراىيمي مخاطباً الجزااريين الذين عمل االستعمار الفرنسي بكل النساال على 

  :جعل اللغة غريبة في أفناىهم سمجة على ألسنتهم منكنرة في قلنبهم وأفبدتهم
 ((لم تكن اللغة العربية لغة مدنية وعمراف، ولن لم تكن لغة متسعة اافاؽ غنية بالمفردات والتراكيب لما استطاع أسبلفكم أف  لن

ينقلنا إليها علـن الينناف وآداب فارس والهند، وأللزمتهم اللاجة إلى تلك العلـن تعليم تلك اللغات، ولن فعلنا ألصبلنا عرباً 
 (. (بعقنؿ فارسية وأدمغة يننانية، ولن وقع ذلك لتغيَّر مجرى التاريخ اإلسبلمي بُرمتو



             
   .KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                              تنسيق  [ 49  ]حممد أمحد صاحل                ــــــــــــــــــــ/قضايا ثقافية معاصرة  د

 

 لن لم تكن اللغة العربية لغة عالمية لما وسعت علـن العالم، وما العالم إذ ذاؾ إال ىذه األمم التي نقل عنها المسلمنف.  
  ،قامت اللغة العربية في أقل من نصف قرف بترجمة علـن ىذه األمم ونظمها االجتماعية وآدابها فنعت الفلسفة بجميع فروعها

والرياضيات بجميع أصنافها، والطب والهندسة وااداب واالجتماع، وىذه ىي العلـن التي تقـن عليها اللضارة العقلية في األمم 
  .الغابرة و اللاضرة 

  واللغة العربية ىي التي أفاضت على علماء اإلسبلـ بكننزىا ودقااقها وأسرارىا، وأمدَّتهم بتلك الثروة الهاالة من المصطللات 
العلمية والفنية التي تعجز أية لغة من لغات العالم عن إحضارىا بدوف استعانة واستعارة، فبلثنا في كل علم وبلثنا في كل فن 

 . وملؤوا الدنيا مؤلفات ودواوين
  ومن ىنا ندرؾ أف اللديث إلصبلح وضع اللغة في المنظنمة المعرفية لؤلمة ليس ترفاً فكرياً بقدر ما ىن حديث عن بناء حضاري 

متكامل باعتبارىا جزءاً جنىرياً في مشروع التجديد واإلصبلح والتمهيد للنهضة المرجنة، وال يمكن أف تلصل نهضة حقيقية 
بغير نهضة لغنية متزامنة مع المشروع كلو، وخادمة لو سناء من ذلك ما يتعلئ بتأصيل الفهم والتلقي للخطاب اللغني من النحي 

خصنصًا، ومن التراث العلمي اإلسبلمي عمنمًا، أو ما تعلئ بالببلغ والتناصل التعبيري المرتبط بالمفاىيم المكننة لهنية األمة 
.  على اإلجماؿ

  واللغة العربية لم تكن ينماً نافلة في مجاؿ التدافع اللضاري، وساحة الصراع اإليدينلنجي إال عند من ال يفقو سنن المغالبة بين
األمم والشعنب، بل كانت وال تزاؿ من أىم مناقع الصراع الفكري، ومن أخطر أسللة االحتناء اإلستراتيجي لثقافات الشعنب 

 .وتمييعها إلخراجها عن طبيعتها وصبغتها
  وال بد من أف ندرؾ أف تفعيل الثقافة رىن بتطنر اللغة، ونمن اللغة يعكس القيم الثقافية للمجتمع الذي يتكلم بها، وىما مقياس

إلمكانتو وقدراتو، وكيف نعرؼ ىذه القيم عندما تختفي دالالت اللغة، وتغيض معانيها ومراميها وإشاراتها في حديث الناس 
  .وبرامج اإلعبلـ وإعبلنات الشركة وأسماء الملاؿ ويافطات اإلشهار

 ١َُِ َِٛي ١ََُ ايَع ََٚصد  ١َِّٜ ِٛ : اخِتساُم اهُل
  التلدي الذي يناجو الهنية اللغنية في عصر الصدمة العنلمية َمَردُُّه إلى الشعنر المبالغ فيو بأىمية اللغة األجنبية، الناتج غالباً عن

االنبهار بكل ما ىن أجنبي، والظن الزااف بأف التقدـ ال يأتي  إال عن طريئ إتقاف اللغة األجنبية للجميع، بل والتلدث بها بين 
 . العرب أنفسهم

  في ثبلث مستنياتويمكن أف نلصر مظاىر الصدمة العنلمية في ميداف اللغة في العالم العربي :  
 ٍٚ؛ حيثٖٛ املطت٣ٛ ايػعيب :املطت٣ٛ األ:  
.  كتابة اإلعبلنات واإلشهارات( (ٖ. ))كتابة الفتات الملبلت التجارية( (ٕ. ))التداوؿ باإلنجليزية في اللياة الينمية( (ٔ))
  .كتابة قناام الطعاـ في المطاعم( (ٗ))
 ْٞفي عصر الرقمنة المتطنرة؛ حيث إف  مشكلة اإلنساف العربي المعاصر تكمن في أنو ال املطت٣ٛ ايتكين :املطت٣ٛ ايجا 

فلن يُترِجم لو العالم الخارجي المعارَؼ إلى العربية، ولن يقترح لو : يستطيع أف يستنرد حلنالً للتغلب على كثير من التلديات
 .برامَج إصبلح ُلغِتو، أو وسااَل صنع المعارؼ بها

 ٍٚيعيش العالم العربي في كنكٍب آخر بعيٍد كليًة عن مشاريع بناء الذخاار الرقمية   :ايتشدٟ األ
المعرفية التي أضلت مركز العلم والمعرفة في عالم اليـن في كل المجاالت العلمية والتقنية، وفي معظِم اللقنؿ الثقافية 
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اليـن قاعدًة تلتيًة معرفّيَة رقميًة متعددَة النسااط دخلت صناعة المعارؼ فيها سباقاً  (عدا العربية)والعمليَّة، تمتلك اللغات 
  .ينمياً 
 ْٞمعظم أمهات !  كثير من عينف الكتب العالمية لم تر الننر بعد بالعربية :ايتشدٟ ايجا

الكتب اللديثة التي تشكل نبراس اللضارة المعاصرة غير معروفة بالعربية التي كانت في العصر العباسي لغة اللضارة الكننية 
بفضل حملة الترجمة الناسعة إليها للكتب األجنبية في شتى المجاالت من فلسفة ومنطئ وطب وفلك ورياضيات وأدب، من 

التي أغنتها بروافد فكرية وكلمات ومصطللات ... مختلف اللغات اإلغريقية والسريانية والفارسية والسنسكريتية واللبشية
 .كثيرة

 حيث ال ينجد حتى اليـن قارٌئ ضنايّّ آليّّ ألحرؼ اللغة  :ايتشدٟ ايجايح 
!  العربية يستلئ أف يلمل ىذا االسم، رغم امتبلؾ اللغة الفارسية ذات األحرؼ الشبيهة لذلك القارئ الضناي

 ُيشكُّْل عدـ تصميم برمجيِة قارٍئ ضنايٍّ عربيٍّ حتى ااف عااقاً كبيراً يمنع دخنلها عصر الرقمنة  .
 المنضنع . وتفتقر العربية أيضاً إلى برمجيات كمبينترية مناسبة لتصليح نصنصها قبل وضعها على اإلنترنت وللبلث عنها فيو

السيما منتديات الدردشة واللنارات، وصفلات األخبار والتعليقات العامة )خطيٌر في اللقيقة ألف صفلات اإلنترنت بالعربية 
 .ملطَّخٌة بأدغاؿ وأعداد فلكية من األخطاء اللغنية واإلمبلاية التي ال تخطر بباؿ (...على األحداث الينمية والكتابات

  مشروع الذخيرة )) فقط، ملينف كتاب، في حين أف ٕٚٓٓويكفي معرفة أف عدد الكتب التي رقمنها مشروع غنغل في عاـ
.  كتاباً ٖٕٓ، لم يُرقمن حتى ااف إال ٜ٘ٚٔالذي تدعمو الجامعة العربية بميزانية خاصة منذ ( (العربية

 َطت٣ٛ اخلطاب ايسمسٞ :املطت٣ٛ ايجايح ٖٛ:  
  ألف الخطاب فيو من أقنى المؤثرات في وساال اإلعبلـ اللديثة، وربما في كل العصنر وفي جميع البلداف؛ فالمسؤوؿ مهما

.  كانت صفتو ومرتبتو يؤثر على سامعيو ومشاىديو بنطقو وصنتو وفصاحتو إذا تفصح وللنو إذا للن
 ١َِّٝ ٌَ ِيًَُّػ١ِ ايَعَسِب ُٛ َأدا٤ٍ َأِفَغ : َِْش
اللغة العربية تلتاج إلى مراجعة مستمرة تستهدؼ اكتشاؼ التلنالت التي تطرأ على برامجها وأنظمتها المختلفة بهدؼ رصد  (ٔ

 .استجاباتها، واتخاذ التدابير اللسانية الكفيلة بمناجهة المخاطر التي تجابهها
وضع مشروع متكامل يضع في االعتبار مطالبة األجياؿ اللاضرة بااللتزاـ باللد األدنى من أساليب اللغة وجمالياتها، مع بذؿ  (ٕ

الجهد المتناصل لمبلحقة التطنرات التقنية، وإيجاد خطط عملية ممكنة وقادرة على مناجهة المخاطر الملدقة لنثبت أف 
. اللغة العربية

ولنج عالم الفضاايات بثقل لغني يصنع اللساف القنيم، وينشُئ اإلحساس بالعزة عند التلدث بالعربية، فقد باتت الفضاايات  (ٖ
اليـن مكنناً أساساً من مكننات قنى التلنؿ اللغنية التي تملك القدرة على فرض استجابات وتنجهات في عقنؿ المشاىدين 

  .وسلنكهم ومناقفهم، كما أف لها دوراً تخريبياً يكمن في ما تفرضو على برامج المشاىدين اللغنية والفكرية من أنماط لغنية
إبطاؿ المغالطة التي ترى أف العربية عاجزة عن إبراـ العقند والصفقات واإلشهارات الترويجية؛ ذلك أف االنلياز االقتصاد  (ٗ

المطلئ لئلنجليزية بنصفها لغة تداولية وإقصاء العربية يتضمن تبعية شاملة تؤذف بخراب العمراف اللغني وتبشر بالتبعية 
 . واالغتراب
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دعنة وزارة التربية والتعليم في كل بلد عربي للعمل على تعميم فكرة إنشاء مدارس ابتدااية تعتمد فيها اللغة العربية لغة وحيدة  (٘
.  للتناصل في ىذه المدرسة دوف أي استخداـ للعامية طناؿ اليـن المدرسي، داخل الصف وخارجو

إف ثمة ربطاً مطرداً بين تقدـ اللسانيات اللاسنبية العربية ومنجزاتها وتقدـ العربية وتهيبتها لمستقبل أفضل، وذلك أف تعريب  (ٙ
.  اللاسنب ومللقاتو ومعداتو سيكفل تنفير برامج عربية صاللة لبناء مجتمع المعرفة المنشند

  
 . ((...باكستاف، إيراف)استخداـ كثير من الشعنب لللرؼ العربي  ( أ
  .النشر اإللكتروني باللغة العربية ( ب
اإلفادة مما تزخر بو الشبكة العالمية من مناقع لتعليم اللغة اإلنجليزية وتعلمها للناطقين بها ولؤلجانب، وتطنير مناقع مشابهة  ( ت

.  لخدمة اللغة العربية وتعليمها
نشر العربية في الخارج وذلك بافتتاح المدارس العربية التي تعتني بتدريس العربية والثقافة اإلسبلمية، وشد الجاليات المسلمة  ( ث

.  إلى التراث العربي، وتقديم المنح للطلبة الراغبين في تعلم العربية  ونشرىا
 اشتراط إتقاف اللغة العربية للعمالة النافدة إلى البلداف العربية وخاصة بلداف الخليج العربي  التي أصبح الهندي فيها مثبل  ( ج

  .يغضب منك ألنك ال تفهم لغتو الهندية
اشتراط ترجمة كل ما يكتب على البضااع المستنردة إلى اللغة العربية، وعدُّ ىذا المطلب شرطاً للتعامل التجاري مع الشركات  ( ح

.  والدوؿ المصدرة
   
  .تنظيم أوقاتهم بما يسمح لهم بزيارة المكتبات والتزود بالمعرفة الضرورية لهم (ٔ
  .االبتعاد عن وساال اإلعبلـ الضارة والتي تؤدي آثارىا إلى اإلخبلؿ بالمجتمع ككل (ٕ
  .المشاركة في األنشطة التي تساعد على تنمية ثقافتهم الشخصية (ٖ
  . باللغة العربية وعدـ استخداـ لغات أخرى في اللديث إال للضرورةاالعتزاز (ٗ
 ١َِّٝ ِِ ايًَُّػ١ِ ايَعَسِب َِٗر َتَعًُّ ِٓ ََ ١َُّٝ ِيِبٓا٤ِ  ُِ : اأُلُضُظ ايِعً
يجب أف يراعي ىذا المنهج التصنر اإلسبلمي للكنف واإلنساف واللياة، مع االىتماـ ببياف مركز اإلنساف في الكنف ووظيفتو  (ٔ

  .في اللياة
يجب أف يراعي في بنااو أيضاً طبيعة التلميذ في كل مرحلة، ومتطلبات نمنه العقلي والنفسي والجسمي واالجتماعي، وكيف  (ٕ

. تسهم اللغة في عملية التنمية الشاملة المتكاملة لشخصية المتعلم وتكنين سمات اإلنساف الصالح فيو
يجب أف يراعى المنهج أيضاً منطئ مادة اللغة العربية وخصااصها التي ال بد من أخذىا في عملية التعلم، ووظاافها التي البد  (ٖ

  .من العمل على تلقيقها
 ١َِّٝ َبنَي ايطُّالَِّب ُْشاِفُغ ع٢ً ايًَُّػ١ِ ايَعَسِب : َنَٝف 
 والنالء لهذه اللغة يأتي من باب االنتماء لهذه .. ال شك في أف اللغة العربية ىي قلب الهنية القنمية والنطنية وروح ىذه األمة

األرض وثقافتها وللغتها لغة القرآف الكريم فهي لغة حضارة ولساف مشترؾ يجمع بين أكثر من مليار مسلم في شتى أنلاء الكرة 
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ولغتنا اليـن تمر بمرحلة غاية في الخطنرة بهدؼ تهميشها والتقليل منها رغم أنها لغة اإلبداع واالبتكار والتطنر .. األرضية
 . واالختراع

  وما يلدث اليـن للغة العربية ىن نفس المخطط بل أخطر مما حدث في أياـ االستعمار خاصة بعد أف تلنؿ التعليم في
. المدارس والجامعات إلى اللغة اإلنجليزية

  إف تنسيع مصادر تعلم اللغة العربية لتتجاوز الصف والكتاب المدرسي ىن السبيل النحيد لتطنير مهارات الطالب في االستماع
واللديث بالعربية المعاصرة، فضبلً عن أف الكتاب المدرسي يجب أف يتخطى الشكل النرقي البلت ويستفيد من إمكانيات 

. ثقافة الصنرة واللاسنب
  إف إعداد مقررات اللغة العربية لغير المتخصصين بها ىن النسيلة اللقيقية إلبقاء صلة الطالب الجامعي باللغة العربية وإكسابو 

  .المهارات األساسية
 إف تعلم لغة أجنبية وإجادتها ضرورة في عصرنا ولكن ىذا ال ينبغي أف يتم على حساب اللغة القنمية .  
 ١َِّٝ ُِٖ يف احِلفاِظ ع٢ً ايجَّكاَف١ِ ايَعَسِب ََٚدُٚز : ايطًَََّب١ُ ايَعَسُب 
 ما يلييجب لهم من حقنؽ  ومما:  
  .التنشبة السليمة من األىل منذ الصغر على حب وتعظيم الثقافة العربية (ٔ
  .تنفير كافة النساال التعليمية واإلرشادية لهم وإتاحتها دوف (ٕ
  .وضع مناىج دراسية وطرؽ تعليمية تعطى للطلبة الفرصة للتزود بالمعرفة خارج نطاؽ المنهج الدراسي المقرر (ٖ
إضافة مناىج لتدريس اللغة العربية على كافة الكليات بما فيها الكليات العملية والتي تعتمد فيها الدراسة على لغات أخرى  (ٗ

.  كاإلنجليزية
  .إقامة ندوات وورش عمل لتثقيف الطلبة وزيادة وعيهم بالثقافة العربية (٘
  . إقامة األنشطة التي تلفز الطلبة على صقل معارفهم ومهاراتهم اللغنية والثقافيةتشجيع (ٙ
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 ٌِٗٝد   :َتُ

  ىل ىناؾ قضية بين الدين والعلم يمكن أف تبلث؟ -
ىل العبلقة التي بين الدين والعلم ىي ما بين كفتي الميزاف من تنازف وتراجح؛ فإذا خفت كفة أحدىما ثقلت كفة ااخر؛  -

بليث إذا ساد الدين انلسر ظل العلم، واستنلى الجهل على الناس، وانتشرت الترىات واألباطيل، وإذا ساد العلم انكمش 
ظل الدين، وضمر وجنده، وانزلئ الناس في الشهنات والمصالح الذاتية فبل يجدوف ما يقندىم إلى اللئ والعدؿ، ويلملهم 

على رعاية الفضيلة وانتهاج سبلها؟ 
  ،إف التاريخ يشهد بمساىمة األدياف في بناء اللياة اإلنسانية، والتأثير في عقنؿ الناس وقلنبهم وإقامة المجتمعات واللضارات

. وفي غرس الفضاال واألخبلؽ، وتكنين العادات الطيبة، وتنظيم اللياة اإلنسانية، وضبط حدود اللقنؽ والناجبات بين الناس
  فقد سجل التاريخ ذلك في حياة الفراعنة والينناف والروماف والهنند والصينيين والبابليين واألشنريين، وىم يديننف بديانات وضعية

  .فكيف باألمم التي تدين بديانات سماوية بعث الرسل بها لخير البشرية جمعاء
  ،إنو ال يمكن لعاقل عرؼ وظيفة الدين ومكانتو في حياة البشر أف ينكر حقيقة سلطانو على النفنس، واقتداره على قيادة الناس

وإلزامهم كلمة التقنى؛ إذ كيف لئلنساف أف يسير ُعطبلً من المرشد الذي يُػَبصّْره بمعالم الطريئ، ويهديو سناء السبيل؟ 
  ىل الدين في أي مجتمع ىن حقاً علة وقنع اإلنساف في الضعف والهناف؟ وىن علة تأخر المجتمعات وانلطاطها، وأف ذلك

يتبين بمقارنتها بما آؿ إليو حاؿ المجتمعات المادية المللدة من تقدـ وتطنر؟ 
  أحقاً أف النهضة العلمية اللديثة والمدنية التي نشأت وتطنرت في المجتمعات المادية المللدة قامت .. وثم سؤاؿ أخير

منفصلة عن الدين، بعيدة عن مؤثراتو؟ 
 َُِع َٚامُلذَت  ِٕ ُ٘ ِيإِلْطا َُّٝت ِّ َٖ ََٚأ  ِٔ :  َتعِسُٜف ايدِّٜ

: تعسٜف ايدٜٔ  (1
 يعني الذؿ والطاعة والخضنع واالنقياد لنضع معين، ىذا النضع إما أف يكنف إلهياً أو غير إلهي   .
 وضع إلهي يرشد إلى اللئ في االعتقادات وإلى الخير في السلنؾ )):  ىناؾ من يرى أف الدين

(. (والمعامبلت
  قنة ))وىناؾ من ينتقد ىذا التعريف، ويرى أف الدين أعم من أف يكنف خاصاً بالدين السماوي؛ وأنو يشمل كل األدياف، فهن

  (.(سماوية أو وثنية، مادية أو معننية ُتعَبد وُتسيَّد وَتطَاع
  وال ريب في أف التعريف الثاني أصح؛ فهن المنسجم مع معنى الدين في القرآف الكريم؛ فقد استعمل القرآف الكريم ىذه المفردة 

﴿َلُكْم : مع النثنية ديانة أىل مكة، وىي غير سماوية، واستعملها مع اإلسبلـ وىن الدين السماوي اإللهي اللئ في قنلو
  .ِديُنُكْم َوِلَي ِدين﴾

 ووصف اهلل اإلسبلـ بأنو الدين اللئ الذي أظهره اهلل على جميع األدياف الباطلة سماوية كانت أـ وضعية؛ قاؿ  : ُىَن الَِّذي﴿
يِن ُكلِّْو﴾  . َأرَسَل َرُسنَلُو بِالُهَدى َوِديِن الَلئّْ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدّْ

 
 

ُِ  :امُلشاَعَس٠ُ ايجَّاِيَج١َ َعػَس٠َ َٚايِعً  ُٔ ايدِّٜ
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:  أ١ُٖٝ ايدٜٔ يإلْطإ ٚاجملتُع  (2
  األدياف ذات حضنر مؤثر في حياة اإلنساف، وفي بناء المجتمع مهما كاف ىذا الدين من الصلة أو البطبلف، وما من مجتمع إال

  :وقد تدين، فالتدين تأتي أىميتو لئلنساف والمجتمع من النناحي التالية
أنو فطرة خلئ عليها اإلنساف، ينزع إليها ليشبع حاجة الروح إلى اإليماف بالمعبند، ويستمد منها عقيدتو ومفاىيمو للنجند  ( أ

.  واللياة، ويضبط بو أمنر حياتو
أنو ضرورة حينية الستكماؿ وجند اإلنساف، واستقرار حياتو، وانتظاـ معيشتو، يستمد منو القنة الدافعة إلى العمل، ويتزود منو  ( ب

. الصبر على مكاره اللياة، والثبات في وجو تياراتها الهااجة، وعناصفها القنية
أنو ضرورة اجتماعية يتم عن طريقها التأكيد على اإليماف بالقيم والفضاال، وااللتزاـ باألحكاـ والقنانين التي تعنى بتنظيم شؤوف  ( ت

اللياة؛ فإنو إذا ُقدّْر لمجتمع أف يضرب بسهم في مجاؿ االلتزاـ بالمبادئ والقيم فلن يجد قنة أقنى من الدين تلمل أفراده 
  .على التمسك بزمامها، وترد الشارد منهم ، وتتجو بهم جميعاً نلن الكماؿ والمثالية

 ٘تعسٜف ايعًِ ٚأُٖٝت  :
:  تعسٜف ايعًِ (1
 (إدراؾ الشيء بلقيقتو):  يعني اليقين والمعرفة واإلدراؾ، وىن نقيض الجهل، وىن كما قاؿ الراغب األصفهاني.  

 االعتقاد الجاـز المطابئ للناقع الناتج عن دليل؛ فإف لم يكن كذلك كاف ظناً أو جهبلً أو تقليدًا، ويطلئ على الصفة :أو ىن -
.   الراسخة التي يدرؾ بها اإلنساف الكليات والجزايات

  مجمنعة المعارؼ واللقاائ التي وصلت إلى اإلنساف عن طريئ النحي، أو تنصل إليها من خبلؿ تفكيره 
.  ومبلحظاتو وتجاربو طناؿ فترة حياتو

 صنف طبيعي لئلنساف يقف عليو بفكره، ويهتدي إليو :  وقد وضح ابن خلدوف ىذين الننعين من العلـن وبين أنهما صنفاف
. بمداركو، وصنف نقلي يستند إلى الخبر عن الناضع الشرعي، ال مجاؿ فيها للعقل إال في إللاؽ الفروع من مساالها باألصنؿ

  إف العلم وفئ ىذين المعنيين تراث متراكم من المعارؼ واللقاائ والمعلنمات، يعنى بدراسة الجزايات، ويتجو نلن العمئ في 
.  المساال واالىتماـ بالتخصص العلمي

 األوؿ علـن دينية وإنسانية خاصة بأمة بعينها كعلـن الدين واألدب والتاريخ واالجتماع، وااخر :  وتنقسم ىذه العلـن إلى قسمين
. علـن حسية تجريبية تطبيقية مشاعة ساىمت في إنشااها وتراكمها كل األمم

:  أ١ُٖٝ ايعًِ (2
  النناحي التالية العلم ضروري لئلنساف والمجتمع، وتأتي أىميتو من:  
أنو وسيلة التلرر من الجهل والخرافة والنىم، فالعلم يطارد ىذه اافات كما يطارد الننر الظبلـ، وال يمكن أف يستقيم حاؿ  ( أ

إنساف من غير علم ينير لو طريئ حياتو، ويهديو إلى الخير، كما أف المجتمع ال يمكن أف يستقر ويتطنر إذا لم يعتمد على العلم 
  .النافع، ويأخذ بأسباب اللضارة والتطنر

، وطريئ معرفة اهلل ومعرفة شرعو، وأداة إصبلح أمر اإلنساف في الدنيا وااخرة؛ فإف أنو سبيل الخلنص من العبندية لغير اهلل ( ب
  .التكليف مناط بالعقل، وىن وسيلة فهم الخطاب الشرعي وإدراؾ مراد الشارع
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أنو أداة استعماؿ العقل واللناس للنصنؿ إلى المعرفة، وأداة تدبر القرآف إلصبلح النفس، وأداة التفكر في ملكنت السمنات  ( ت
.  ، وأداة التعرؼ على أمنر الدنيا عن طريئ المبلحظة والتأمل إلصبلح حاؿ اإلنساف وبيبتوواألرض إلدراؾ سنن اهلل

  ،وإذا كاف العلم المؤدي إلى معرفة اهلل ومعرفة شرعو يستند على النحي فإف العلم الطبيعي والتجريبي يستند على البرىاف واليقين
. ((َأنْػُتْم َأْعَلُم ِبُشُؤوِف ُدْنياُكم)): وقد أحيل اإلنساف فيو إلى عقلو واجتهاده؛ لقنؿ الرسنؿ

  ىن ملاولة اكتشاؼ حقاائ معينة عن العالم ومن ثم القنانين التي تصل اللقاائ  (برتراند رسل)وغاية ما يهدؼ إليو كما يقنؿ
ببعضها بليث يمكن التنبؤ بلنادث مستقبلية، ويتم ىذا عن طريئ المبلحظة والتفكير الذي يستند عليهما، وتأتي أىمية ىذا 
العلم من ناحية قدرتو على تنظيف المعرفة إلنتاج وساال الراحة والرفاه التي كانت مستليلة، أو ذات كلفة عالية في حقبة ما 

.  قبل ىذا العلم
 ًِٚسد٠ ايدٜٔ ٚايع  :
  اإلنساف بلاجة إلى الدين والعلم، فهما يهيباف لو اللياة الكريمة، ويمنلانو حقنقو، وينظماف حياتو وعبلقاتو بغيره، ويستلثانو 

على الفهم والتفكير والعمل، ويرشدانو إلى ما فيو مصللتو؛ لذا كاف من الضروري أف يكنف الدين والعلم في صلبة مستمرة، 
وألفة داامة، وأف يكنف العلم وما يتنصل إليو من نتااج داعما للقاائ الدين، ومصدقا لما جاء بو، وأف يكنف الدين بمعتقداتو 

. وأحكامو وشرااعو شاحذا للعقنؿ، وُمَبصّْرا للقلنب، وىاديا لها إلى منهج اللئ المبين والنفع للناس أجمعين
  إف اإلنساف بلاجة إلى الدين والعلم ال يغنيو أحدىما عن ااخر، فالعلم ال يغني عن الدين، فقد يخيل ألحد أف اإلنساف بالعلم 

يستطيع أف يتجو في حياتو نلن الخير فبل يضل الطريئ، وال يشقى، إف ذلك ملض ادعاء ال تقـن لو حجة من واقع اللياة، وال 
من شناىد التاريخ، فما كاف العلم وحده ينماً عاصماً لئلنساف من الزلل الخلقي، وال قادراً على إقامة وازع في نفسو يردعو عن 

  .اتباع الهنى
  خبلفاً للدّْين الذي يزجر صاحبو عن ارتكاب اإلثم، وإذا ارتكبو متعمداً جعلو يشعر بالخطأ والندـ، إنو ال شيء يقـن مقاـ الدين 

.  في إقامة النازع القني اليقظ الذي يقـن دااماً بين اإلنساف وبين ننازع السنء والضبلؿ
  فهل يا ترى يقـن العلم الطبيعي والتجريبي ىذا المقاـ؟ فيبعث العلم بقاننف الجاذبية أو الذرة أو بمعلنمة علمية أخرى لدى 

.  اإلنساف اإلحساس باإلثم والشعنر بالناجب ما يبعثو الدين
 كما أنو ال شيء يقـن مقاـ العقل في إثبات اإليماف والقطع بصلتو وصدقو   .
  وىذا يعني أف اإليماف يمازج العقل، ويقيمو دليبلً ىادياً إليو، بليث ال يبقى أثر لتنىم أف اإليماف على الدواـ تسليم بما يأباه 

العقل، وأف العقل وظيفتو القبنؿ الملض؛ فليس لو حئ اللكم على أدلة الدين، واستنباط األحكاـ من مظانها بلسب قدرتو 
.  من الفهم واإلدراؾ

  صلة الجانبينإف ثمة أمراً آخَر ال بد منو لتلقيئ االنسجاـ التاـ بين الدين والعلم وىن  :
.   بليث يكنف قااماً على مصدر منثنؽ، خالياً من الهنى والخرافة والباطلجانب الدين -
.   بليث يكنف قااماً على دليل صليح من النقل أو العقل سالم من الظن والتخمين والكذبوجانب العلم -

  وكاف من فضاال اإلسبلـ التي تميز بها بين األدياف أنو ارتكز على العلم، وحث أتباعو على البلث عن حقااقو، وفتح لهم أبناب 
:  التفكر في ىذا الخلئ الناسع المليء بالسنن الكننية والقنانين العلمية
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 فضيلة اإلسبلـ الكبرى أنو يفتح للمسلمين أبناب المعرفة، ويلث على ولنجها والتقدـ فيها، وقبنؿ كل )):  يقنؿ العقاد
مستلدث من العلـن على تقدـ الزمن، وتجدد أدوات الكشف ووساال التعليم، وليست فضيلتو الكبرى أنو يقعدىم عن الطلب، 

(.  (وينهاىم عن التنسع في البلث والنظر؛ ألنهم يعتقدوف أنهم حاصلنف على جميع العلـن
  لقد دفع اإلسبلـ اإلنساف نلن التعرؼ على أسرار الكنف ونناميسو، والتنسع في الكشنؼ العلمية فكاف في ذلك انتصار لقضية 

الدين؛ إذ ال خنؼ على اإلسبلـ من البلث العلمي؛ فاللقيقة ال تخشى البلث، واإلسبلـ على يقين من أف البلث العلمي 
. السليم والتأمل السديد ينصبلف إلى نفس النتااج التي يقررىا

 وكاف ىذا االتجاه أيضاً داعماً لقنة اإلنساف التي تزداد صبلبة كلما استزاد من معين اإليماف باهلل  ؛ فليس معدف الدين من
معدف الضعف في اإلنساف، وليس اإلنساف المؤمن ىن الناىي الهزيل، وربما كاف األصح واألولى في التقدير والتلقيئ أف عظم 

.  العقيدة في اإلنساف على قدر إحساسو بعظمة الكنف والتدبر في أسراره وخفاياه
 ايضساع بني ايدٜٔ ٚايعًِ يف أٚزٚبا  :
  حدث صراع مرير في القروف النسطى بين رجاؿ الكنيسة الكاثنلكية في روما ورجاؿ العلم التجريبي نتيجة أبلاثهم واكتشافاتهم 

التي بينت بطبلف بعض ااراء في المساال الفلكية والجغرافية التي أضفت الكنيسة عليها صفة الدين، وجعلتها جزءا من 
النصنص المقدسة التي يمنع نقضها أو نقدىا أو مناقشتها، ورأت أف في نتااج ىذه األبلاث والكشنؼ جرأة على الكنيسة 
التي كانت تمسك بزماـ السلطة على كافة أصقاع أوروبا ، وىدما لتعاليمها؛ لذا نظرت إلى ىذه اللركة العلمية القاامة على 

العقل بلذر وتنجس خنفاً على سلطانها ومكانتها، لكن الصراع ما لبث أف تفاقم بين الطرفين منعكساً سلباً على العبلقة بين 
الدين والعلم، فقد قامت الكنيسة بهجمة شرسة على العلماء، فكفرتهم وَبدَّعتهم واستللت دماءىم، وأنشأت لمعاقبتهم ملاكم 

.  التفتيش
  ـ على عشرة آالؼ ٜٜٗٔ– ـ ٔٛٗٔفعلى سبيل المثاؿ حكمت ملكمة التفتيش في مدة ال تزيد على ثمانية عشر عاماً من

ومبتين وعشرين شخصاً باللرؽ أحياء فأحرقنا، وعلى ستة آالؼ وثمانمبة وستين بالشنئ فشنقنا، وعلى سبعة وتسعين ألفاً 
. وثبلثة وعشرين شخصاً بعقنبات مختلفة فنفذت

  بسبب قنلو بأف األرض تدور حنؿ الشمس، وأف ىناؾ كناكب سيارة تزيد عن  (غاليلن)ومن العلماء الذين اضطهدتهم الكنيسة
ـ بناًء على حكم صدر من ٘ٔٙٔالسبعة التي ذكرت في الكتب المقدسة، فقد اعتبروا ذلك ننعاً من اإلللاد، فسجن سنة 

البابا أورباف )ملكمة التفتيش في روما، مما اضطره إلى التراجع عن آرااو، وأقسم على أف يعلن تنبتو وىن جاث على ركبتيو أماـ 
.  ألعن واحتقر خطأَ القنؿ وىرطقة االعتقاد بأفَّ األرض تدور: قاابلً  (الثاني

  لتقريره  (برونن)من قبضة الكنيسة بتدارؾ المنت لو عقنبة على قنلو بكروية األرض، وطاردت الكنيسة  (كنبرنيكس)وأفلت
  .كروية األرض ودورانها إال أنو قبض عليو بالبندقية، وسجن بروما، ثم أحرؽ حياً 

 

. تعسف الكنيسة وتسلطها على رجاؿ العلم والفكر (ٔ
. تبني الكنيسة لبعض النظريات الفلكية وااراء الجغرافية (ٕ
. تعنت الطرفين في التمسك بآرااهما (ٖ
.  اختبلؼ المنهج العلمي عن الدين السااد في أوربا (ٗ
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  إف حقيقة ىذا الصراع لم تكن بين الدين بصبغتو اإللهية النقية، وإنما بصبغتو الملرفة التي كانت عليها النصرانية في تلك الفترة
.  من الزمن

 وإف ما حققو العلم من انتصار كاف في المناقع التي انتصر فيها العقل واليقين على الخرافة والنىم   .
  إف اللئ من الطرفين ىن الذي انتصر فلن كانت تعاليم الكنيسة حقاً خالصًا، والعلم بمنهجو الجديد في أوروبا يقيناً مجرداً لما 

.  حدث ىذا الصراع
  وإنو من المؤسف أف جناية رجاؿ الدين على اللقيقة العلمية كانت أشنع من جناية أنصار المنهج اللسي التجريبي عليها، وأف 

.  كبل الطرفين كاف مسؤوالً عن النتااج المؤسفة لهذا الصراع
 ًَِٛقف اإلضالّ َٔ ايع  :
 اإلسبلـ ىن دين العلم، فقد كانت أوؿ آيات كتابو الكريم نزوالً ىي أمر بالقراءة، قاؿ : اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَئ َخَلَئ﴿

.  اإلنساَف ِمْن َعَلٍئ اقَرأ َورَبَُّك اأَلْكَرـُ الَِّذي َعلََّم بِالَقَلِم َعلََّم اإِلنساَف ما َلْم يَػْعَلم﴾
 كما أف اهللف َوالَقَلِم َوما َيْسُطُروَف﴾؛ وفي ىذا داللة عظيمة على احتفاء اإلسبلـ بالقراءة :  أقسم فيو بالقلم تعظيماً لو﴿

.  والكتابة لما لهما من أىمية بالغة في تقييد العلم والمعرفة وضبطهما
 َيرَفع اهللُ الَِّذيَن آَمُننا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتنا الِعلَم َدرَجاٍت﴾: كما أف اهلل رفع درجات العلماء تقديراً لمكانتهم، وتعظيماً لشأنهم﴿  .
 َوَمْن يُػْؤَت الِلْكَمَة فَػَقْد ُأْوِتَي َخيراً َكِثيرًا﴾ وقاؿ : وما ذاؾ إال لكنف العلم نعمة إلهية يخص اهلل بها من يشاء من عباده﴿

.  ((الُعَلَماُء َورََثُة األنِبياءِ )): الرسنؿ
 ومصدر العلم ىن اهلل؛ إذ قاؿ :﴾الرَّحَمُن َعلََّم الُقرآَف َخَلَئ اإِلنساَف َعلََّمُو الَبياَف﴿  .
 وقاؿ  :﴾وعلم آدـ األسماء كلها﴿  .
 وقاؿ  :﴾وفنؽ كل ذي علم عليم﴿  .
 وقاؿ  :﴾وعلم اإلنساف ما لم يعلم﴿  .

﴿وما يعلم : إال أف طريئ اإلنساف إلى ىذا العلم بلسبو، فصنف منو يصل إليو عن طريئ النحي، وىن ما دؿ عليو قنلو -
.  تأويلو إال اهلل والراسخنف في العلم﴾

والصنف ااخر يصل إليو عن طريئ العقل بالتفكير والمبلحظة والتأمل والرصد والتجربة والسير في األرض والنظر في خلئ اهلل  -
﴿وسخر لكم ما في السمنات وما في األرض : ﴿فاعتبروا يا أولي األبصار﴾، وقاؿ: للبلث عن سننو الكننية؛ قاؿ

.  جميعا منو إف في ذلك ايات لقـن يتفكروف﴾
 ما كاف مبنياً على مصادر صليلة أو تفكير صليح أو تجارب ثابتة بعيداً عن الجهل والظن والكذب :والعلم الصليح ىن   .
 قاؿ  :فمن أظلم ممن افترى على اهلل كذباً ليضل الناس بغير علم﴾، وقاؿ﴿ : ،﴾َوال تَػْقُف ما ليس لك بو علم﴿

.  ﴿قل ىاتنا برىانكم إف كنتم صادقين﴾: وقاؿ
 وعمنماً فإف العلم في اإلسبلـ فريضة واجبة يتقرب بها إلى اهلل، وطريئ من طرؽ العبادة ينصل إلى الجنة  .
 قاؿ  :(( ٍطََلُب الِعلِم َفرِيَضٌة َعلى ُكلّْ ُمسِلم)) .
 وقاؿ  :(( َِمْن َسَلَك َطرِيقاً يَلَتِمُس ِفيِو ِعلَماً َسهََّل اهللُ َلُو َطرِيقاً إلى الَجنَِّة، َوِإفَّ الَمبلِاَكَة َلَتَضُع َأجِنَلَتها ِلطاِلِب الِعلم)) .
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 وبناء على ىذا اللكم اعتنى علماء المسلمين بعلـن الدين بياناً وتنضيلاً واستنباطاً مستندين في فهمهم على كتاب اهلل ،
.  ، واشتغلنا بها بلثاً ودراسًة وتعليماً وسنة نبيو

  فأنشؤوا المدارس، وأقامنا حنانيت النراقين التي كانت أسناقاً للعلماء ومناظراتهم، وشيدوا المكتبات لخدمة العلم، وتيسير
. االطبلع على ما ألف من علـن

  ولم يكن االىتماـ مقصنراً على علـن الدين بل شمل العلـن التي تعتمد على اللس والتجريب، فإف اللس والتجربة يعداف
.  أساسين لهذا الصنف من العلـن

  أف اللس أصل من أصنؿ العلم، وأف ابن تيمية بين في كتابو نقد  ((التقريب في حدود المنطئ))فقد أكد ابن حـز في كتابو
.  المنطئ أف االستقراء ىن الطريقة النحيدة المنصلة إلى اليقين

 فالمنهج التجريبي وليد الفكر اإلسبلمي وليس من ابتكار الفكر الغربي  .
  ليس لروجر بيكنف وال لسميو الذي جاء بعده اللئ في أف ينسب إليهما الفضل )): ((بناء اإلنسانية))يقنؿ بريفنلت في كتابو

(. (في ابتكار المنهج التجريبي، فلم يكن روجر بيكنف إال رسنالً من رسل العلم والمنهج اإلسبلميين إلى أوروبا المسيلية
  ، وكاف من مظاىر االعتماد على اللس والتجريب في العلم الطبيعي عناية علماء المسلمين بعلم الفلك ومعرفة طنالع النجـن

أحد  (البتَّاني)وذلك لمعرفة منازؿ الهبلؿ وأوقات الصبلة والصياـ واللج، ولهذا الغرض أنشبت المدرسة الفلكية ببغداد، ويعد 
، وقد استطاع المسلمنف دراسة حركة ((الستيعاب في وضع اإلسطرالب)ا)عشرين عالماً فلكياً في العالم، وألف البيروني كتاب 

الشمس وانلرافها، ومعرفة االنلراؼ القمري الثالث الذي عد اكتشافاً جديدًا، كما اعتنى علماء المسلمين بالرحبلت 
.  الجغرافية، فكتبنا عن المسالك وطرؽ القنافل والبريد، ووصفنا الجباؿ والبلار واألنهار

  خريطة اشتملت على أماكن لم تعرؼ إال من قريب (األدريسي)ورسم  .
 ((الجبر والمقابلة))أوؿ من ألف في علم الجبر، لو كتاب  (الخنارزمي)فكاف  بعلـن الرياضيات كما اىتم علماء المسلمين  .
  وفي علم ((استخراج األوطار))، وألف البيروني كتاب ((األشكاؿ الهبللية))وكتاب  ((تربيع الداارة))وألف ابن الهيثم كتاب ،

.  الذي أسسو على دراسة تجريبية ((البصريات))كتابو  (ابن الهيثم)الفيزياء وضع 
 كاف المسلمنف أوؿ من استعمل طرؽ التصعيد والتبلنر والتذويب والتصفية الستخراج المناد أو مزجها، وأوؿ وفي علم الكيمياء 

.  (حامض الكبريتيك)من صنع المراىم والدىانات، وأوؿ من حضر اللنامض مثل تلضير زيت الزاج 
 بلغ علماء المسلمين درجة من التفنؽ والريادة، فقد بقيت كتبهم تدرس في جامعات الغرب إلى عهد قريب، وفي علم الطب 

. تلدث فيو عن صناعة الطب ((اللاوي))ولو كتاب  (الرازي)ومن مشاىير أطباء المسلمين 
 وقد  ((القاننف))الذي ألف كتاب  (ابن سينا) ومن عباقرة الطب ، الذي كاف ملط إعجاب في جميع األوساط العلمية إلى اليـن

وغيرىم، وبرز المسلمنف كذلك  (ابن النفيس)و (الزىراوي)و (جابر بن حياف): ترجم إلى عدة لغات، ومن األطباء المشهنرين
منهاج البياف فيما ))كتاب  (ابن جزلة)في علم الصيدلة، فقامنا بفن المستلضرات كتلضير األشربة واللعنؽ واللزقات، وألف 

.  جمع فيو أسماء األعشاب والعقاقير( (يستعملو اإلنساف
 ؛ فقد تمكننا من تطنير العلـن التي ورثنىا من األمم األخرى إف انجازات علماء المسلمين في العلـن التجريبية ال يمكن حصرىا

.  كعلـن الفلك والطب
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  بل إنهم ابتكروا علنماً جديدة كعلمي الجبر والكيمياء، واعترؼ لهم بهذا الفضل علماء أوروبا الذين ال يزالنف يكتشفنف من كننز
 ((التنازع بين العلم والدين))في كتابو  (داربر)علنمهم وأسرار معارفهم ما يستفيدوف منو في تلسين أمنرىم وزيادة معرفتهم فهذا 

يشيد بعلماء المسلمين وأنهم كاننا متبعين في أبلاثهم األسلنب العملي التجريبي بعد أف تلققنا من أف األسلنب العقلي 
النظري ال يؤدي إلى التقدـ، وأف النصنؿ إلى اللقيقة في ىذه العلـن ال يكنف إال بمشاىدة اللنادث ذاتها؛ لذا كاف شعارىم 

. في أبلاثهم األسلنب التجريبي والعمل اللسي
  إف ىذا المنهج ىن الذي قاد المسلمين ألف يكنننا أوؿ واضعي علم الكيمياء، وأوؿ من اكتشف آالت التقطير والتصعيد

...  واإلسالة والتصفية الخ
  آالت قياس أبعاد )وىن الذي جعلهم يستعملنف في أبلاثهم الفلكية ااالت المدرجة والسطنح المعلمة واإلسطرالبات

، وبعثهم على استخداـ الميزاف في العلـن الكيمااية الخ، وىن الذي جعلهم يترقنف في الهندسة وحساب المثلثات، (الكناكب
.  وَىمَّ بهم الكتشاؼ علم الجبر

  إف ذلك غيض من فيض، يصعب حصره واإللماـ بو، وكاف لنتااج ىذه العلـن أثر جلي في تطنير فننف الزراعة في أساليب الري
والتسميد وتربية اللينانات وإدخاؿ زراعة األرز والسكر والبن، وانتشار المعامل والصنااع كنسج الصنؼ واللرير والقطن وإذابة 

.  المعادف وسبكها وتهذيبها
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 متٗٝد:  

  اً للنظاـ الذي يلقئ ظلت األمة اإلسبلمية متماسكَة البناء اللضاري، متألقة في سماء اإلبداع والعطاء، ممثلة نمنذجاً فذَّ
.  لئلنساف إنسانيتو ويلفظ لو كرامتو ويضمن لو فعالية مطردة في مجاالت التقدـ

  ولم يتلقئ ىذا إال بفضل ذلك المنهج اللضاري الشامل الذي لم يترؾ صغيرة وال كبيرة مما يلتاجو اإلنساف في مسيرتو
.  اللضارية إال ىيأه ووفره

  وما ىن قابل لبلجتهاد بناسطة العقل وضع لو الضنابط الدقيقة التي تعصم العقل من الزيغ في حركتو االجتهادية، وبذلك وصلت
...  األمة اإلسبلمية قمة االزدىار وقمة العطاء

  ولكن أتى عليها حين من الدىر وجدت نفسها وقد ولى عنها ذلك المجد الزاىي فرجعت القهقرى، وبتعبير آخر تخلفت
. وتأخرت، وحلت بها األزمة

 فما ىي األسباب التي كانت وراء التخلف؟ وكيف السبيل إلى بعث اللضارة من جديد؟   
 َفّٗٛ ايتدًف:  
 

  اـ)): ما يلي (مادة تخلف)البن منظنر  ((لساف العرب))جاء في : والتخلف... وجلست خلف فبلف أي بعده... الخلف ضد ُقدَّ
.  التأخر

 حتى إف الطاار ليمر بجنباتهم فما )): فخلَّفنا فكنا آخر األربع أي أخَّرنا ولم يُقدمنا، واللػػػديث ااخر:  وفي حديث سػػػعد
إذا تقدـ بعضهم على : ؛ أي((استػػػػنوا وال تختلفنا فتختلف قلنبكم: ))، ومنو اللديث((يخلفهم أي يتقدـ عليهم ويتركهم وراءه

؛ يريد ((لُتَسنُّفَّ ُصفنَفكم أو ليخالفنَّ اهلل بين وجنىكم)): بعض في الصفنؼ تأثرت قلنبهم، ونشأ بينهم الخلف، وفي اللديث
(.  (أف كبلً منهم يصرؼ وجهو عن ااخر وينقع بينهم التباغض؛ فإف إقباؿ النجو على النجو من أثر المندة واأللفة

 َتدًفٕٛ عٔ َاذا؟  
 

  إف مفهـن التخلف يتضمن أو يفترض وجند نمنذج يجسد التقدـ وآخر متخلف عنو، فمشيت خلف فبلف يعني أنني تخلفت
.  عنو، وتخلفت عن الركب يعني أف تخلفي يقاس بالمنقع الذي يلتلو ذلك الركب في المسار الذي يفترض السير فيو

  ومن ىذا المنطلئ نجد كثيًرا من الكتاب والباحثين الذين أثاروا قضية تخلف المجتمع المسلم يروف أف ىذا المجتمع متخلف
.  بالنسبة للمجتمع الغربي وقد خضعنا في نظرتهم تلك، للمقياس الذي أشاعو الغرب للتقدـ والتخلف

  وىن اعتبار نمنذجو ممثبلً للتقدـ، واعتبار نماذج بلداف آسية وإفريقية وأمريكا البلتينية نماذج التخلف، ولم يقصر ذلك على
الجنانب التقنية والعلمية والصناعية ومستنيات المعيشة، وإنما مدىا إلى القيم واألخبلؽ ومكننات الشخصية، فاعتبر نمنذجو 

  .معيار التقدـ وأخذ يقيس عليو النماذج األخرى، التي ستعتبر متخلفة بالضرورة ما دامت وحدة القياس ىي النمنذج الغربي
  والناقع أننا عندما نلكم على أمة بالتخلف فبل بد لنا من مقياس نستند إليو في ذلك اللكم، ولكن الذي ينبغي أف ينعقد عليو

.  يقيننا أف ذلك المقياس ليس ىن إطبلقًا نمنذج الغرب وحضارتو المادية

ِِٗ :امُلشاَعَس٠ُ ايسَّاِبَع١ُ َعػَس٠َ ُِٗٛض ِب ُّ ٌُ اي ََٚضِبٝ ُِنَي    َتَأخُُّس امُلطًِ
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  وإنما ىن النمنذج اإلسبلمي المتكامل الذي تجسد على أرض الناقع ردًحا من الزماف وأشع بأنناره على البشرية كلها، وال يزاؿ
. إلى ااف وإلى األبد مثاالً ترنن إليو األبصار والعقنؿ التي تدرؾ المعنى اللئ لللضارة والتقدـ

  والسبب في ذلك واضح، وىن أف النمنذج الغربي قد قاـ على أساس مادي صرؼ وعلى رؤية مبتنرة لمفهـن التقدـ مشتقة من
وىي رؤية ال تلتل منها القيم األخبلقية والفضاال التي تسمن بلياة اإلنساف وتميزه عن ... رؤيتو للكنف واللياة واإلنساف

  .الليناف حيًزا يذكر
  ومن ىنا وجب تلرير عقنؿ المسلمين من ذلك االقتراف الخطير الذي درجت على استساغتو، وىن االقتراف بين التقدـ ومجتمع

الغرب، غافلين كل الغفلة عن أف ذلك الطراز من التقدـ إذا وضع في ميزاف اإلسبلـ سيكنف مصيره الرفض ألنو يهتم بإشباع 
حاجات اإلنساف المادية، ويخنئ فيو حاجاتو الروحية، وىن في النتيجة والمآؿ سينعكف على منتنجاتو المادية ويدمرىا تدميًرا، 

   .في غياب اللصن األخبلقي الذي يلمي مكاسب اإلنساف اللضارية ويصننها من الفساد
  إننا عندما نللل مكننات اللضارة الغربية في ضنء ما سبئ ننتهي إلى وضعها في قفص االتهاـ، بل إننا ال نتردد للظة في

وصمها بنصمة التخلف ألنها بعيدة بأوضاعها وأجنااها عن النضع الذي ينبغي أف يكنف عليو اإلنساف؛ فبينما وتاار اإلنتاج 
المادي في تصاعد إذ باإلنساف يمعن في االرتكاس حتى وصل إلى ىذه الصنرة البااسة التي نراه عليها اليـن من تمزؽ وانلبلؿ 

  .وعبثية عمياء
  ومن ىنا فإننا عندما نتلدث عن التخلػػػػف اللضػػػاري لؤلمػػة العربػيػػػػة اإلسبلمػػػػية فبل يخطرفَّ بباؿ أصلاب العقنؿ الراجلة أننا

.  نقيس األمة اإلسبلمية على اللضارة الغربية
  بل إننا نصف األمة اإلسبلمية بالتخلف ونلن على يقين أف من أىم أسباب تخلفها الجرَي وراء نمنذج الغرب، وملاولة االقتداء

بو والسير في ركابو ورؤية اللياة كما يراىا ىن، واالصطباغ بصبغتو المادية التي حنلت اإلنساف إلى بهيمة ساامة، بل أضل 
.  سبيبلً 

  أزمة، ال بل أزمات؛ يعبر عنها في الممارسات السياسية واالجتماعية، واالقتصادية والتربنية  (مجتمعنا اإلسبلمي)إف في
.  والخلقية، وتأخذ طابع االزدواجية في السلنؾ، واالنلراؼ شبو الكلي عن أصالة المبادئ والقيم التي تنتمي إليها األمة

  واألزمة تلح علينا بصنر عدة ونراىا تقعد وتهبط تبًعا لمؤثرات كثيرة وأحداث متبلحقة، إال أف حدتها قد اشتدت وأصبلت تنذر
  .بشر مستطير؛ منو تدىنر األمة وانلبللها وانعداـ أثرىا وفاعليتها، واختزاؿ دورىا إلى مستنى ىامشي ال يعتد بو

 َا ٖٞ َعاٖس ايتدًف؟  
 للتخلف في العالم اإلسبلمي مظاىر عديدة تشمل مختلف أبعاد اللياة؛ مثل: 

 

.  التخلف الثقافي والفكري (ٖ.  التخلف االجتماعي (ٕ.  التخلف االقتصادي (ٔ
 .  التخلف العلمي والتقني (٘.  التخلف السياسي (ٗ
 دٗٛد اخلسٚز َٔ ايتدًف:  
  لن فلصنا سجبلت المبة سنة الماضية من أعماؿ المصللين والمفكرين وجهند األمة لنجدنا فيها كثير من النثاائ والدراسات

.  ومقاالت الصلف والمؤتمرات التي تتصل بمنضنع النهضة
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  ىذه الدراسات تعالج االستعمار والجهل ىنا، والفقر والبؤس ىناؾ، وانعداـ التنظيم واختبلؿ االقتصاد أو السياسة في مناسبة
أخرى، ولكن ليس فيها تلليل منهجي للمرض، أعني دراسة مرضية للمجتمع المسلم، دراسة ال تدع مجاالً للظن حنؿ المرض 

. الذي يتألم منو منذ قروف
 ففي النثاائ نجد أف كل مصلح قد وصف النضع الراىن تبعاً لرأيو أو مزاجو أو مهنتو .
  ،فهناؾ من رأى أف األزمة سياسية تلتاج حبلً سياسًيا، فركز كل جهنده في التغيير واإلصبلح السياسي، وانتقاد فساد اللكم

  .وملاولة تغيير أنظمة اللكم في الببلد اإلسبلمية
  وىناؾ من رأى أنها أزمة أخبلقية تستلـز حبلً أخبلقيِّا، فذىب إلى أف اللل يكمن في االلتزاـ بالخلئ اإلسبلمي الرفيع، واإلقبلع

  عن المعاصي بمعناىا الفقهي فقط، وبالتالي راح يتذمر من الفساد األخبلقي، واعتبره مكمن الداء
  وىناؾ من رأى أنها أزمة َعَقِديَّة تستلـز إصبلح العقيدة، وأْف ال حل إال بتخليص العقيدة من الكبلـ والفلسفة، وإعادة تعليم

الناس عقااد اإلسبلـ، وإقناعهم بأف اهلل ىن الخالئ وىن المعبند اللقيقي، وأف االلتزاـ بعقيدة التنحيد ىن اللل، فتنجو إلى 
. صياغة علم العقيدة من جديد بأسلنب آخر

 على حين أف كل ىذا التشخيص ال يتناوؿ في اللقيقة المرض بل يتلدث عن أعراضو .
  وقد نتج عن ىذا أنهم منذ مبة عاـ ال يعالجنف المرض، وإنما يعالجنف األعراض، وكانت النتيجة قريبة من تلك التي يلصل

. عليها طبيب يناجو حالة مريض بالسل، فبل يهتم بمكافلة الجراثيم، وإنما يهتم بهيجاف اللمى عند المريض
  (ايتأخس)أضباب ايتدًف:  
 أضباب داخ١ًٝ أضاض١ٝ :
  المرض كامن في نفس المسلم، وفي ثقافتو المنروثة من زمن االنلطاط، كما ىن كامن في سلنؾ المسلم وتصرفاتو الينمية، وفي

. واألزمة تكمن في األدراف العالقة بالمسلم من تراث االنلطاط عبر القروف.. قلبو وعقلو
 ْٟٛضبب خازدٞ ثا :
 المعامل االستعماري الذي يستغل ضعفنا وقابليتنا لبلستعمار.  
  - من االستعمار ونتااجو، من األمية بأشكالها، من الفقر رغم : أف يبرأ من آالـ كثيرة- ومنذ مبة عاـ - والمريض نفسو يريد

غنى الببلد بالمادة األولية، من الظلم والقهر واالستعباد، من ومن، ومن، وىن ال يعرؼ حقيقة مرضو ولم يلاوؿ أف يعرفو، بل 
. كل ما في األمر أنو شعر باأللم، وال يزاؿ األلم يشتد، فجرى نلن الصيدلية، يأخذ من آالؼ الزجاجات ليناجو آالؼ ااالـ

 وليس في الناقع سنى طريقتين لنضع نهاية لهذه اللالة المرضية؛ فإما القضاء على المرض وإما إعداـ المريض  .
 لكن ىناؾ من لو مصللة في استمرار ىذه اللالة المرضية سناٌء أكاف ممن ىم في الخارج أو ممن يمثلننهم في الداخل .
  لقد دخل المريض إلى صيدلية اللضارة الغربية طالباً الشفاء، ولكن من أي مرض؟ وبأي دواء؟ وَبَدِىيّّ أننا ال نعرؼ شيباً عن مدة

.  عبلج كهذا، ولكن اللالة التي تطَّرد ىكذا تلت أنظارنا منذ قرف، لها داللة اجتماعية يجب أف تكنف منضع تأمل وتلليل
 إف نهضة المسلمين تلتاج منا أف نعمل على إزالة معنقات النهضة من جهة، وصياغة مشروع نهضة من جهة أخرى .

 :َعٛقات ايٓٗغ١ :أٚال
  ىناؾ معنقات ذاتية ومعنقات منضنعية؛ فأما الذاتية فهي نابعة من ذاتنا اللضارية بفعل ما أصاب المسلمين من أمراض تصيب

المجتمعات واللضارات، وىي سنة اهلل في خلقو ال يمكن أف تلابينا ألننا مسلمنف، بل يصاب بها كل من لم يتلقئ بشروط 
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وأما المعنقات المنضنعية فهي العنامل الخارجية لتخلفنا وتأخرنا، وىي . وىي معنقات اجتماعية ونفسية وفكرية. التلصين منها
أساساً الهيمنة اللضارية الغربية وما جلبت علينا من مختلف التلديات بداية باالستعمار ونهاية بالعنلمة والغزو الفكري 

. واللضاري
 .صٝاغ١ َػسٚع يًٓٗغ١ احلغاز١ٜ :ثاْٝا
 ايٓٗغ١ َعٛقات: 
  (ادتُاع١ٝ ْٚفط١ٝ ٚفهس١ٜ)املعٛقات ايرات١ٝ  

 :املعٛقات االدتُاع١ٝ :أٚاّل
١َُّ يف ايجكاف١ (1 الجهل المركب الذي يتميز بو المثقف العربي يشكل مرضاً مزمناً ومعدياً ومتنارثاً بين األجياؿ ألف الجاىل : احَلسِف

أو حامل لكتاب اهلل ال يدرؾ أنو جاىل ويعتقد بأف الشهادة التي حصل ، الذي يقدـ نفسو على أنو حامل للشهادة األكاديمية
. ولنقنعو في أسر الغرور وجننف العظمة ال يعترؼ بأخطااو وال يصللها، عليها ىي المقياس النحيد لمكانتو العلمية

وسيادة النزعة الفردية في المجتمع مما يؤدي إلى انعكاس ،  تمزؽ البناء االجتماعي لؤلمة:حتًٌ غبه١ ايعالقات االدتُاع١ٝ (2
فيلدث االصطداـ الداخلي الذي يقضي على العمل التكاملي ، وتعارض مصالح األفراد والجماعات فيما بينها، معيار القيم

  .الجاد ويؤدي إلى إىدار الكثير من الطاقات االجتماعية وصرفها فيما ال جدوى منو
 أمَّا األفكار الساادة في العالم اإلسبلمي اليـن فما ىي إال مزيج من األفكار التي تعيئ التطنر والنمن :عدّ متاضو عامل األفهاز (3

. ورغم اختبلؼ مصدريهما إال أف كبلىما يؤدي إلى الهدـ ال البناء، وتتمثل في األفكار الميتة واألفكار القاتلة
 إف طبيعة العبلقة بين اإلنساف المسلم اليـن وعالم األشياء يلددىا المعيار الصبياني في التعلئ باألشياء؛ :طػٝإ عامل األغٝا٤ (4

إذ لم يعد اإلنساف يستمد مكانتو االجتماعية من كننو إنساناً وال من زاده المعرفي وإنما من كمية األشياء التي يمتلكها ويتصرؼ 
. فيها

بل كل ما يشد انتباىها ىن ذلك ،  كما أف الجماىير في مجتمعنا لم تعد تؤمن بمشاريع فكرية معينة:طػٝإ عامل األغداظ (5
إلى درجة أف يتلنؿ شخص الزعيم إلى وثن ، الشخص الكارزمي الذي يعتقدوف أنو يمتلك جميع الللنؿ لمشكبلتهم الخاصة

  .يعبد إمَّا خنفاً وإمَّا انبهاراً وإمَّا طمعاً 
 انلراؼ الممارسة السياسية في النطن العربي، بليث انفصلت السياسة عن القناعد واألسس العلمية :ضٝاد٠ ايٓصع١ ايطٝاض١ٝ (6

التي تقـن عليها وتلنلت إلى خداع ومكر وتضليل يمارسو بعض الدجالين لمغالطة أصلاب الننايا الطيبة والسذج من الجماىير، 
. واستخداـ جماجم الضعفاء كجسر للنصنؿ إلى السلطة أو البقاء فيها

 :َعٛقات ْفط١ٝ :ثاّْٝا
وأغلب من يسمنف ،  يتميز تفكير اإلنساف المسلم اليـن في معظمو بأنو تفكير نظري غير مرتبط بأىداؼ عملية:غٝاب ايفعاي١ٝ (1

.  أنفسهم بدعاة التغيير يكثروف الكبلـ من دوف أف يكنف لذلك أي انعكاس ايجابي على الناقع
فطغياف الشيبية أعمى بصيرتو وجعلو يغفل عن البناء ،  لجنء المجتمع اإلسبلمي إلى التكديس بدؿ البناء:املٌٝ إىل ايتهدٜظ (2

المرحلي التكاملي ويبدلو بتكديس منتجات اللضارة إلى جنب بعضها البعض معتقداً أف ىذه المنتجات ىي التي تصنع 
. اللضارة في حين أف العكس ىن الصليح بليث إف اللضارة ىي التي تَِلُد منتجاِتها

. ويشتمل التكديس على األشياء واألفكار واألشخاص
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 إف االستعمار ما كاف ليُػَعمََّر طنيبلً في العالم اإلسبلمي لن لم يجد األرضية مهيأة لبقااو من خبلؿ ذلك :ايكاب١ًٝ االضتعُاز (3
االستسبلـ التاـ بل والنقنؼ إلى جانبو من طرؼ البعض وتبني أطروحاتو والدفاع عنها من طرؼ البعض ااخر، ومنو فالقابلية 
لبلستعمار إنما تعني تلك اللالة النفسية السلبية المتمثلة في الرضا بالعدو واالستسبلـ للهناف والعجز عن مناجهة تلديات 

. الناقع ومشكبلتو
 :َعٛقات فهس١ٜ :ثايجّا

إلى تلك االنطبلقة غير المنفقة التي ال تقـن على الرؤية ترجع أسباب كبنة المشاريع النهضنية  إف :(ايتذص١ٝ٦ٜ)ايٓصع١ ايرز١ٜ  (1
 وإنما تقـن ، وتأثيراتها المتبادلة فيما بينها، والتي ال تدرؾ أىمية مختلف جنانب اللياة المادية منها والمعننية،التكاملية العميقة

 بل قد تنشغل بجزاية صغيرة وتراىن عليها لنحدىا لتلقيئ . وتطرحها منفصلة عن بعضها،على رؤية سطلية تجزئ المشكبلت
 ولعل ىذه النظرة التي تفصل المشكبلت عن بعضها وتجزاها ىي سبب ذلك الفشل المتكرر لملاوالتنا ،أىداؼ النهضة

.  النهضنية
 األمر الذي يجعلو يتمادى في أخطااو من ،يعاني من عقدة رفض النقد إف المسلم اليـن بمختلف تنجهاتو :غٝاب ايٓكد ايراتٞ (2

 وقد يكنف سبب ىذا الرفض ىن التهرب من تلمل مسؤوليات نتااج االنلرافات التي تلدث بين اللين ،دوف أف ينتبو إليها
نو يتم اللجنء إلى اتهاـ ااخر أحياناً واتهاـ التراث في أحايين أخرى لتبرير العجز أو إ بليث ،وااخر في مسيرتو النهضنية

  .الخطأ في مقابل اللذر المفرط من تنجيو جهاز النقد والفلص للذات
 بل ؛ إالّ أنها ليست الشرط النحيد، فبالرغم من وجند النية الخالصة للقياـ بالتغيير،العشنااية في العمل :غٝاب ايٛعٞ املٓٗذٞ (3

 بليث نجهل حتى ، وىن العنصر المفتقد في الكثير من ملاوالتنا النهضنية،نلتاج إلى المعرفة الناسعة بسنن التغيير االجتماعي
 لذا تجد البعض منَّا يلجأ إلى الماضي البعيد الستعارة حلنؿ جاىزة أوجدىا .خصنصيات المرحلة التاريخية التي تمر بها أمتنا

 وتجد البعض ااخر يلجأ إلى الضفة المجاورة الستيراد حلنؿ جاىزة ،أصلابها لمناجهة تلدياتهم الخاصة المختلفة زمانيا عنا
  .أيضاً أوجدىا أصلابها لمناجهة تلديات خاصة بمرحلتهم التاريخية المختلفة عنا

التلديث على تجاىل واقع أمتهم كنقطة انطبلؽ أساسي لبناء دعاة اتفاؽ كل من دعاة اإلصبلح و :االغرتاب ايصَاْٞ ٚاملهاْٞ (4
 وتمثل ، فعاد دعاة اإلصبلح بأفكارىم إلى الماضي للتشبث بو والدفاع عنو من دوف تمليص وال نقد،مشروعيهما النهضنيين

وبالتالي فهذا االغتراب الزماني والمكاني ىن الذي . دعاة التلديث مذاىب فكرية غربية لها واقعها الخاص الذي نشأت فيو
  .أدى إلى التلفيئ والفنضى أحيانا وإلى اصطداـ الجهند أحايين أخرى مما عرقل السير في طريئ النهنض

  (احلغاز٠ ايػسب١ٝ)املعٛقات املٛعٛع١ٝ  
   ًنجد حاجزاً خارجياً يتمثل في ، وفي مقابل ىذه األمراض الداخلية التي ظلت تنخر جسد األمة فكرياً ونفسياً واجتماعيا

  . الذي يرفض أف يتلنؿ العبد إلى سيد يتخذ قراراتو بكل حرية ومسؤولية(اللضارة الغربية) االستعمار
 كل ىذا يدفعو إلجهاض أي مشروع نهضني أو تلرري يلاوؿ تلقيقو ، يرفض تعدد أقطاب اللضارة اإلنسانية ومراكزىاكما 

 . المستضعفنف
  تلقيئ أىدافنا اإلنسانية واللضارية ونذكر  كقيند وحناجز تمنعنا من غربمجمنعة من األدوات وااليات التي ينظفها اؿوىناؾ

  :منها
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 من خبلؿ إدخاؿ مجمنعة من ،العمل على اختراؽ مختلف المبادرات التي يهدؼ أصلابها لتغيير أوضاعهم وأحنالهم (ٔ
 األصيلة من المبادراتلملافظة على المصالح االستعمارية وإجهاض ؿعن ىدفها الرايس بها المتغيرات تساىم في االنلراؼ 

  .خبلؿ إبعادىا عن مسارىا الصليح
 إمكانيات مادية كبيرة وإمكانيات بشرية عالية المستنى لبلستعبلـ عن حركة األفكار للتخلص منها إما بتشنيشها تسخير (ٕ

. واالنلراؼ بها إذا كانت فعالة وإما بتضخيمها وتنسيع نشرىا والترويج لها إذا كانت متنافقة مع مصاللو
 االستشراؽ في عملية الصراع الفكري الرتباطو بمؤسسات االستعبلمات التابعة لبلستعمار، وإذا كاف دور الفريئ الذي تنظيف (ٖ

حاوؿ تقزيم أو إلغاء دور اللضارة اإلسبلمية المساِىمة في المنجزات اإلنسانية واضح للغاية فإف دور الفريئ الثاني الذي 
نصفو بالمنضنعي ىن ااخر مؤسسة إلنتاج مخدرات تمجيد الماضي الزاىر لؤلمة لبلنبهار بو عنض مناجهة تلديات الناقع 

  .المختلف
اىتماـ الغرب بالبعثات الطبلبية لبلنلراؼ بها عن طريئ طلب العلم لتعند بالشهادة األكاديمية ولكن من دوف زاد علمي  (ٗ

ومعرفي، فتنظف كأداة لتكريس الرداءة والتشجيع عليها في أوساط النخبة المثقفة، وفي حالة ما إذا أثبت بعضهم امتيازه 
بل تغلئ كل األبناب في وجهو إذا ما عاد إلى ببلده، ألف . فسيليطو بالتسهيبلت واإلغراءات من كل جانب للبقاء ىناؾ

. أعداء النجاح يرفضنف وجند الممتازين بينهم
تلطيم قدرات اإلنساف المسلم من خبلؿ االنلراؼ بسلنكاتو إلى ميداف النقاحة والرذيلة وذلك من خبلؿ ملاربة القيم  (٘

األخبلقية بمختلف الطرؽ وتشجيع دعاة االنلبلؿ بأسماء مختلفة، ويهدؼ بذلك إلى تفكيك الروابط األخبلقية لتمزيئ شبكة 
  .ف جهة وإلى تغيير البنية الثقافية الساادة من جهة أخرى باإلضافة إلى الملافظة على حالة التخلفالعبلقات ـ

تشجيع التعصب لؤلنا سناء كأفراد أو كجماعة، لينقسم المجتمع إلى فريقين متناحرين فريئ يتخذ من الغرب ملهما لو  (ٙ
فيستسلم لو خاضعا مستكينا ويرفع ألنية الدفاع عنو، وفريئ ثاف يجعل من الغرب شيطانا بليدا فيظل يناجهو بانفعاؿ متزايد، 
والناقع أف الفريقين من صنع مخابر الصراع ألف ما يؤوؿ إليو نشاطهما في النهاية ىن النتيجة نفسها، وىي إبعاد المسلم عن 

واجباتو الينمية وتلدياتو الناقعية وتخديره إما بانبهاره بالغرب وإما باللماس واالنفعاالت التي ال معنى لها في صناعة 
. اللضارة

تأثير الغرب مرتبط بجانبين، جػانب سلبي وجػانب إيجابي، فأما األوؿ فيتمثل في خططو ومؤامراتو لتلطيم األفكار الفعالة  (ٚ
 ويسعى لنشرىا لتصبح جزءا من ينميات أبناء ، وأما الثاني فيتمثل في خلئ أفكار مناسبة لو ولمصاللو،والعملية وتفكيكها

 بل إف حماسة الشعنب وانفعاليتها تجعلها تنظر إلى ىذه األفكار بأنها من الضروريات التي ال يمكن سبلمية،الشعنب اإل
  .االستغناء عنها

 َا ٖٛ ضبٌٝ ايٓٗٛض باملطًُني؟  
  ال بد من الخروج من النزعة االنفعالية التي تتجاىل اللاضر تجاىبلً تاماً بسبب االنبهار بمنجزات الغير سناء من القدماء أو

. الغربيين
  وال بد من بناء مشروع للنهضة قااما على التلليل العلمي والعقبلني لظاىرة التخلف اللضاري الذي تعيشو األمة، بليث نقـن

بداية بتلديد المرحلة التاريخية التي نعيشها، وانطبلقاَ من خصنصيات ىذه المرحلة، نلدد الخصااص النفسية والفكرية 
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واالجتماعية إلنسانها؛ والتي تتمثل في أىم المعنقات الذاتية التي وقفت في وجو الملاوالت النهضنية ومنعتها من تلقيئ 
. أىدافها اللضارية

  نقـن بتفكيك معنقات النهضة وبناء مشروع جديد بناء على تلليل لمظاىر وأسباب التخلف وصياغة رؤية كلية تستنعب مختلف
  .أبعاد النهضة، ونصمم منهجاً قاببلً للتطبيئ نظرياً وعملياً يلقئ أىدافنا من النهضة

 إف المشروع اإلصبلحي يبدأ بتغيير اإلنساف، ثم بتعليمو االنخراط في الجماعة ثم بالتنظيم فالنقد :اإلْطإ ذلٛز ع١ًُٝ ايٓٗغ١ (1
وتبدأ عملية التطنر من اإلنساف ألنو المخلنؽ النحيد القادر على قيادة حركة البناء، وتلقيئ قفزات ننعية، تمهيداً لظهنر . البناء

. اللضارة
  فالمجتمعات في حاجة عندما تريد بناء أو إعادة بناء نفسها إلى اإلنساف الجديد الذي ينظف كل طاقاتو وإمكاناتو مهما كانت 

  :وتنجيهو عبرمن جديد إلى ساحة الفعل اللضاري البد من أف تعيد صياغة ىذا اإلنساف  (المجتمعات)ولكي تعند . بسيطة
. تنجيو رأس الماؿ.   - تنجيو العمل.    - تنجيو الثقافة- 

 إنو يؤثر بفكره وعملو ومالو: ؛ أي وىي األمنر التي يمكن من خبللها لئلنساف أف يؤثر في واقعو.  
  فللنصنؿ إلى اللضارة المرجنة خطنات وأولنيات يجب تلقيقها حتى تكنف اللضارة مبنية على قناعد راسخة متينة ومعظم

.  ىذه التغييرات يجب أف تلدث أوالً في الفرد نفسو قبل أف نرى أثرىا في الناقع االجتماعي
  وما يؤكد على ىذا القنؿ ىن قنلو . ، وتغيير ما باألنفس(النضع االجتماعي)ولتلقيئ التغيير ال بد من تغييرين، تغيير ما بالقـن

﴿ِإفَّ اللََّو الَ يُػَغيػُّْر َما ِبَقْنـٍ َحتَّى يُػَغيػُّْروا َما بَِأنُفِسِهْم﴾ : تعالى
 ولنا في رسنؿ اهلل. فتغيير اإلنساف وإعادة صياغة وتخليصو من تخلفو شرط الـز ليتلقئ التغيير اللضاري الشامل لؤلمة أسنة 

  .حسنة، حيث إنو غير من أنفس األفراد أواًل، وشكل شخصياتهم اإلسبلمية، ثم بنى بهم الدولة واألمة واللضارة
 إف العالم اإلسبلمي بدأ يتجو إلى جمع األكناـ من المنتجات اللضارية أكثر من اتجاىو إلى بناء :َٔ ايتهدٜظ إىل ايبٓا٤ (2

.  حضارة وىن ما يسمى بالتكديس
 إف التكديس ال يعني البناء ألف البناء وحده ىن الذي يأتي :  فينتهي بنا األمر إلى ما أسماه مالك بن نبي باللضارة الشيبية؛ أي

.  باللضارة التي تكنف منتجاتها وليست المنتجات ىي التي تكنف اللضارة
 إف علينا أف نأخذ من اللضارة الغربية : وقد يتساءؿ شخص ما الذي نأخذه من اللضارة الغربية؟ ولئلجابة على ذلك يقنؿ مالك

. حتى يأتي يـن نستطيع فيو االستغناء عنها بمنتجاتنا... األدوات التي تلـز في بناء حضارتنا
:  دٚز األفهاز يف ايبٓا٤ احلغازٟ (3
  ىناؾ أىمية كبيرة لؤلفكار وتأثيرىا على الفرد والمجتمع وبناء اللضارت؛ فالفكر ركيزة ىامة في حياة الشعنب، ودليل على

حينيتها وتقدمها، أو على العكس دليل على جمندىا وتخلفها ألف نتاج العقل البشري الذي خلقو اهلل لهذه الغاية فالنجاح 
الفكري وسيلة للقضاء على األفكار الميتة ألف تصفينة األفكار الميتة وتنقية األفكار المميتة يعداف األساس األوؿ ألية نهضة 

.  حقة
  وكذلك فإف انلراؼ األفكار عن مجرىا بالنسبة لؤلفكار الجنىرية تبين لنا مقدرا عدـ فعالية المجتمع مما يؤدي إلى الزيغ من

جيل إلى جيل عن طريئ االمتصاص وتعتبر األفكار في ىذه اللالة ىي الجراثيم التي تكنف كالعدوى االجتماعية لنقل األمراض؛ 
  .فينعكس المرض على المجتمع، وأحياناً قد يلدث انعكاس الفكرة المردودة فيعند ذلك بالخير بسبب اكتشاؼ بطبلنها
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:  ثكاف١ ايٓٗغ١ ٚثكاف١ ايتدًف (4
  ما دامت الثقافة ىي ذلك المليط الذي يشّكل فيو الفرد طباعو وشخصيتو وسلنكو فإفَّ أنماط الشخصية والسلنؾ اإلنساني ىي

.  تجسيد واقعي لما يلقاه الفرد في بيبتو االجتماعية
  ولنقرّْب الصنرة أكثر ونلنّْر المثاؿ الذي دلَّل بو ابن نبي على وظيفة الثقافة عندما شبػََّهها بنظيفة الدـ الذي يغذي جسم 

اإلنساف نتصنر من الناحية البينلنجية أفَّ ىذا الدـ يلمل في تركيبتو جراثيم قاتلة، ونتصنر أفَّ مناعة ىذا اإلنساف تتناقص بتقدمو 
.  في العمر فإفَّ ىذه الجراثيم تزداد خطنرتها على حياتو، فهي إف لم تقتلو جعلتو عرضة للمرض والنىن

  كذلك الثقافة في مراحل تخلف المجتمعات تتنلَّد في نطاقها السلبيات وتتراكم مع الزمن لتلمل في طياتها أفكاراً قاتلة أو ميتة 
  .يمتصها جسم المجتمع، فتقضي على فعاليتو وعلى تلّضره وتقنده عند نهاية دورة حضارتو إلى التخلف واالنلطاط

  فعندما يبدأ المجتمع مسيرتو اللضارية تكنف كل قناه حية ومتلركة، تلك التي تنعكس أيضاً في نفسية اإلنساف المتلضّْر من
خبلؿ ما يلقاه في بيبتو من مسنّْغات دافعة وأفكار حية وطاقات ملرّْكة وضمانات تتيح لو أف ينمَّْي قدراتو الذاتية، فتشكَّل فيو 

.  قيمة الفعالية التي تمكّْنو من أف يستغلَّ ما بين يديو من وقت وتراب
  وعندما تدخل المجتمعات إلى مراحل تخلفها تخمد حركتها الدافعة، وتفقد مسنغاتها ويصبح الفرد َكبلِّ فاقداً لفعاليتو ألف ثقافتو

التي ورثها من عصنر االنلطاط عبر وراثتو االجتماعية، لم تستطع أف تمنلو الفعالية التي يؤثّْر بها في مليطو، فأحكامو 
.  وسلنكاتو ىي الترجمة الناقعية لما انطبع في نفسيتو من قيم وعادات سالبة امتصها من مليطو الثقافي

 وعلى ىذا األساس تبرز العناية بالمسألة الثقافية، فهي المدخل الضروري لعملية البناء اللضاري  .
  ولكي يلقئ المجتمع تألَُّقُو في التاريخ، ويقضي على ضروب التخلف والبلَّفعاليَّة ينبغي أف نغيّْر عالمو الثقافي، وأف نضع اإلنساف

أف : أماـ ضرورات جديدة تفضي إلى تغيير معادلتو الشخصية التي زيَّفتها عهند الكساد، وىذا ىن رىاف الثقافة األساس؛ أي
نعيد اإلنساف الخارج من دورة حضارية بعد أزمة تاريخية إلى اللضارة، وأف ندخل اإلنساف السابئ على اللضارة إلى دورة 

. حضارية جديدة
  ًوىن التلدي الذي يقف أماـ المجتمع اإلسبلمي فيستدعيو إلى ضرورة التفكير في اإلنساف الذي ينبغي إعادة صياغتو ثقافيا

حتى يتناءـ مع ضرورات التلضر ألنو من أجل أف نغيّْر اإلنساف ينبغي أف نغير وسطو الثقافي بإنشاء وسط جديد يمنلو 
.  المسنّْغات الدافعة والفعالية القصنى حتى ينطلئ في عملية البناء اللضاري

 
 
 

 ..وهلل اللمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة 
 ..كل الدعنات لكم بالتنفيئ بآعلى الدرجات 
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